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Udnyt potentialet bedre
Virksomhederne skal være bedre til at få personer med ledelses-
potentiale til at påtage sig nye udfordringer. 

Fremtidens elitemedarbejder
Fremtidens elitemedarbejder er en person, der kan påtage det
fulde ansvar for sig selv og sit eget arbejdsliv.

Opgrader ansættelsessamtalen
“Mange “dårlige” ansættelser kunne undgås, hvis afdelingen og
HR arbejdede tættere sammen. 



Sommeren går på hæld og det samme kan 
vist efterhånden siges for enkelte brancher og 
deres vækst, mens andre brancher og virksom-
heder billedligt går endnu et forår i møde - 
efterhånden som forskellen på den sydlige og 
nordlige halvkugle synes virksomhederne og 
brancherne nu delt i større grad end tidligere.

Recessionen blev aflyst i sidste øjeblik af de 
mange økonomer. En recession mange ellers 
har yndet at forsøge at tale til live, som det 
mest naturlige ovenpå nogle fremgangsrige 
år, men som mange også måtte sande - det 
er endnu ikke vedtaget ved lov, at det skal gå 
dårligt, når det har gået godt. Selvom væksten 
selv har gjort sit. 
En vækst som grundet situationen på arbe-
jdsmarkedet og problemstillingerne i forhold 
til import af udenlandsk arbejdskraft bedst 
kan sammenlignes med en brændselscelle 
der brænder sig selv op indefra. Alligevel har 
ledigheden gang på gang formået at falde til 
nye historisk lavpunkter.

Mange virksomheder har måtte indstille sig på 
en ny virkelighed med færre ansøgere og end-
nu værre ofte færre kvalificerede ansøgere. Er 
denne virkelighed blot midlertidig eller reelt 
en indledning til fremtidens rekrutteringssitu-
ation i Danmark?

De små årgange sammenholdt med folks ge-
nerelle ønske om flere og større udfordringer 
kan vise sig at gøre den nuværende mere 
krævende rekrutteringssituation permanent. 

Det kræver i stadig højere grad mere af den 
enkelte virksomhed at få de arbejdsivriges 
gunst og ikke mindst fange og vække deres 
interesse.

De mere almindelige markedsføringskræfter 
synes efterhånden at gælde. Vigtigheden af 
måden hvorpå budskabet kommer ud på er 
som aldrig før vigtigere end selve mængden 
hvortil budskabet udsendes.

Ligeledes er man i HR så småt begyndt at 
skulle forholde sig til termer som definering
af ens målgruppe. Ikke alene i forhold til selve 
annonceringen, men også i forhold til rollen 
som den nye medarbejder skal varetage 
herunder selve definationen på stillingen. 

Kigger jeg blot internt i vor egen ”hønsegård”,
så har det seneste år været utroligt spæn-
dende og budt på mange nye spændende 
udfordringer og ikke mindst mange nyansæt-
telser internt i organisationen.

En organisation vi undervejs måtte redefinere, 
da vi indså at vi i stedet for den endeløse jagt 
på Mr. og Mrs. Right i højere grad end tidligere 
skulle tilpasse selve stillingerne og deres ind-
hold til den faktiske målgruppe af kompetente 
og arbejdsivrige, som vi ønskede at tiltrække. 

For os betød det konkret en drastisk reduceret 
arbejdstid hos den enkelte, så medarbejderne 
fremadrettet kunne få sig et mere regulært 
”liv” udenfor arbejdstiden.  Dette løste hurtigt 
vore rekrutteringsproblemer - ikke så meget 
mængden af ansøgere, men mere kvaliteten.

Overraskende for os alle fik den nye arbejds-
glæde hurtigt udlignet det faktuelle tids tab. 

Faktisk i en grad så vi de seneste tolv måneder 
har oplevet en utrolig trecifret vækst 
– en vækst som ser ud til at holde minimum 
året ud. 

En vækst som naturligvis i perioder har under-
drejet meget af vor interne struktur, men som 
kombineret med at en investeringsgruppe 
efter mange måneders forhandlinger har købt 
sig ind i Job-Support A/S giver os et utrolig 
stærkt grundlag for videreudvikling af vore 
produkter og serviceydelser til gavn for vore 
mange samarbejdspartnere.

Med forhåbninger om at denne udgave af 
HR-News kan bidrage som en lille inspiration
i din hverdag - god læselyst!

Ricki Vejsmose

Leder
®

HR-News leveret af Job-Support Danmark A/S

  2

HR-News

®

HR-News leveret af Job-Support Danmark A/S

  3

4. Job-Support Danmark har vokseværk
Topchef Henrik Jørgensen med fortid som bl.a. 
koncerndirketør i FDB/Coop samt IC Company er 
tiltrådt som bestyrelsesformand.

5. Udnyt potentialet i virksomheden bedre
Virksomheder skal være bedre til at få personer med 
ledelsespotentiale til at påtage sig ny udfordringer.

6. En god mellemleder tjener op mod 5mio. mere...
Ved rekruttering kan forskellen på den gode og den 
dårlige leder nemlig udgøre fra 500.000 kr. og helt 
op til 5 mio. kr. på årsbasis.

8. Krævende og vant til at få hvad de peger på
Den unge generation er krævende og vant til at få 
hvad de peger på, når du spørger dem over 30år.

9. Fremtidens elitemedarbejder
Fremtidens elitemedarbejder er en person, der 
kan påtage det fulde ansvar for sig selv og sit eget 
arbejdsliv. Frihed, ansvar og engagement.

10. Frisører har størst arbejdsglæde.
En undersøgelse viser at frisører efterfulgt af præster 
og kokke har størst arbejdsglæde

11. Social ansvarlighed skal samle medarbejderne
Virksomheder anbefales at gå sammen om at skabe 
en kultur der deltager i social ansvarlighed.

12. Klæder skaber folk
Med dit tøj signalerer du til dine omgivelser, hvem 
du er.

14. Hold ferie 3 uger i træk
For mange er det fristende at sprede ferieugerne ud 
over året, så der kommer flere afbræk.

15. Medarbejderne mistrives i åbne kontorlandskaber
To ud af tre lønmodtagere, der i dag arbejder i stor-
rumskontor ville hellere tilbage i eget kontor.

16. Ansættelsessamtalen bør opgraderes
Mange “dårlige” ansættelser kunne undgås, hvis 
afdelingen og HR arbejdede tættere sammen.

17. Mange jobansøgere pynter på CV’et
Mange ansøgere får ofte pyntet lidt for meget på 
sandheden.

18. Sygdom er ikke længere en privatsag.
8 ud af 10 af danskerne mener, at det er i orden, at 
arbejdsgiveren kontakter dem, når de er syge.

19. Fædre med højere stilling holder længere barsel..
Når fædre i job holder barselsorlov, tager de læn-
gere orlov, jo højere stilling de har.
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Chief Technology Officer Magnus Hansen

IT- og grafiskafdeling hos Job-Support har fået 
tilgang af en ny IT-Chef, Magnus Hansen, som 
tidligere har været udviklingsdirektør og IT-
konsulent med fokus på innovative løsninger 
til flere større danske private som offentlige 
virksomheder, heruneder bl.a. beskæftigelses-
ministeret specifikt med udviklkingen af 
komplimentære ting til Jobnet for Eures samt 
Workimport m.m. 

Magnus Hansen er tiltrådt som Chief Techno-
logy Officer(CTO.) og får det overordnede
ansvar for den samlede IT-Drift i Job-Support 
Danmark A/S samt viderudviklingen af de for-
skellige jobportaler og ikke mindst OHRMS®.

“Job-Support Danmark har gennem de 
seneste 8 år bevist at kunne kombinere det 
innovative i en IT-virksomhed med den mere 
kommercielle side. Dette båret igennem af et 
utroligt stærkt fremtidssikret og serviceorien-
teret kundekoncept samt passionerede som 
kvalificerede medarbejdere kan naturligvis 
kun motivere en”.

“Fremadrettet vil vi primært fokusere på ser-
vicering af de i forvejen mange faste brugere 
af OHRMS® sideløbende med at vi vil  introdu-
cere en del nye funktionelle ting på jobpor-
talerne som i ORHMS®”, slutter CTO. Magnus 
Hansen.

Bestyrelsesformand Henrik Jørgensen.

Den tidligere direktør i DTF-travel, IC Compa-
nys, koncerndirektør i FDB/Coop Danmark og 
adm. direktør for Fakta A/S, Henrik Jørgensen 
er tiltrådt som den nye bestyrelsesformand i
Job-Support Danmark A/S.

Det er startskuddet til en ny vækststrategi, der 
skal dække nye behov for kunderne.

”Ved at fokusere på kernekompetencen og 
derefter udbygge den har de fleste virksom-
heder et betydeligt markedspotentiale. Det 
er da også baggrunden for, at jeg er gået ind i 
Job-Support Danmark. 
Jeg har haft det øverste personaleansvar i 
virksomheder som FDB for over 20.000 medar-
bejdere og udfordringerne med at skaffe kvali-
ficeret arbejdskraft har udpræget været størst i 
detailhandelen i de seneste 10 år,” siger Henrik 
Jørgensen.

