Frequent Health

Utvattnade företagsnamn, ord och bias
Svensk Bevakningstjänst köptes 2014 av Nokas A/S som sedan köptes av Avarn 2019. Tänk på
alla kostnader dessa namnbyten medför. Alla avtal som måste skrivas om, all reklam och
marknadsföring för att det nya namnet ska sätta sig hos kunder och presumtiva. Ny logga,
grafisk profil, styrelser, avdelningar och anställda som ska diskuteras, fackliga förhandlingar,
utköpta människor som jobbat där länge, konsultkostnader, hyresavtal som behöver brytas då
de förstås ska sitta tillsammans, IT-system som ska integreras och kulturerna och allt resten,
bilar, visitkort, brevpapper och kuvert. Och det tar upp till tre år innan allt finns på plats, lirar
och alla känner sig hemma. Ibland längre då det fortsatt jobbas med två olika kulturer/syner
på ledarskap som skaver. Är allmänt sur på dem (nyligen uppsagda) pga evigt larmappstrul –
koftigt gjord som sedan inte fungerade i månader, så de passade som ett tydligt exempel.
Glöm inte Exergi som fortfarande skriver Stockholm Energi – Stockholm Exergi, fd Fortum
Energi efter ägar- och namnbytet 2018. Tre år senare sitter inte namnet hos oss vanliga.
Ericssons ”nya” logga som snabbt mynnade ut i Tre korvar. Skånska som tappade pricken
(svengelskan blir kul.)
Urvattnade ord, uttryck, jämförelser och några generaliseringar
Sverige är en diktatur, precis som Nord-Korea, yttrandefriheten som aldrig någonsin varit
absolut är hotad/borta/tagen ifrån oss, vår frihet naggas i kanten. Code of Conduct stryper det
fria ordet och människors personlighet/humor. ALLA politiker är korrupta och alla som inte
röstar på SD är vänsterextrema (generaliseringar.) Glöm inte ”Race mixing is Communism” –
plakat under amerikanska Medborgarrättsrörelsen, i slutet av 50-talet och Sverige på 20-talet
(2020+.) Landsförrädare = antirasist. Folkdomstolar har börjat existera och Soros, Gates,
Clintons m fl sitter fängslade utan rättegångar, fast det inte alls är sant på riktigt. Vad hände
med rättssamhället? Likhet inför lagen? Alla människors lika värde? Tillit till
media/politiker/demokratin? Vetenskap vs fake news. Synpunkter vs åsikter. Tyckande vs
statistik.
Wikipedia:
”Bias (synsätt) – en persons sätt att värdera och reagera på omvärlden.
Kognitiv bias – något av de psykologiska mönster som kan få en människas subjektiva bild av
omvärlden att avvika från verkligheten.
Konfirmeringsbias – en typ av kognitiv bias och en tendens i mänskligt beteende att
omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna
uppfattningar.”
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En artikel för ett år sedan om Covid och synsättet då. Undrar hur mycket som ändrat sig sedan
dess? Många intressanta kommentarer inkl min
Micco Grönholm, Head of Future, City of Helsingborg
https://www.linkedin.com/pulse/pandemins-psykologi-miccogr%25C3%25B6nholm/?trackingId=QJvCI2Ks51fO1vA813Rfyw%3D%3D
Subjektivt vs objektivt
Wikipedia:
”Subjektivitet, term som betecknar osaklighet, partiskhet. Motsats till objektivitet. Subjektiv,
term för en personligt färgad, eventuellt osaklig bild. Subjektivitet kan leda till objektivt falska
slutsatser.”
”Objektivitet är inom filosofi ett centralt koncept som generellt betecknar ett sakligt och
opartiskt förhållningssätt inför något. Motsatsen är subjektivitet. Att något är objektivt sant,
en objektiv sanning, betyder att det är sant oberoende av subjektivitet.”
Åsikter, tyckanden, andras beteenden påverkar mina, påhittade/alternativa fakta/nyheter,
propagandakanaler, agendor, påverkanskampanjer, destabilisering av länder, valpåverkan,
sociala medier vs fakta, statistik, forskning, myndigheter. Och nästa år är det val …
Selektivt uppmärksam – algoritmerna som tar vissa personer rätt ner i kaninhålet då de
klickar på ett inlägg som de gillar och detta leder dem vidare till nästa inlägg med liknade
upplägg och riktning. Och tvärtom. Därav polariseringen av dessa två grupper som ibland
verkar avgrundsdjup och skiljer familjemedlemmar åt via hatfyllda debatter där båda sidorna
anser att den andra är en komplett idiot. Jag köper en röd Volkswagen bubbla och ser med ens
bara sådana bilar. Jag är gravid, ALLA är gravida.
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Driven, empatisk, inlyssnande och mån om klienten. En skriftlig
överenskommelse samt egenskrivna återanvändningsbara dokument enligt
klientens behov ingår alltid. Boka tid eller hör av dig om du har frågor
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