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Nordjyder mobber mest
Selv om det går i den rigtige retning, er mobning stadig et udbredt 
problem på mange danske arbejdspladser. Ikke mindst i Nordjylland, 
som er den region i landet, hvor problemet er størst.

Talent udvikling
I progressive ledelses- og HR-kredse er der en vis enighed om, at der 
findes talenter på stort set alle niveauer og i alle virksomhedens 
funktioner. Men udvikling af talenterne forudsætter, at virksomhe-
dens topledelse har gjort sig nogle alvorlige tanker om, hvad talent er 
i netop deres forretning og kultur.

En sundere kantine
Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal for-
mulere en politik for maden på jobbet inden udgangen af 2008.  
Håbet er, at der kan inspirere både de kommunale og private arbejds-
pladser til lignende initiativer. 



Året lakker mod ende, julefrokosten ligger 
rundt om hjørnet og ditto gør højtiden hvor 
familien er i fokus.

Ofte kan vi bruge denne tid til fordybelse og 
lave egne betragtninger på året der gik. Fik vi 
indfriet vore forventninger? De fleste vil nok 
i årets første tre kvartaler have haft en type ud-
fordringer, mens indeværende fjerde kvartal 
har givet nogle andre. 

Evnen til at kigge bagud og fortolke har altid 
været vigtig såfremt vi formåede fremadrettet 
at omsætte denne viden proaktivt - for vi lever 
forhåbentligt i højere grad i fremtiden end i 
fortiden. Hvordan ser fremtiden så ud med de 
briller og den viden vi har akkumuleret indtil 
nu?

Man vil levende kunne forestille sig at flere sel-
skaber vil skifte ud i topledelsen med fokus på 
at sikre topledere der har det naturlige gen for 
krisestyring og besparelser, mens racen med 
fokus på erobring af markedsandele og vækst 
går i ”vinterhi”. Hvordan berør det så mig der 
måske ikke er topleder vil de fleste nok spørge 
sig selv – historisk set betyder ændringer i 
topledelsen også ofte ændringer på måske 
30% af de øvrige ledelsesposter, hvilket igen 
kan betyde ændringer selv ned i den mindste 
del af en større organisation. Det kan med an-
dre ord være tiden for nye udfordringer andre 
steder enten i ens nuværende eller en anden 
organisation.

En undersøgelse vi gennemførte i 2007 viste 
at op imod 92 procent af danskerne intet 
havde imod at arbejde for deres nuværende 
arbejdsgivers største konkurrent, hvilket 
statistisk kunne betyde at du og jeg i løbet af 
år 2009 teoretisk kunne være på vej til et job 
hos vores nuværende konkurrent – det kunne 
dog også betyde at vi blev hvor vi var og at 
det i stedet var konkurrentens folk som kunne 
være på vej til os.

År 2009 vil dermed kunne være året hvor 
positioneringen af ens virksomhed og 
arbejdsplads for alvor kan betyde den store 
forskel. Året hvor budskabet betyder alt! Året 
hvor ens virksomhed for alvor kan få den alt 
afgørende overhånd, hvis man formår at sælge 
budskabet til ens kollegaer i de konkurrerende 
virksomheder.

Udnyttelsen af den første store bølge af 
egen-opsigelser i 2009 vil kunne afgøre slaget 
flere år frem. Er det så tid til besparelser, øget 
omkostninger eller blot omlægning af ens 
nuværende resurser?

Ønsker man promovering af ens virksomhed 
(employer branding) så har vi siden år 2000 
været markedets absolut stærkeste udbyder 
af relevante serviceydelser til at understøtte 
virksomhederne netop i denne proces. 

Vi hos Job-Support Danmark har dog også 
erkendt, at år 2009 vil kunne være året hvor 
effektivisering i de enkelte HR-og personale-
afdelinger for alvor presses igennem, hvorfor 
vi har valgt at påtage os en ekstraordinær 
public service forpligtelse og give alle danske 
virksomheder gratis adgang til vort HRM 
system, OHRMS®. Med andre ord personale- 
og HR-afdelingerne behøver dermed ikke 
fremover at gøre en førstegangsinvestering for 
at få et straks afkast på bundlinien.

Med andre ord, vi forventer år 2009 kan blive 
et endnu vigtigere år for os og ikke mindst 
vore mange kunder og annoncører.

Tak for endnu et godt år og jeg ved vi alle hos 
Job-Support Danmark ser frem til at hjælpe og 
servicere din organisation igen i år 2009.