”Med fragmenteringen i mediebilledet skal 
man som virksomhed både bredt og dybt ud
med annoncerne som ved al anden markeds-
føring bliver det kvaliteten og kontaktprisen, 
der bliver den afgørende faktor. 

Hos Job-Support Danmark har vi derfor satset 
på at være på Top-3 listen hos brugerne, så 
vi er med i den første søgning, de foretager, 
samtidig med at virksomhederne via vore 
produkter får en enestående mulighed for at 
sælge deres ledige stillinger til de kvalificerede 
ansøgere.

Det er som jobportal imidlertid også vigtig 
med fastholdelse, både i forhold til kunderne 
og de jobsøgende. Danskerne er blandt de 
befolkninger i EU, der skifter job hyppigst, og 
denne trend er stigende,” konstaterer Henrik 
Jørgensen.

Af redaktionen, Job-Support Danmark A/S
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”Det er et succeskriterium at 
sige ”ja” til de muligheder, der 
byder sig,” 
Siger direktør Rigmor Zobel 
Ravn, der er bestyrelses-
medlem i 10 virksomheder 
og organisationer.

Virksomhederne skal være bedre til at få person-
er med ledelsespotentiale til at påtage sig nye 
udfordringer. ” Man må formode, at den, der 
giver tilbudet, har en ide med det. Især kvinder 
skal være bedre til at gribe disse muligheder,” 
konstaterer  direktør  og  bestyrelsesmedlem 
Rigmor Zobel Ravn, der selv har lært sig den 
svære kunst.

Mange viger tilbage for at tage et job, de bliver 
tilbudt, fordi de ikke føler, at de har kvalifika-
tioner nok. Dermed går både de og virksom-
hederne glip af nye og store muligheder, fordi 
de mister nye karrieremuligheder, virksom-
hederne ofte mister tilførsel af værdifulde 
kompetencer.

Direktør Rigmor Zobel Ravn, der er bestyrel-
sesmedlem i over 10 virksomheder og organi-
sationer, mener, at ”det ofte er et succeskrite-
rium at tage et job eller position, som man får 
tilbudt”.

Hun anfører, at det fortsat er lidt af en ”kvinde-
ting”. Hun pointerer også, at virksomhederne 
skal være bedre til at overbevise potentielle 
kandidater om. at de skal kunne tage mod 
udfordringen.

”På dette område skal kvinder være bedre til 
at sige ”ja”. Det er at påtage sig lederjob og 
bestyrelsesposter. Jeg har selv haft en lidt tøv-
ende adfærd over for denne form for tilbud, 
fordi virksomheden f.eks. beskæftigede sig 
med områder, jeg ikke havde større forstand 
på. På den anden side, hvis jeg nu bliver 
spurgt, om jeg vil påtage mig en lederstilling 
eller en bestyrelsespost, må andre mene, at jeg 
passer til den pågældende position. 
De må derfor kunne argumentere for, at netop 
jeg kan udfylde den position og derfor fortælle 
præcist, hvordan jeg passer ind. 

Kan de det, er sandsynligheden for, at jeg vil 
sige ”ja” til positionen, betydelig.”
Hun anfører, at hun f.eks. ikke vidste ret meget 
om oplevelsesøkonomi, da hun blev opfordret 
til at indtræde i advisory board for Center for 
Oplevelsesforskning og Master i Oplevelses-
ledelse på Roskilde Universitetscenter – og 
siden også i dets executive committée.

Man skal turde prøve
Rigmor Zobel Ravn anfører, at ”det er en 
kendt sag, at mænd, der kan to ting ud af 10, 
er verdensmestre, mens kvinder, der kan otte 
ting ud af 10, føler sig utilstrækkelige”. 

En personaledirektør for en stor virksomhed 
med 20.000 ansatte havde fokus på denne 
forskellighed. Hun anvendte derfor forskellige
vægtlodder, når kandidater skulle måles og 
vejes. Når mændene således redegjorde for 
deres fortræffeligheder, kom der et stort lod 
på ”minusskålen”, og når kvinderne skulle 
fortælle om deres kompetencer, kom der et 
lige så stort lod på ”plusskålen”. På den måde 
opnåede personaledirektøren en relativ bal-
ance mellem kandidaterne – uanset køn. 

Hun siger baseret på erfaringer fra executive 
search konsulenter:
”Kvinder vil kunne alle aspekter af positionen, 
før de tør byde ind på den, mens mændene 
kun kan en mindre del. Det betyder i realiteten
at mændene får posten, fordi de kan vokse 
i stillingen og samtidig gør den til et team-
anliggende, fordi de langtfra besidder alle de 
kvaliteter, der skal til for at udfylde positionen.

De kan kun lykkes i positionen ved at lede 
andre, der har specifikke kompetencer. 
Kvinder derimod besidder fra en start ofte alle 
de nødvendige kompetencer. Det indebærer 
ofte, at de mister fokus på ledelse og i stedet 
går i detaljer, fordi de i forhold til medarbej-
derne skal markere deres kompetencer,” siger 
Rigmor Zobel Ravn.

”Kvinder – men også nogle mænd - har ofte 
mindreværd i forhold til egne kompetencer. 
De føler, at de ikke er gode nok, og at de ikke
vil slå til i en ny og større stilling. Det er natur-
ligvis helt ude i skoven – apropos min egen 
erkendelse af, at jeg kan, når andre viser mig 
den tillid at tilbyde mig jobbet.” 

Rigmor Zobel Ravn siger, at det derfor er et 
succeskriterium at sige ”ja” til de muligheder, 
der byder sig. Hun ved af erfaring, at man ikke 
får alle de positioner, der er oppe at vende. 
Drejer det sig om øvre ledelse og bestyrelses-
poster, er man ofte i konkurrence med andre. 
Denne konkurrence holder hun meget af. Den 
holder intellektet skarpt og er med til at øge 
fokus:

”Og så er det jo vigtigere at deltage i opløbet 
til en interessant stilling end slet ikke at del-
tage. Det glemmer mange. De tager det som 
et personligt nederlag, hvis de ikke får stil-
lingen, i stedet for at glæde sig over at de 
har været i betragtning, og at de gennem en 
evaluering af deres forløb samtidig får nye 
redskaber til at dygtiggøre sig yderligere.”

På denne baggrund skal især virksomhedernes 
HR-afdelinger være opmærksomme på ”det 
skjulte guld” og sætte større fokus på at finde 
nye udfordringer i virksomheden til kandida-
ter, der ellers kan være fristet til at søge nye ud-
fordringer uden for den organisation, de er i.

Af Peter Horn & Co. 

Udnyt potentialet i virksomheden bedre



Chief Technology Officer Magnus Hansen
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Af redaktionen, Job-Support Danmark A/S

Job-Support Danmark har vokseværk.
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”Det er et succeskriterium at 
sige ”ja” til de muligheder, der 
byder sig,” 
Siger direktør Rigmor Zobel 
Ravn, der er bestyrelses-
medlem i 10 virksomheder 
og organisationer.

Virksomhederne skal være bedre til at få person-
er med ledelsespotentiale til at påtage sig nye 
udfordringer. ” Man må formode, at den, der 
giver tilbudet, har en ide med det. Især kvinder 
skal være bedre til at gribe disse muligheder,” 
konstaterer  direktør  og  bestyrelsesmedlem 
Rigmor Zobel Ravn, der selv har lært sig den 
svære kunst.

Mange viger tilbage for at tage et job, de bliver 
tilbudt, fordi de ikke føler, at de har kvalifika-
tioner nok. Dermed går både de og virksom-
hederne glip af nye og store muligheder, fordi 
de mister nye karrieremuligheder, virksom-
hederne ofte mister tilførsel af værdifulde 
kompetencer.

Direktør Rigmor Zobel Ravn, der er bestyrel-
sesmedlem i over 10 virksomheder og organi-
sationer, mener, at ”det ofte er et succeskrite-
rium at tage et job eller position, som man får 
tilbudt”.
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udfordringen.
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passer til den pågældende position. 
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jeg kan udfylde den position og derfor fortælle 
præcist, hvordan jeg passer ind. 
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siden også i dets executive committée.
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I Bob Seldens bog “What to do 
when you become the boss”, 
understreges betydningen af 
træning af den nye leder, før 
han eller hun tiltræder jobbet.

Ved rekruttering kan forskellen på den gode og 
den dårlige leder nemlig udgøre fra 500.000 kr.
og helt op til 5 mio. kr. på årsbasis.
“Mange organisationer er fortsat alt for lidt 
opmærksomme på at træne og støtte mellem-
ledere, især når de er I deres første lederstilling,” 
siger Bob Selden, forfatter til “Sådan gør du, når 
du bliver chef”.

Det kan betale sig at have focus på bundlinjen 
for personer i nedre ledelse:  Forskellen på den 
økonomiske bundlinje for en ny leder med en
udtalt dårlig præstation og hans modpart på
et fremragende niveau kan løbe op i over 
500.000 kr. på årsbasis. Hos mellemledere kan 
forskellen lø’be op i mere end 5 mio. kr., kon-
staterer professor Nikos Bozionelos fra Durham 
Business School in Management Issues. 

