TÄND LÄGERELDAR 2016!
Idag kan vi nå ut till otroligt många människor, var som helst och när som helst. Det är
förstås inget mindre än en teknisk revolution. Paradoxalt nog, bidrar den fantastiska
möjligheten till nya problem. Ett är att det har blivit svårare att verkligen nå fram till
andra människor på riktigt.
Vi är generösa med våra likes och snabba kommentarer och dras till den bekräftelse som
sociala medier är så bra på. Men till vilket pris?
Professor Sherry Turkle vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) varnar för att
vi, när vi kommunicerar i sociala medier, vänder vår uppmärksamhet mot tekniken i
stället för mot varandra. Vår förmåga till empati minskar och detta sker i tider då vi
verkligen behöver kunna känna empati. Som det ser ut idag kommunicerar vi mer än
någonsin, men vi för allt färre riktiga samtal, menar Sherry Turkle.
Kommunikation betyder bokstavligen att göra gemensamt. Vad krävs för att skapa
kommunikation som gör att vi möts i förståelse för varandras perspektiv?
Är det dags att åter tända lägereldar? ”In real life” (IRL) på internetvärldens språk.
Värmande, sprakande lägereldar som stimulerar oss att avspänt mötas öga mot öga.
Lägereldar som får oss att lyssna intresserat och att själva bli lyssnade på.
På våra arbetsplatser är det förstås svårare att tända eldar, ja ofta direkt olämpligt. Men
tänk om vi i våra vanliga arbetsmöten kan skapa något av det som gör
kommunikationen kring den fysiska lägerelden så avspänd, så bra? För att nå fram på
riktigt behöver vi mötas.
Jag vill hävda att ju mer vi lyckas återskapa lägereldens tillitsfulla närhet och vi-känsla i
vår kommunikation, desto effektivare kommer vi att nå fram till varandra. Detta
fenomen är något jag valt att kalla Lägereldsfaktorn.
Framöver kommer jag i några inlägg att utveckla mina tankar om vad som skapar hög
lägereldsfaktor och motverkar den ytliga och alltför snabba kommunikation som
professor Turkle varnar oss för.
Se framför dig hur jag nu tänder en virtuell lägereld. Välkommen till en diskussion om
lägerelden som inspirationskälla och hur vi kan skapa effektiv kommunikation i detta
nya kommunikationslandskap!
En början kan vara att du funderar över: Vilka lägereldar minns du? Vilka goda samtal
minns du där? Hur kändes det att sitta kring elden? Vad kännetecknade de samtal som
fördes där? Hur kan vi föra över dessa kvaliteter till våra samtal på jobbet?
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