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

Ricki Vejsmose 
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®

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

  2



HR-News

®

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

  3

4. Nu får Danmark gratis e-rekruttering
I 2009 får alle danske virksomheder gratis ad-
gang til online rekrutteringssystemet, OHRMS®
 

6. Nordjyder mobber mest på jobbet
Selv om det går i den rigtige retning, er mob-
ning stadig et udbredt problem på mange 
danske arbejdspladser. Ikke mindst i Nordjyl-
land, som er den region i landet hvor prob-
lemet er størst.

6. Medarbejderfrafald, HVORFOR ?
Mange virksomheder undlader at undersøge, 
hvorfor medarbejderne opsiger deres stilling.

7. Ældre medarbejdere er de mest engagerede
Kan man ikke fastholde de medarbejdere, der 
har rundet de 63 år, mister man en væsentlig 
kilde til engagement på arbejdspladen.

8. Talent udvikling
I progressive ledelses- og HR-kredse er der 
en vis enighed om, at der findes talenter på 
stort set alle niveauer og i alle virksomhedens 
funktioner. Men udvikling af talenterne forud-
sætter, at virksomhedens topledelse har gjort 
sig nogle alvorlige  tanker om, hvad talent er i 
netop deres forretning og kultur. 

10. En sundere kantine
Regeringen har besluttet, at alle statslige
arbejdspladser skal formulere en politik for 
maden på jobbet inden udgangen af 2008. 

11. Skifteholdsarbejde øger risikoen for at 
kvinder må gå på førtidspension
Kvinder på skiftehold har større risiko for at 
måtte forlade arbejdsmarkedet før tid end 
kvinder med dagarbejde.

13. Pas på dig selv - om variation
Indretningen af computerarbejdspladsen 
starter altid med arbejdsstolen. Du bruger den 
meget i løbet af en arbejdsdag, og derfor skal 
kvaliteten være ordentlig.

14. Arbejdsforhold afhænger af ejerforhold
Det kniber med at sikre medarbejderne et sik-
kert arbejdsmiljø i små selvstændige virksom-
heder.

15. DST - Lille stigning i beskæftigelsen
Den samlede sæsonkorrigerede beskæftigelse 
steg med 0,6% fra andet til tredje kvartal 2008. 
Beskæftigelsen i den offentlige sektor steg 
med 1,6%, mens stigningen i den private sek-
tor var på 0,1%.
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I 2009 får alle danske virksomheder gratis ad-
gang til online rekrutteringssystemet, OHRMS®

Rekrutteringssystemet, OHRMS® har tidligere 
været forbeholdt annoncørerne hos Job-Sup-
port Danmark®, men i løbet af år 2009 rulles 
det ud som en gratis serviceydelse for alle 
virksomheder i Danmark. 

”Virksomhederne står dagligt med udfor-
dringer i forhold til håndtering af ansøgere til 
deres ledige stillinger - her har HRM systemer 
gennem de senere år vist sig at være et vær-
difuldt værktøj, men ofte også en bekostelig 
investering, hvilket desværre har fraholdt 
mange virksomheder fra at tage skridtet 
fuldt ud til en effektivisering af selve rekrut-
teringsprocessen”, udtaler adm. direktør Ricki 
Vejsmose og fortsætter; ”I samme grad som 
virksomhederne i dag understøttes af det of-
fentlige Jobnet med gratis stillingsannoncer-
ing, så ønsker vi med OHRMS® at understøtte 
virksomhederne i deres rekrutteringsproces”.

”At give de mange virksomheder adgang til 
et så komplekst online system som OHRMS® 
er en større proces, hvorfor der først åbnes op 
for de 73.603 virksomheder der i dag har mere 
end fem ansatte, mens resten af virksom-
hederne vil få løbende adgang”, udtaler IT 

ansvarlige Magnus Hansen.

”Systemet har været i brug hos flere af vore 
annoncører siden lanceringen i år 2006 og 
anvendes dagligt af mange af vores kunder til 
håndtering af rekrutteringsprocessen.

Virksomhederne kan med OHRMS håndtere 
alt fra opfordrede til uopfordrede ansøgere, 
styring af egen jobsektion på virksomheder-
nes egne hjemmesider samt distribution af 
stillingsannoncer til diverse on- som offline 
medier ”, slutter Magnus Hansen.

”På sigt kan dette betyde en væsentlig 
ændring i behandlingen og håndteringen af 
ansøgerne som vi kender den i dag. 

Tidligere undersøgelser har vist, at op imod 
80% af ansøgerne desværre ikke altid mod-
tager besked om, at den ansøgte stillingen er 
blevet besat til anden side – denne prob-
lemstilling vil principielt kunne udryddes 
herhjemme allerede i løbet af det kommende 
år”, slutter Ricki Vejsmose. 