Det er mange virksomheder ikke bevidste om. 
Bob Selden, forfatter til bogen til “Sådan gør 
du, når du bliver chef”, har i sin rådgivning for 
forskellige virksomheder på mere end fem 
kontinenter konstateret, at ”til trods for den 
indlysende indflydelse, en inkompetent leder 
har på viksomhedens resultat, ofrer mange 
fortsat kun få opmærksomhed på træning og 
støtte til ledere på nedre niveau og mellem-
ledere – der især har brug for det i deres første 
ledelsesjob”.

Seldens bog “er primært skrevet for at hjælpe 
de nye ledere til at komme ind i jobbet og 
blive effektive i hans eller hendes nye position”. 
Men bogen skal også ”hjælpe organisationer, 
der er opsat på at forbedre deres bundlinje. 

Ikke blot er gode ledere mere produktive end 
deres modstykker, men en effektiv leder, som 

også viser gode lederegenskaber kan øve
betydelig indflydelse på både medarbejdere 
og overordnede,” konstaterer Selden.

”træning og udvikling af nye ledere kan være 
meget billigere og mere produktivt og især 
mere motiverende end mange af de endeløse 
nedskæringer, mange virksomheder lige nu 
opererer med.”

Focuser mere på nye ledere
Et af de største problemer med de nye ledere 
er indlysende: “den generelle opfattelse er, at 
fordi den nye leder sandsynligvis var en frem-
ragende teknisk specialist, bliver han eller hun  
også en god leder”. 

Som en international lederudvikler og rådgiver 
i mere end 20 år kan Bob Selden konstatere, 
at mange organisationer, der bruger penge på 
udvilkling af ledere primært sætter ind over for 
mellemledere og øvre ledelse.

”det er imidlertid den nye leder, som er mest 
motiveret og villig til at lære. Han eller hun er 
kun alt for bevidst om den udfordring, de står 
overfor, mens ledere på et højere niveau anser 
udvikling og træning som spild af deres tid,” 
siger Bob Selden.

Virksomhederne skal ikke nødvendigvis 
anvende en formue på store trænings- og 
udviklingsprogrammer for de nye ledere. 
Til en start begynder nye ledere generelt på 
forskellige tidspunkter, så at vente på at få 
samlet en gruppe til et hold er ikke effektivt. 

Tre vigtige faktorer
Tre faktorer er vigtige, når der skal trænes nye 
ledere, siger Bob Selden: 

“Først skal træningen være timet – ideelt set 
skal den gennemføres før den nye position og 
senest når personen tiltræder stillingen.

Dernæst skal træningen tilpasses lederes 
indlæringsmønster. Hvis den nye leder f.eks. 
er detaljeorienteret kan en god bog være til 
hjælp. Personer, der går efter ”de store linjer” 
vil finde det lettere at drøfte deres udford-
ringer med kolleger.

For det tredje er den bedste person til at 
gennemføre træningen den ny leders chef. 
Det er ham eller hende, der kender de rigtige 
udfordringer i jobbet og hvad den nye leder 
skal gøre for at blive helt og fuldt kompe-
tent i jobbet.”. 

Af Peter Horn & Co. 

En god mellemleder
- tjener op mod 5 mio. kr. mere til virksomheden

®

Kvalitet · Service · Garanti

Danmark

www.Job-Support.dk
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Ros og anerkendelse er en afgørende faktor, 
når det psykiske arbejdsmiljø og den enkelte 
medarbejders indsats skal forbedres.

Anerkendelse får nemlig den enkelte medar-
bejder til at føle sig værdsat.

Inde på www.godtarbejde.dk giver Warny 
Mandrup følgende gode råd til, hvordan du 
anerkender andres arbejde. 

De fem gode råd lyder:

1. Del roser ud!

2. Giv feedback

3. Vær positiv

4. Lyt for at forstå

5. I har brug for hinanden! 

Af paa jobbet 03/2008

ROS på jobbet er roden til alt godt.

Sådan lyder beskrivelsen af den unge genera-
tion, når dem over 30 år bliver spurgt.

De små årgange fra 1980’erne har tårnhøje
forventninger til deres arbejdsliv.
Lønnen skal være i top, trinene på karriere-
stigende skal tages i sprint, og jobbet skal 
byde på udfordrende arbejdsopgaver.

Forkælede og fulde af forventninger
Det er Analyse Danmark der for Ugebrevet A4
har undersøgt, hvad de unge kræver af kar-
rieren. Og her fremgår det, at 60 % af dem over 
30 år mener, at de unge er mere krævende end 
tidligere generationer, mens 50 % finder de 
unge direkte ”forkælede”.

De unge er dog ikke helt uenige med deres 
ældre kolleger, og giver dem delvist ret.
40 % af de 22-29-årige erklærer sig enige i, at 
de er mere krævende end ældre generationer
i forhold til deres arbejdsgiver.

Men de unge knokler også løs og hele 68 % 
forventer at avancere på jobbet i løbet af de 
næste fem år. Mens det kun gælder 36 % af 
deres kolleger over 30 år.

Undersøgelsen fra Analyse Danmark viser lige-
ledes, at 56 % af de unge mener, at indholdet i 
jobbet - og ikke lønnen - er det vigtigste. Mens 
tallet for dem over 30 år ligger noget under 
med 42 %.

Tunet ind på arbejdsmarkeds krav
De fleste unge oplever ikke deres krav som en 
forkælet tilgang til arbejdslivet.

De ser det i lyset af den kendsgerning, at
sådan er mulighederne på arbejdsmarkedet.

Blandet andet grundet manglen på arbejds-
kraft. Så selvom de godt kan se, det kan virke 
provokerende på deres ældre kolleger, så 
mener de bare, at have tunet ind på sam-
fundets og arbejdsmarkedets krav. ■

Af paa jobbet 02/2008

Krævende og vant til at få hvad de peger på!

Fremtidens elitemedarbejder er en person, der 
kan påtage det fulde ansvar for sig selv og sit 
eget arbejdsliv.

Frihed.   Ansvar.   Engagement.

Tre eksempler på moderne ledelsesmantra, 
som nogle ser skævt til. Ikke desto mindre 
er frie rammer og selvledelse nødvendigt på 
fremtidens arbejdspladser, fordi arbejds-
opgaverne i højere og højere grad defineres 
ikke af virksomheden, men af medarbejderne. 

Det stiller krav – først og fremmest til med-
arbejderne. I takt med at vækst og succes i sti-
gende grad betinges af innovation, kreativitet
og ekspertise, spiller den enkelte medarbejder 
en stadig større rolle. 

Det betyder blandt andet, at det ikke længere 
er muligt for ledelsen specifikt at fastlægge og 
definere den enkeltes arbejde. Det er nu op til 
den enkelte medarbejder selv.

Samtidig har en række elektroniske værktøjer 
som mobiltelefon, blackberry og den bærbare 
pc gjort det muligt for videnmedarbejdere
at arbejde hvor som helst og når som helst. 

I takt med denne udvikling har flere og flere 
virksomheder indført fleksibel arbejdstid
og hjemmearbejdspladser.

I denne fagre ny verden sniger stress og ud-
brændthed sig ind i billedet, og på det seneste 

har de nye ledelsesformer, der prædiker
»frihed under ansvar«, fået en del af skylden.

Nogle mener, at vi bør gå tilbage til fortidens 
mere disciplinerede forhold med faste arbejds-
tider, fast afrapportering og snævert define-
rede arbejdsopgaver.

Problemet er blot, at hvis virksomheder skal 
overleve i den globale konkurrence, så nytter 
8-16-job og faste rutiner ikke. Medarbejdernes
fulde potentiale og kreativitet kan kun ud-
nyttes ved i en vis udstrækning at lade dem 
lede sig selv. 

Paradoksalt nok er det netop muligheden 
for selvrealisering og selviscenesættelse, der 
virker forjættende for mange højt kvalificerede 
medarbejdere.

De har bare svært ved at navigere i grænseløs-
heden. Der tegner sig konturerne af to typer 
videnmedarbejdere:
De, der lader sig opsluge af denne afgrund 
af frihed og rammer bunden i form af ud-
brændthed eller stress, og de, der kan admin-
istrere autonomien og formår at udnytte de 
mange muligheder.

Sidstnævnte kommer i stadig højere kurs hos
virksomhederne, fordi de er produktive og
værdiskabende, samtidig med at de er lang-
tidsholdbare og koster mindre på sygefraværs-
kontoen.

Fremtidens elitemedarbejder er hverken 
1980’ernes Armani-klædte yuppie, 1990’ernes 
IT-nørd eller årtusindskiftets overengagerede
projektmedarbejder.

Fremtidens elitemedarbejder er derimod en 
person, der kan påtage sig det fulde ansvar for 
sig selv og sit eget arbejdsliv.

Han eller hun kender sig selv og evner at sige 
fra over for opgaver, som han eller hun ikke 
kan eller vil håndtere.

Fremtidens elitemedarbejder kender sin egen 
stresstærskel og er ikke bange for at tale om 
egne stress-signaler.

Det er en person, der er i stand til selv at skabe 
sin egen work life-balance, tør markere sine 
egne grænser og først og fremmest er tro mod 
sig selv. 

Det er væsentlige kompetencer i et samfund, 
hvor ansvar og skyld ofte bliver placeret uden 
for det enkelte individ: Hos familien, skolen, 
kommunen eller virksomheden.

