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Med bogen får du kompetencer til at  skabe meningsfuld information ved at holde brugerfokus hele vejen
gennem projektet og reducere kompleksiteten, hvad enten du skal bage kage, bygge motorveje, holde ferie,
feste, it-systemudvikle, holde møde, drøfte kommuneplan, pleje parforholdet, undervise eller administrere

ældrepleje.
Din gevinst, når du bruger mindset-map i arbejdet med information og projekter:

- du får overblik og indblik som erstatning for kompleksitet
- du slipper for ups´ere og om´ere

- du bliver pragmatisk i en helhedsorienteret projektforståelse
- du får effektive projektforløb, fordi du bliver skarpere på, hvad du vil og hvordan

- dit budskab kommer igennem og fremstår effektivt og attraktivt
- du får tilfredse chefer, kolleger, brugere, kunder og borgere

- du får opbakning fra chefen, kolleger, brugere, kunder og borgere
- du får ordentlig handlekraft.

Bogen er noget for dig, hvis du i arbejdet med information og projekter
- overvældes af kompleksitet

- undres over mængden og styrken i ups´ere og om´ere
- tænker: »Jeg har sagt det 100 gange, og der sker stadig ikke noget»
- vil vende chefens »Ka' du ikke lige ...« til en konstruktiv proces
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