Det er disse kompetencer, der bliver stadig
mere rift om, og som bliver stadig mere 
nødvendige for at kunne få et meningsfuldt 
arbejdsliv. ■

Af Kira Brøndholt Johnson, fagchef for HR og ledelse, Dansk Erhverv.

Fremtidens elitemedarbejder
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Ros og anerkendelse er en afgørende faktor, 
når det psykiske arbejdsmiljø og den enkelte 
medarbejders indsats skal forbedres.

Anerkendelse får nemlig den enkelte medar-
bejder til at føle sig værdsat.
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Mandrup følgende gode råd til, hvordan du 
anerkender andres arbejde. 

De fem gode råd lyder:
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FRISØRER har størst arbejdsglæde
En ny britisk undersøgelse om medarbejder-
tilfredsheden i forskellige brancher og job 
foretaget af managementfirma City & Guilds, 
viser tydeligt, at der ikke altid behøver, at være 
en sammenhæng mellem arbejdsglæde og 
indkomst.

Undersøgelsen viser nemlig, at over 30 % af de 
lavest lønnede giver deres job toppoint, mens 
kun 5 % af de højest lønnede gør det samme.

Tanken om at gøre en forskel 
Det var de britiske frisører der løb med første-
pladsen efterfulgt af præster og kokke. 

Blandt de mest utilfredse kan man finde 
sekretærer, sagsbehandlere og ejendoms-
mæglere.

Blandt de faktorer, som får briterne til at trives, 
og være glade for at gå på arbejde er fleksi-

bilitet, samt tanken om at gøre en forskel og 
levere et værdifuldt stykke arbejde. 

Ligeledes kunne de allerlykkeligste medarbej-
dere findes blandt dem med masser af person-
lige udviklingsmuligheder på jobbet. 

CareerBuilder.com skriver på deres hjemmeside, 
at der groft sagt er 3 typer af medarbejdere:
Stjernemedarbejderen,
den dygtige medarbejder
– og den dårlige.

Sidstnævnte er der ifølge portalen 1 af i blandt 
hver 10. ansatte, og det anbefales at afskedige 
den inkompetente ansatte hurtigst muligt. 
Ellers kan denne godt kan blive et dyrt be-
kendtskab for virksomheden.

Vedkommende spreder nemlig en dårlig stem-
ning, bagtaler firmaet og kollegerne, har dårlig 
indflydelse på kollegerne og trækker arbejds-
miljøet og dermed det samlede resultat ned. 

Fyring jo før jo bedre
Som regel er den ansatte godt klar over, at der 
er store problemer, da denne typisk føler sig 
utilstrækkelig og stresset og lader sin usikker-
hed eller vrede skinne igennem i dagligdagen.

Ifølge portalen er det bedste råd derfor:
Slip af med den dårlige medarbejder –
både for hans og virksomhedens skyld og
hellere i dag end i morgen.

Vær ærlig om situationen
Med en fyring får ledelsen mulighed for at 
ansætte endnu en stjernemedarbejder, som 
leverer en sikker, kompetent indsats.

Samtidig viser sådan en fyring resten af 
teamet, at god performance bliver anerkendt,
mens dårlig performance har konsekvenser.

Vær desuden ærlig over for de øvrige medar-
bejdere og vis respekt overfor den fyrede.

Lad de andre vide, at du håber, vedkommende 
hurtigt finder sig et nyt job, hvor han eller hun 
bedre kan gøre brug af sine evner. 

Af CareerBuilder.com

FYR den dårlige medarbejder
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Et stigende antal virksomheder kæmper med at 
tiltrække og fastholde medarbejderne. 
Account director Kristina Johansson fra Integral 
Human Change anbefaler, at virksomhedernes 
HR- og marketingafdelinger går sammen om at 
skabe en kultur, der tager udgangspunkt i social 
ansvarlighed, som inddrager alle uanset niveau.

Et stigende antal danske virksomheder kæm-
per for at tiltrække og fastholde medarbej-
derne. Baggrunden er dels de små årgange, 
der over en 10 års periode har betydet en til-
gang på ca. 200.000 færre i alderen 19-39 år 
og de senere års højkonjuktur, der har skabt 
rekordlav ledighed og rekordstor efterspørgsel 
efter kvalificeret arbejdskraft.

Et nyt forskningsprojekt, der drives og finan-
sieres af konsulent- og kommunikationshuset 
Intregrals Human Change-division, tager fat
om problemet. Account director Kristina 
Johansson fortæller, at udgangspunktet er at
integrere Corporate Social Responsibility 
– virksomhedernes sociale ansvar – i virksom-
hedskulturerne, så alle uanset niveau motive-
res af de aktiviteter, der skabes i dette regi.

”Konkurrencen om de dygtige medarbejdere 
er i dag så hård, at det ikke længere er nok at
tilbyde en god løn, karrieremuligheder og 
videreuddannelse. Medarbejderne vil også 
gerne have aktiviteter, der indadtil giver 
mening og udadtil status for såvel medarbej-
der som virksomhed. 

Derfor tyder meget på, at social ansvarligheds-
aktiviteter skal være direkte inddragende for 
alle og kunne være hensigtsmæssigt at alle-
rede at  afklare ved ansættelsen,” siger Kristina 
Johansson, der udover sin  erhvervskarriere 
har en Master i Human Rights. 

Deltagerne i forskningsprojektet er store 
danske og internationale virksomheder, her- 
under ABB, SAS og Volvo Car Corporation, der 
tilsammen beskæftiger 200.000 medarbejdere 
i en lang række lande. Ifølge Projektet skal af-
dække, hvad der skal til for at få medarbejder-
ne til at tage værdierne i CSR til sig og forankre 
dem i organisationen.

Integral har i forvejen gennemført en under-
søgelse, der påviser, at der hos danske virk-
somheders stakeholders gennem de seneste 
10-15 år har været en stigende interesse for 
CSR, der især inden for de sidste par år har 
givet sig udtryk i en lang række initiativer 
– fra kapitalisering af flaskeindsamlinger og 
faste samarbejdsaftaler med store hjælpe-
organisationer til at stille medarbejdere til 
rådighed. Således har store og mellemstore 
virksomheder ofte etableret deres egen CSR-
afdeling, primært finansieret over markeds-
førings- og kommunikationsbudgettet.

Et samlingspunkt
”Mens virksomhederne tidligere har ”købt sig
fra” social ansvarlighed ved at donere store 
beløb til bl.a. Røde Kors, Læger uden Grænser,
Folkekirkens Nødhjælp, WWF og Red Barnet,
går trenden nu mod, at virksomhederne og 
deres medarbejdere – samt kunder – ønsker 
en større praktisk inddragelse i projekterne. 

Det kræver et andet ledelsesengagement i at 
implementere det projekt, man bliver enige 
om at arbejde sammen om, gennem hele 
organisationen. Og meget tyder på, at mellem-
lederne vil være kardinalpunktet for denne 
indsats,” siger Kristina Johansson. 

Hun mener, at virksomheder, der ikke har spe-
cielt spændende eller prestigefyldte produkter 
eller ydelser at tilbyde kan opnå et kvante-
spring ved at gøre en indsats om virksomheds-
kulturen.

”Det kræver i realiteten et tæt samspil mellem
HR-afdelingen og marketingafdelingen, fordi
værdien i social ansvarlighed både skal for-
ankres i virksomhedens værdier og udadtil i 
det kunde- og offentlighedsrettede. 

Processen bliver, at virksomheden i alle sine 
eksterne kommunikationsaktiviteter under-
støtter social ansvarlighedsprojektet, også i 
jobannoncer, og at HR-afdelingen ved ansæt-
telsessamtaler sikrer sig, at nye medarbejderes 
profil passer til aktiviteten og kulturen.

I den daglige ledelse skal der være en tilskyn-
delse til at gøre en indsats for det fælles firma-
projekt, gerne med en central indsats- og 
resultatregistrering. Og det skal være muligt at 
påskønne og fremhæve de medarbejdere, der 
har gjort en indsats, så det også er muligt at 
rose dem for andet end indsatsen i det daglige 
arbejde.”

Kristina Johansson understreger, at social 
ansvarlighedsprojekter ikke er den rene vel-
gørenhed.

”Flere undersøgelser har som resultat, at med-
arbejdere ved at beskæftige sig med emner, 
som de finder vitale, også yder en bedre ind-
sats i deres egentlige arbejde. Dermed er der 
også mulighed for, at virksomheden opnår 
en højere grad af stolthed ved de tilbageven-
dende tilfredshedsmålinger.” 

Integral forskningsprojektet sluttede med en 
rapport i juni i år. 

Af Peter Horn & Co.

Social ansvarlighed skal samle medarbejderne
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Af Peter Horn & Co.

Social ansvarlighed skal samle medarbejderne
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Med dit tøj signalerer du til dine omgivelser, 
hvem du er.

Mange virksomheder investerer ganske 
mange penge i at signalere et godt image.
Det er alt fra møbler, kunst, indretning, web-
site, brevpapir og meget mere. 

Men mange glemmer medarbejderne og 
deres påklædning, som i høj grad er en del af 
virksomhedens ansigt og image udadtil.
Derfor kan virksomheder med stor succes, 
sætte fokus på hvilke signaler der sendes med 
de ansattes påklædning og fremtoning. 

Kunder og samarbejdspartnere trækker ofte 
paralleller mellem den måde, medarbejdere 
ser ud på og virksomhedens image.

Tøjkodeks
Tøj er en del af den måde, vi kommunikerer
på. Derfor er der på nogle arbejdspladser
ligefrem indført et tøjkodeks, som underbyg-
ger det image den enkelte virksomhed ønsker 
at signalere til omverdenen.

I andre firmaer findes der et uudtalt tøjkodeks. 
Her er det er ofte op til den enkelte medar-
bejder selv at afkode sine kollegaer for se, 
hvordan man skal klæde sig, hvilket kan ende 
med absolut ingen ”dresscode”.

Så selvom det kan virke meget konservativt at 
indføre retningslinier for påklædning, kan det 
nogle gange være en fordel set fra medarbej-
dernes side, at de har noget at rette sig efter.

Tøjet gør forskel
Nogle vil påstå, at de er ligeglade med, hvad 
andre tænker om deres tøj, og tøjet bare er en 
fysisk skal. Men hvis man bryder et tøjkodeks 
på ens arbejde kan det betyde ”udstødelse” og 
manglende optagelse af fællesskabet. 

Omvendt er belønningen for at tilpasse sig 
kontorets tøjstil stor. Man falder visuelt ind 
i mængden, og det hjælper ikke bare kolle-
gerne til at acceptere dig. Du vil også selv op-
fatte dig som en del af fællesskabet og dermed 
få lettere ved at falde til.

Tøj bør afspejle firma image
I en nylig undersøgelse fra Ledernes Hoved-
organisation, viser der sig et klart billede af, 
at lederne er yderst bevidste om deres 
påklædning, så tøjet kan understøtte kommu-
nikation fra leder til medarbejder.

8 ud af 10 adspurgte ledere mener selv, at
deres påklædning understøtter deres bud-
skaber.

Kun 13 % vurderer, at deres påklædning ikke 
hænger godt sammen med de ledelsesmæs-
sige budskaber.

Ledelsesrådgiver Niels Henriksen fra Ledernes 
Hovedorganisation udtaler om undersøgelsen: 
”Lige som i mange andre sammenhænge, er 
lederen også når det gælder påklædning rolle-
model for medarbejderne. 
Derudover er mange ledere tillige virksomhe-
dens ansigt udadtil. Derfor bør det tøj, lederen 
tager på, afspejle respekt for virksomhed, kol-
leger og kunder.” 

Af Jens Martinus Pedersen, cand.oecon., partner i Bruun Leo Martinus og Ekstern Lektor, SDU, Odense.

Klæder skaber folk
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For mange er det fristende at sprede ferieugerne 
ud over året, så der kommer så mange afbræk 
fra jobbet som muligt. 

”Men det er en rigtig dårlig idé, for det tager 
tid at vænne sig til at holde ferie,” mener 
stressekspert Mads Qwist, chefkonsulent i 
Stresseksperterne:

”Det lyder skørt, at vi skal vænne os til at holde
ferie. Men den første uges tid bruger kroppen 
og tankerne på at give slip og komme ud af 
arbejdsmode. Først når den første uge er gået, 
begynder vi at slappe af og finde ro”.

Ferie hist og pist er ikke optimalt. 
Så når folk tager 14 dage, fordi de gerne vil 
sprede ferierne så meget som muligt ud over 
året, så er det slet ikke optimalt. 

For i den anden uge, som vi egentlig skulle 
bruge på at slappe helt af i, der begynder vi 
allerede i midten af ugen at indstille os på, at
vi snart skal tilbage på arbejde.

”Så hvis den første uge bruges på at komme
ned i gear, og den sidste halve uge går med 
at komme op i gear igen, er der reelt kun tre 
feriedage tilbage,” forklarer Mads Qwist videre.

- Det er ikke nok, hvis din hjerne og krop skal 
have mulighed for at komme ned i gear, resti-
tuere og genoplades. Så med en uge hist og 
en uge pist får du aldrig den ægte restitution. 

Konsekvensen er et arbejdsår, hvor du kører på
pumperne hele tiden. Så tre uger skal der helst 
til, men fire uger kan jeg også anbefale.

Den lyse ferie er bedre end den mørke
Mads Qwist anbefaler i øvrigt at den lange 
ferie afholdes i juni, juli eller august: ”Det er på 
grund af lyset og solen. 

Tre ugers vinterferie kan hurtigt blive til tre 
ugers indendørsaktiviteter. Det gør mange ir-
riterede og skuffede, fordi dagene let kommer 
til at gå i ring. Det er lettere at aktivere sig om 
sommeren, når det er lyst og godt vejr”, siger 
stresseksperten.

StressEkspertens 10 veje til en afslappende 
ferie uden stress:

1. Skab gode betingelser for din ferie
Brug et par dage, inden du går på ferie, til
at sætte tempoet ned. 

Begræns din kommunikation via mails, telefon 
m.m., så du skaber de bedste betingelser for at 
være til stede med de arbejdsopgaver, der skal 
afsluttes inden ferien.

Invester, sammen med dine kollegaer, tid i en 
ordentlig planlægning samt overlevering af 
arbejdsopgaver og ansvar, så opgaverne ikke 
rumsterer i dit hoved i ferien.

2. Luk computeren
Lad være med at tjekke e-mails. Sæt autosvar 
til, hvor du fortæller, at du holder ferie. 

Oplys om en kontaktperson, der kan kontaktes 
i forbindelse med hastesager.

3. Sluk mobiltelefonen
Hold ferie, når du holder ferie - det betyder
blandt andet, at du ikke er tilgængelig på din 
mobiltelefon.

Indtal en besked, hvor du fortæller, at du 
holder ferie. Fortæl ligeledes, hvem man kan 
kontakte, hvis det haster. Hvis du både bruger 
din mobiltelefon på arbejdet og privat, er det 
en god idé at anskaffe en mobiltelefon, som 
kun bruges privat.

4. 3 ugers sammenhængende ferie er 
optimalt
3 ugers sammenhængende ferie er optimalt,
hvis din krop og hjerne skal have mulighed 
for at komme ned i gear, restituere sig og 
genoplades.

En god regel er: Det tager en time at geare 
ned fra arbejdsdagen, en dag at geare ned fra 
arbejdsugen til weekenden og en uge at geare 
ned til ferien.

5. Afstem forventninger til ferien med din 
familie
Sørg for at alle i familien, også børnene, har 
indflydelse på feriens indhold og planlægning. 

Når I kender hinandens forventninger til ferien, 
er der større sandsynlighed for, at I kan indfri 
dem - og risikoen for skuffelser og konflikter
mindskes.

Af Stresseksperterne, paa jobbet 06/2008

Hold ferie 3 uger i træk
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To ud af tre lønmodtagere, der i dag arbejder
i storrumskontor, ville hellere tilbage i eget  
kontor.

Produktiviteten falder, koncentrationen og ef-
fektiviteten er dalene i de store åbne kontor-
landskaber, og medarbejderne går dødtrætte 
hjem. Det er resultatet af en undersøgelse 
som Analyse Danmark har foretaget for LO’s 
Ugebrevet A4.

Flere ulemper end fordel
Resultaterne viser, at selvom medarbejderne
godt kan se fordele i form af øget viddendel-
ing og samarbejde i storrumskontoret, så

fører støjgener til koncentrationsbesvær og 
træthed. 

Det får medarbejderne til at ønske sig tilbage 
til deres eget kontor. 

De oplever i alt for høj grad at de spilder tid 
og ressourcer. Det virker stressende for den 
enkelte ansatte, og det påvirker også dennes 
private omgivelser.

Resultatet er klart 
Adspurgt i undersøgelsen er 753 lønmodtage-
re, som har erfaringer med lukkede kontorer 
og åbne kontorlandskaber. 

Deres konklusion er:
• 69 % mener, det svækker koncentrationen at
   arbejde i åbent kontorlandskab.

• 68 % savner mulighed for at trække sig
   tilbage i enerum på arbejdet.

• 68 % af dem, der i dag arbejder i åbent
   landskab, ville takke ja, hvis de blev tilbudt
   et lukket kontor.

• 47 % mener, at støj og forstyrrelser i de åbne
   landskaber giver fejl i arbejdet.

• 60 % mener, at de arbejder mest effektivt på
   eget kontor.

• Kun 16 % mener, de er mest effektive i åbent
   kontorlandskab.

Af LO Ugebrevet A4

Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber

6. Undgå en travl og overbooket kalender
En travl og overbooket kalender kan hurtigt
blive en stresskilde - også selv om den er fyldt 
med sociale arrangementer.

Jo mere stresset du er, jo mere fredelig en ferie 
har du brug for. Sæt tid af til at slappe af og 
finde ind til roen. 

Neddæmp forventningerne og nå det, I når.

7. Vær nærværende og lad tankerne følge 
kroppen
Vær til stede der, hvor du er. Det skylder du 
både dig selv, din familie og dine venner.

8. Lad idéerne komme
De bedste idéer kommer til os, når vi slapper af 
og giver hjernen et frirum. 

Køb en bog, hvor du skriver dine tanker og 
idéer ned. Prioriter tid til at skrive idéen ned i 
et groft format sammen med lidt noter. 

Når du har gjort det, kan din hjerne give slip på 
idéen - og der skabes plads til nye tanker.

9. Bliv en bedre kollega
Hold ferie når du holder ferie. Lad være med at 
tænke på arbejdet - skab mulighed for at blive 
fyldt med energi, kreativitet og overskud til at 
se tingene i et nyt perspektiv. Det vil både du 
og din arbejdsplads drage nytte af, når ferien
er slut.

10. Planlæg en blød landing
Sæt tid af i kalenderen til en blød landing.

Brug de første dage på at komme op i tempo. 

Begræns din kommunikation via mails, telefon 
mm, så du skaber de bedste arbejdsbetin-
gelser.

Vær opmærksom på, at du ikke falder i den 
vanlige fælde, hvor du starter efter ferien i et 
hæsblæsende tempo for at komme up to
date.
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Af LO Ugebrevet A4
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Brug de første dage på at komme op i tempo. 

Begræns din kommunikation via mails, telefon 
mm, så du skaber de bedste arbejdsbetin-
gelser.
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date.
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Edith Kahlke, erhvervspsykolog
og cand. pæd. psych., har arbejdet 
med rekruttering i mere end 20 år. 
Nu aktuel med bogen “Den gode 
ansættelsessamtale”.

“Mange “dårlige” ansættelser kunne undgås, 
hvis afdelingen og HR arbejdede tættere sam-
men om den specifikke stillingsbeskrivelse og 
åbnede mere op for jobbets miljø”,  siger
erhvervspsykologen Edith Kahlke, der har
skrevet “Den gode ansættelsessamtale”.

Mange virksomheder og organisationer har 
behov for at indstille sigtet skarpere, hvis de 
vil opnå en højere score på rekruttering af nye 
medarbejdere. Det siger erhvervspsykologen 
Edith Kahlke, “Den gode ansættelsessamtale”, 
udgivet på Børsens Forlag. 

Edith Kahlke, der er selvstændig erhvervs-
psykolog og cand. pæd. psych., har arbejdet 
med rekruttering i mere end 20 år og er bl.a. 
tilknyttet Institut for Militærpsykologi under 
Forsvarsakademiet. Hun mener, at virksom-
hederne ved at vise større omhu i forhold til 
den helt specifikke stilling lettere vil kunne 
spotte den rigtige kandidat. 

”Det er vigtigt, at såvel den ansættende afde-
ling som HR-afdelingen ikke anvender stil-
lingsskrivelsen fra sidst, men også går ind i, om 
f.eks. resultatkravene har ændret sig og om 
personen skal besidde andre kvalifikationer 
end forgængeren. Jo mere præcise signaler, 
der sendes om stillingen, desto højere bliver 
kvaliteten af ansøgere,” siger hun.

Nogle virksomheder er som følge af et nær-
mest støvsuget arbejdsmarked så desperate 

efter arbejdskraft, at de ønsker at ansætte på 
stedet. Det mener Edith Kahle ikke er nogen 
god ide. ”Begge parter skal have tid til efter-
tanke, og man skal som minimum følge op 
telefonisk, ofte endnu bedre med et personligt 
møde. Samtidig vil det være vigtigt at kandi-
daten får indtryk at sine kolleger, chefer og 
medarbejdere samt af de fysiske rammer for 
virket. I ansættelsen kan man ofte glemme den 
vigtige menneskelige faktor, der jo også er, at 
kandidaten skal kunne trives i sit nye job – ud 
over at skabe resultater.”

De høflige forløb
De mange tilbud på arbejdsmarkedet har 
betydet, at mobiliteten blandt medarbejderne 
kan være stor. De går i dag sjældent efter 25 
års jubilæet og gulduret, men vil til gengæld 
gerne vende tilbage til virksomheden efter 
nogle år i en højere position – eller i et større 
job. Ligesom nogle kandidater gerne søger 
igen, hvis der kommer nye og mere relevante 
stillinger.

”Ansættelsessamtalen skal naturligvis afspejle 
virksomhedens kultur. Er den lidt bøs og lige-
frem, skal det afspejles. Er den nærmest over-
dreven venlig, skal det også fremgå. Samtidig 
er det vigtigt at understrege virksomhedens 
værdier og finde ud af, i hvor høj grad kandi-
daten matcher dem. Allervigtigst er det nok 
at få kandidaten ind i det konkrete univers, så 
hun eller han ved, hvad der forventes af ind-
sats og præstationer,” siger Edith Kahlke.

Hun konstaterer, at virksomhederne også skal 

være meget opmærksomme på at følge op 
på de kandidater, de helst vil ansætte, inden 
for forholdsvis få dage.  ”Mange kandidater 
søger mere end én stilling på én gang og hvis 
man ikke i forvejen har aftalt, hvornår man 
som virksomhed vender tilbage, kan de blive 
utålmodige og vælge en anden virksomhed.”

Edith Kahlke peger også på betydningen af, 
at man – hvis kandidaten er interesseret –er 
indstillet på at gennemgå med kandidaten, 
hvorfor hun eller han ikke fik jobbet.

”Det kan skabe en kandidat til senere, fordi 
den pågældende så måske får tid til at forbed-
re sig på de områder, hvor der skal tilføres 
mere viden eller erfaring.”

Hun mener, at virksomhederne i dag skal ind-
stille sig på, at der vil være en større rotation, 
især af de ambitiøse medarbejdere. Hvis der 
ikke er plads til det i virksomheden, vil medar-
bejderne typisk søge at komme højere op via 
en anden virksomhed og så vende tilbage.
”Derfor er det vigtigt, at man som leder ønsker 
til lykke med det nye job, selv om man måske 
er skuffet over at medarbejderen rejser. Det 
kunne jo være, at medarbejderen på et senere 
tidspunkt gerne vil vende tilbage – og så er 
det vigtigt at have efterladt et godt indtryk af 
virksomheden.” 

Af Peter Horn & Co. 

Ansættelsessamtalen  bør  opgraderes

®

www.Job-Support.dk Kvalitet · Service · Garanti

Danmark

®

Syv gode grunde til at benytte vores rekrutterings og annonceringsværktøj

Kombiner din jobannoncering hos Job-Support Danmark® med brugen af OHRMS® og opnå en række fordele:

· Din egen brugervenlige og vedligeholdelsesfrie jobsektion på din egenhjemmeside.

· Din helt egen CV-database til automatisk opsamling af uopfordrede ansøgere fra bl.a. din egen hjemmeside,
virksomhedspræsentation hos Job-Support Danmark® og eventuelle andre udbydere etc.

· Egen ansøgerdatabase til automatisk opsamling af ansøgere fra din egen hjemmeside, Job-Support Danmark®
og andre jobportaler.

· Adgang til en automatiseret og individualiseret besvarelse af alle modtagne ansøgere, hvilket sikrer de 
jobsøgende en hurtig, god og professionel behandling og oplevelse af din virksomhed.

· Egen ansøger- og kandidatadministration til håndtering, prioritering, sortering og eventuel match af CV’er
i din egen samt CV-databasen hos Job-Support Danmark®.

· Adgang til automatiseret distribution af dine stillingsannoncer til diverse internetbaserede jobportaler
samt eventuel bestilling af DTP forarbejde til indrykning i de trykte medier.

+800 USE-OHRMS
Ring GRATIS fra hele norden 

For yderligere information

Gør din arbejdsdag nemmere !

Mange ansøgere forsøger at fremstille sig selv
så godt som muligt i deres ansøgning og cv, 
men ofte bliver der pyntet lidt for meget på 
sandheden.

En undersøgelse fra det internationale rekrut-
teringsfirma Kelly Services viser, at 14 % ud 
af 155.000 adspurgte har været uærlige i 
deres CV eller ved jobsamtaler. Samtidig viser 
undersøgelsen, at 49 % af ansøgerne er i tvivl 
om, hvorvidt deres CV præsenterer dem på 
den bedste måde. Jo mere usikker, jo større 
tendens til at pynte ekstra på oplysningerne.

Danskerne ikke anderledes
I undersøgelsen var der svar fra 572 tilfældigt 
valgte danskere. Og går man dybere ned i, 
hvad der er løjet om i jobansøgninger, tegner 
der sig et billede af folk, der lyver om stort set 
hvad som helst for at få et job.
0,2 % har løjet om sin alder i en ansøgning,
1,7 % har opdigtet erfaringer, 1,4 % har nævnt
kvalifikationer, som de ikke har, 6,1 % har 

fortalt, at de fik mere i løn på det tidligere job, 
end de egentligt fik og 3,3 % springer over 
negative erfaringer fra tidligere job.

Undersøgelsen af jobansøgere er lavet i 33 lan-
de i verden - og udover de 572 danskere har 
115.000 personer svaret på et spørgeskema
om sandhedsværdien af deres jobansøg-
ninger. I gennemsnit har 14 % givet urigtige 
oplysninger i forbindelse med en ansøgning.

- Så danskerne er hverken værre eller bedre 
end i resten verden!

Onlinerekruttering et hit
Undersøgelsen viste samtidig, at det er blevet
mere reglen end undtagelsen at søge job via 
internettet.

24 % svarede, at de havde set deres seneste 
søgte job på en onlineannonce, mens kun 12 
% havde set det i avisen. I alt havde 69 % lagt 
deres cv ind på en online database. ■

Af journalist Lars Fogt, paa jobbet 3/2008

Mange jobansøgere pynter på CVét
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8 ud af 10 af danskerne mener, at det er i orden, 
at arbejdsgiveren kontakter dem, når de er syge.

Ny meningsmåling som Capacent Epinion har 
foretaget for Dansk Erhverv viser, at 78 % af 
danskerne mener, at det er i orden, at arbejds-
giveren kontakter dem, når de er syge. 

Resultatet gør op med myten om, at dan-
skerne ser sygdom som en privatsag, som
 deres arbejdsgiver ikke skal involveres i.

Ifølge Dansk Erhverv er der på kort tid sket et 
markant holdningsskred i danskernes opfat-
telse af sygefravær. Dette ligger blandt andet i 
fremkomsten af moderne arbejdspladser med 
mulighed for at arbejde hjemmefra.

Så hvor det tidligere har det virket meget 
grænseoverskridende, hvis en arbejdsgiver 
eller chef har formastet sig til at kontakte en 
medarbejder for at høre nærmere om sygdom 
og sygemelding. Så accepterer langt flere 
ansatte nu, at arbejdspladsen blander sig og
måske finder en måde, man kan arbejde
hjemmefra i sygesengen.

Sygdom ikke længere tabubetonet
Underdirektør i Dansk Erhverv, Charlotte 
Vester: ”Undersøgelsen indikerer, at der er sket 
et skred i befolkningens holdning til sygdom 
og bekræftes af det, vi hører fra virksom-
hederne. Det er utrolig glædeligt og stærkt 
tiltrængt, at der kan tales åbent om sygdom på 
arbejdspladserne.

Åbenhed og et meget tættere samarbejde 
mellem arbejdspladser, læger og kommuner 
for at hjælpe sygemeldte hurtigere tilbage i 
job, er nøglen til, at det samlede sygefravær 
kan reduceres med 20 %, som regeringen har 
som mål.” 

Bedre lægeerklæringer kunne ønskes 
Dansk Erhverv efterlyser også et tættere 
samarbejde mellem arbejdspladserne og 
de praktiserende læger om at fastholde 
sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Det er vigtigt, at de praktiserende læger 
får øje for, at de spiller en afgørende rolle i 
forhold til virksomhedernes muligheder for at 
fastholde en sygemeldt medarbejder.

Lægerne sidder ofte inde med informationer, 
som virksomhederne skal bruge for at hjælpe 
sygemeldte medarbejdere tilbage i job. En 
korrekt udfyldt lægeerklæring er et væsentligt 
redskab for virksomheden. 

Virksomhederne oplever  imidlertid alt for ofte, 
at lægerne glemmer at angive, hvilke funktion-
er den sygemeldte ikke kan udføre,” fortæller
underdirektør Charlotte Vester ■

Underdirektør i Dansk Erhverv, Charlotte Vester:
”Vi anbefaler ikke virksomhederne at spørge 
direkte, hvad de ansatte fejler, når de 
sygemelder sig. Det spørgsmål kan være lig 
med et brud på loven om persondata. Men 
til gengæld er det helt naturligt, at arbejds-
giveren og medarbejderen drøfter, om der er 
arbejdsopgaver, som medarbejderen kan
udføre på trods af sygdommen. Det er jo ikke 
al sygdom, der gør os 100 % uarbejdsdygtige.”

Af Charlotte Vester, Dansk Erhverv.

Sygdom er ikke længere en privatsag.
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Fakta

En arbejdsgiver må gerne kontakte en syg 
medarbejder for eksempel for at høre, hvor-
dan det går, og hvornår den sygemeldte 
vender tilbage.
Direkte spørgsmål om, hvad den ansatte 
fejler, vil sandsynligvis være brud på per-
sondataloven til beskyttelse af personlige 
oplysninger.
Som ansat har man pligt til at oplyse, om 
man på trods af sygdom kan udføre del af 
sit arbejde.

Fædre med højere stilling holder længere barselsorlov.

Længden af fædres barselsorlov hænger sam-
men med deres job. Fædre med højere stilling 
holder dobbelt så mange dage som fædre med 
job på grundniveau.

Når fædre i job holder barselsorlov, tager de 
længere orlov, jo højere stilling, de har. Faktisk 
holder fædre med en højere stilling dobbelt 
så lang barselsorlov som fædre med en lavere 
stilling. Det kan man læse ud af Danmarks 
Statistiks oplysninger om de danskere, der 
blev forældre til et barn i 2006.

Fædre, hvis job kræver kvalifikationer på højt 
niveau - som fx ingeniører, arkitekter, læger, 
advokater og lærere - holder i snit 42 dages 
barselsorlov. Derimod holder fædre med job 
på grundniveau kun 24 dages barselsorlov i 
gennemsnit. Denne gruppe omfatter fx almin-
deligt kontorarbejde, kundeservice, job inden 
for landbrug og gartneri, håndværksarbejde 
og arbejde med forskellige maskiner.

Fædre med job på mellemniveau holder 29 
dage i snit. Det drejer sig om personer med 
jobs som fx laboranter, programmører, foto-
grafer, skibsførere, sygeplejersker og politibe-
tjente.

Mor tager stadig det meste
Tallene gælder kun de fædre, som har haft 
mindst en dags barselsorlov. I gennemsnit 
holdt de 32 dages orlov. Hvis man også med-
regner fædre, som slet ikke holder orlov, eller 
som ikke har kunnet få barselsdagpenge, fordi 
de fx er under uddannelse eller på kontant-
hjælp, falder det samlede gennemsnit til 22 
dage.

Det er dog fortsat mor, der tager langt den 
største del af barselsorloven, nemlig 303 dage 
i gennemsnit. Medtager man mødre, som slet 
ikke holder orlov, eller som ikke har kunnet få 
barselsdagpenge, falder det samlede gennem-
snit til 275 dage.

Både i privat og offentlig
Statistikken fortæller ikke noget om, hvad 
forskellen mellem de forskellige jobgrupper 
skyldes. Løn, overenskomster, uddannelse, 

arbejdspladskultur, alder og andre forhold kan 
spille ind. Men mønstret går igen inden for 
mange brancher, både i private virksomheder 
og i det offentlige.

For eksempel holder fædre ansat i føde-, 
drikke- og tobaksvareindustrien 52 dages 
barselsorlov, hvis de er på højeste færdighed-
sniveau, mens fædrene på grundniveau kun 
holder 23 dage. Inden for den offentlige 
administration holder fædre på højeste trin 
46 dage, mellemste trin holder 31 dage og 
laveste trin 28 dage. 

Går man til forsikringsbranchen, tager fædre 
på højeste niveau hele 56 dages barselsorlov 
i snit, mens både mellem- og grundniveau 
holder sig til 29 dage. 

Hos apoteker og materialister har fædre på 
højeste trin 47 dages orlov, mens fædre på de 
to andre trin tager 25 og 22 dages barselsorlov 
i snit. 

Fædres barselsorlov i udvalgte brancher.
(Børn født i 2006)

Selvstændige fædre på barsel
Også fædre, der arbejder som selvstændige, 

holder barselsorlov. Endda en lang én, hvis de 
først tager den. 42 dage i gennemsnit bliver 
det til, hvilket er det samme som gennems-
nittet for lønmodtagere på højt niveau. 

Mønstret varierer dog meget mellem bran-
cherne. Selvstændige mænd inden for detail-
handel med tøj og sko holder i snit 36 dage, 
hvis de tager barselsorlov, mens selvstændige 
inden for sundhedsvæsenet holder 46 dage. 
Selvstændige inden for landbrug holder 39 
dage, mens dem inden for undervisning kom-
mer helt op på 51 dage. 

Tallene for de selvstændige fædres barselsor-
lov skal dog tolkes med forsigtighed. Der er 
tale om en ret lille gruppe, og almindelige til-
fældigheder kan få tallene til at svinge fra år 
til år og fra branche til branche.

Jo ældre, jo længere
Længden af fædrenes orlov stiger med deres 
alder. Fædre i alderen 20-24 år holder 21 dage, 
dem på 25-29 år holder 28 dage, mens fædre 
mellem 30 og 44 år holder 31 dage i gennem-
snit

For mødrenes vedkommende er der næsten 
ingen forskel mellem de forskellige alders-
grupper. Dog er det sådan, at de alleryngste 
mødre sammen med de ældre på 35 år og over 
holder lidt kortere orlov end mellemgruppen 
på 20-34 år. Til gengæld er mønstret i relation 
til job det stik modsatte af fædrenes: Mødre 
med job på højeste færdighedsniveau holder 
i snit 17 dage kortere barselsorlov end mødre 
med job på grundniveau. 

Fædre har ret til to ugers barselsorlov i løbet af 
de første 14 uger efter barnets fødsel. Denne 
orlov tages typisk umiddelbart efter fødslen. 
Mødre har ret til 14 ugers orlov efter fødslen. 
Derudover har mor og far tilsammen ret til 
yderligere 32 ugers orlov, som de kan dele 
mellem sig. 

Under hele orloven udbetales dagpenge, 
mens det er afhængigt af overenskomst eller 
andre aftaler med arbejdsgiveren, om man 
opnår sin fulde løn under hele eller dele af 
orloven. ■

Af Journalist Kim Mesteren, Danmarks Statistik
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8 ud af 10 af danskerne mener, at det er i orden, 
at arbejdsgiveren kontakter dem, når de er syge.

Ny meningsmåling som Capacent Epinion har 
foretaget for Dansk Erhverv viser, at 78 % af 
danskerne mener, at det er i orden, at arbejds-
giveren kontakter dem, når de er syge. 

Resultatet gør op med myten om, at dan-
skerne ser sygdom som en privatsag, som
 deres arbejdsgiver ikke skal involveres i.

Ifølge Dansk Erhverv er der på kort tid sket et 
markant holdningsskred i danskernes opfat-
telse af sygefravær. Dette ligger blandt andet i 
fremkomsten af moderne arbejdspladser med 
mulighed for at arbejde hjemmefra.

Så hvor det tidligere har det virket meget 
grænseoverskridende, hvis en arbejdsgiver 
eller chef har formastet sig til at kontakte en 
medarbejder for at høre nærmere om sygdom 
og sygemelding. Så accepterer langt flere 
ansatte nu, at arbejdspladsen blander sig og
måske finder en måde, man kan arbejde
hjemmefra i sygesengen.

Sygdom ikke længere tabubetonet
Underdirektør i Dansk Erhverv, Charlotte 
Vester: ”Undersøgelsen indikerer, at der er sket 
et skred i befolkningens holdning til sygdom 
og bekræftes af det, vi hører fra virksom-
hederne. Det er utrolig glædeligt og stærkt 
tiltrængt, at der kan tales åbent om sygdom på 
arbejdspladserne.

Åbenhed og et meget tættere samarbejde 
mellem arbejdspladser, læger og kommuner 
for at hjælpe sygemeldte hurtigere tilbage i 
job, er nøglen til, at det samlede sygefravær 
kan reduceres med 20 %, som regeringen har 
som mål.” 

Bedre lægeerklæringer kunne ønskes 
Dansk Erhverv efterlyser også et tættere 
samarbejde mellem arbejdspladserne og 
de praktiserende læger om at fastholde 
sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Det er vigtigt, at de praktiserende læger 
får øje for, at de spiller en afgørende rolle i 
forhold til virksomhedernes muligheder for at 
fastholde en sygemeldt medarbejder.

Lægerne sidder ofte inde med informationer, 
som virksomhederne skal bruge for at hjælpe 
sygemeldte medarbejdere tilbage i job. En 
korrekt udfyldt lægeerklæring er et væsentligt 
redskab for virksomheden. 

Virksomhederne oplever  imidlertid alt for ofte, 
at lægerne glemmer at angive, hvilke funktion-
er den sygemeldte ikke kan udføre,” fortæller
underdirektør Charlotte Vester ■

Underdirektør i Dansk Erhverv, Charlotte Vester:
”Vi anbefaler ikke virksomhederne at spørge 
direkte, hvad de ansatte fejler, når de 
sygemelder sig. Det spørgsmål kan være lig 
med et brud på loven om persondata. Men 
til gengæld er det helt naturligt, at arbejds-
giveren og medarbejderen drøfter, om der er 
arbejdsopgaver, som medarbejderen kan
udføre på trods af sygdommen. Det er jo ikke 
al sygdom, der gør os 100 % uarbejdsdygtige.”

Af Charlotte Vester, Dansk Erhverv.

Sygdom er ikke længere en privatsag.
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Fakta

En arbejdsgiver må gerne kontakte en syg 
medarbejder for eksempel for at høre, hvor-
dan det går, og hvornår den sygemeldte 
vender tilbage.
Direkte spørgsmål om, hvad den ansatte 
fejler, vil sandsynligvis være brud på per-
sondataloven til beskyttelse af personlige 
oplysninger.
Som ansat har man pligt til at oplyse, om 
man på trods af sygdom kan udføre del af 
sit arbejde.

Fædre med højere stilling holder længere barselsorlov.

Længden af fædres barselsorlov hænger sam-
men med deres job. Fædre med højere stilling 
holder dobbelt så mange dage som fædre med 
job på grundniveau.

Når fædre i job holder barselsorlov, tager de 
længere orlov, jo højere stilling, de har. Faktisk 
holder fædre med en højere stilling dobbelt 
så lang barselsorlov som fædre med en lavere 
stilling. Det kan man læse ud af Danmarks 
Statistiks oplysninger om de danskere, der 
blev forældre til et barn i 2006.

Fædre, hvis job kræver kvalifikationer på højt 
niveau - som fx ingeniører, arkitekter, læger, 
advokater og lærere - holder i snit 42 dages 
barselsorlov. Derimod holder fædre med job 
på grundniveau kun 24 dages barselsorlov i 
gennemsnit. Denne gruppe omfatter fx almin-
deligt kontorarbejde, kundeservice, job inden 
for landbrug og gartneri, håndværksarbejde 
og arbejde med forskellige maskiner.

Fædre med job på mellemniveau holder 29 
dage i snit. Det drejer sig om personer med 
jobs som fx laboranter, programmører, foto-
grafer, skibsførere, sygeplejersker og politibe-
tjente.

Mor tager stadig det meste
Tallene gælder kun de fædre, som har haft 
mindst en dags barselsorlov. I gennemsnit 
holdt de 32 dages orlov. Hvis man også med-
regner fædre, som slet ikke holder orlov, eller 
som ikke har kunnet få barselsdagpenge, fordi 
de fx er under uddannelse eller på kontant-
hjælp, falder det samlede gennemsnit til 22 
dage.

Det er dog fortsat mor, der tager langt den 
største del af barselsorloven, nemlig 303 dage 
i gennemsnit. Medtager man mødre, som slet 
ikke holder orlov, eller som ikke har kunnet få 
barselsdagpenge, falder det samlede gennem-
snit til 275 dage.

Både i privat og offentlig
Statistikken fortæller ikke noget om, hvad 
forskellen mellem de forskellige jobgrupper 
skyldes. Løn, overenskomster, uddannelse, 

arbejdspladskultur, alder og andre forhold kan 
spille ind. Men mønstret går igen inden for 
mange brancher, både i private virksomheder 
og i det offentlige.

For eksempel holder fædre ansat i føde-, 
drikke- og tobaksvareindustrien 52 dages 
barselsorlov, hvis de er på højeste færdighed-
sniveau, mens fædrene på grundniveau kun 
holder 23 dage. Inden for den offentlige 
administration holder fædre på højeste trin 
46 dage, mellemste trin holder 31 dage og 
laveste trin 28 dage. 

Går man til forsikringsbranchen, tager fædre 
på højeste niveau hele 56 dages barselsorlov 
i snit, mens både mellem- og grundniveau 
holder sig til 29 dage. 

Hos apoteker og materialister har fædre på 
højeste trin 47 dages orlov, mens fædre på de 
to andre trin tager 25 og 22 dages barselsorlov 
i snit. 

Fædres barselsorlov i udvalgte brancher.
(Børn født i 2006)

Selvstændige fædre på barsel
Også fædre, der arbejder som selvstændige, 

holder barselsorlov. Endda en lang én, hvis de 
først tager den. 42 dage i gennemsnit bliver 
det til, hvilket er det samme som gennems-
nittet for lønmodtagere på højt niveau. 

Mønstret varierer dog meget mellem bran-
cherne. Selvstændige mænd inden for detail-
handel med tøj og sko holder i snit 36 dage, 
hvis de tager barselsorlov, mens selvstændige 
inden for sundhedsvæsenet holder 46 dage. 
Selvstændige inden for landbrug holder 39 
dage, mens dem inden for undervisning kom-
mer helt op på 51 dage. 

Tallene for de selvstændige fædres barselsor-
lov skal dog tolkes med forsigtighed. Der er 
tale om en ret lille gruppe, og almindelige til-
fældigheder kan få tallene til at svinge fra år 
til år og fra branche til branche.

Jo ældre, jo længere
Længden af fædrenes orlov stiger med deres 
alder. Fædre i alderen 20-24 år holder 21 dage, 
dem på 25-29 år holder 28 dage, mens fædre 
mellem 30 og 44 år holder 31 dage i gennem-
snit

For mødrenes vedkommende er der næsten 
ingen forskel mellem de forskellige alders-
grupper. Dog er det sådan, at de alleryngste 
mødre sammen med de ældre på 35 år og over 
holder lidt kortere orlov end mellemgruppen 
på 20-34 år. Til gengæld er mønstret i relation 
til job det stik modsatte af fædrenes: Mødre 
med job på højeste færdighedsniveau holder 
i snit 17 dage kortere barselsorlov end mødre 
med job på grundniveau. 

Fædre har ret til to ugers barselsorlov i løbet af 
de første 14 uger efter barnets fødsel. Denne 
orlov tages typisk umiddelbart efter fødslen. 
Mødre har ret til 14 ugers orlov efter fødslen. 
Derudover har mor og far tilsammen ret til 
yderligere 32 ugers orlov, som de kan dele 
mellem sig. 

Under hele orloven udbetales dagpenge, 
mens det er afhængigt af overenskomst eller 
andre aftaler med arbejdsgiveren, om man 
opnår sin fulde løn under hele eller dele af 
orloven. ■

Af Journalist Kim Mesteren, Danmarks Statistik
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