Kort om Job-Support Danmark A/S.
Job-Support Danmark A/S har siden år 2000 
vokset sig til i dag at være en af landets mest 
benyttede jobportaler.

Selskabet er repræsenteret i Danmark, Norge, 
Sverige og England som datterselskaber af 
Job-Support A/S.

I Danmark besøges jobportalerne dagligt 
af flere tusinde jobsøgende - tilsammen 
mere end 250.000 forskellige IPadresser, der 
sammenlagt læser mere end 4 mio. sider 
hver måned, hvilket betyder flere brugere 
pr. jobannonce end nogen anden jobportal i 
Danmark.

Udover stillingsannoncering tilbydes annon-
cører en lang række serviceydelser, herunder 
online rekrutteringssystemet, OHRMS®, 
som bl.a. sikrer annoncørerne en optimeret 
håndtering af både opfordrede som uopfor-
drede ansøgere.

Til annoncering efter kvalificeret arbejdskraft 
benytter mere end 30% af de 50 største virk-
somheder sig af vore serviceydelser, herunder 
bl.a.: ISS, Nykredit, Arla Foods, Nordea, Vestas, 
DSV, Nycomed, DLG, Danfoss, Velux, Rock-
wool, Jyske Bank, DSB, DFDS, Sydbank, Chemi-
nova . 

Af Job-Support Danmark A/S

Nu får Danmark gratis e-rekruttering
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*Illustrationen viser forholdet antal brugere pr. stillingsannoncer.  
Målingerne er baseret på jobportalernes egne trafiktal for deres netværk i maj samt antal job i august måned 2008.

70 222 JOB (562) 
For yderligere information

Vidste du, at markedets bedste stillingsannonce 
og service kun koster 4.950,- inkl. stillingsgaranti?

33 13 151 21 71

Flere brugere pr. job end nogen anden



Mange virksomheder undlader at undersøge,
hvorfor medarbejderne opsiger deres stilling.

Halvdelen af de danske virksomheder holder 
ikke samtaler med medarbejdere, der forlader 
jobbet. Kun en tredjedel af de virksomheder, 
der holder en samtale, bruger den til noget,

De aner det ikke
Det er Deloitte Human Capital, der har inter-
viewet 564 HR-ansvarlige for at høre, hvordan 
de håndterer medarbejderfrafald. Udfra resul-
tatet kan man konkludere, at danske virksom-
heder ikke aner, hvorfor deres medarbejdere 
siger op.

44 % af virksomhederne siger de »aldrig« 
eller »en gang i mellem« holder samtaler med 
personer, der har opsagt deres job. Og kun 
en tredjedel af de virksomheder, der tager en 

samtale, bruger dem til at lave tiltag, som skal 
bruges til at holde på medarbejderne.

Intet samlet overblik
Så virksomhederne har ikke noget samlet 
overblik over, hvorfor deres medarbejdere 
forlader jobbet. Dermed kan de heller ikke 
fortælle om det er grundet lønnen, utilfredshed 
med chefen, utilfredsstillende arbejdsopgaver 
eller måske et dårligt arbejdsmiljø, der gør, at 
de afleverer en opsigelse.

Dette manglende overblik kan vise sig, at 
blive en yderst kostelig affære. Beregninger fra 
Deloitte viser nemlig, at det kan koste helt op 
til 150 % af en årsløn, at finde en ny medarbe-
jder til en opsagt stilling. Det kan dermed være 
langt dyrere at skulle ud og besætte en stilling, 
end at sætte gang i tiltag, som kan holde på 
personalet.

Dette manglende overblik over årsager
til opsigelser, findes både i små og i store
virksomheder.  

Selv om det går i den rigtige retning, er mob-
ning stadig et udbredt problem på mange dan-
ske arbejdspladser. Ikke mindst i Nordjylland, 
som er den region i landet hvor problemet er 
størst.

Det fremgår af en undersøgelse om mobning, 
som Synovate har foretaget for Ledernes 
Hovedorganisation.

Dog skridt i positiv retning
4 ud af 10 ledere har oplevet, at en eller flere 
medarbejdere mobber en anden medarbejder 
over en længere periode. I 2005 var det tilsvar-
ende tal 5 ud af 10.
 
Så selvom den udvikling der er at spore ikke er 
voldsom, så er det trods alt et skridt i positiv 

retning. Desuden er der ikke kun sket et fald i 
mobning mellem medarbejdere. Det gælder 
også mobning med ledere som mobbere og 
tilfælde, hvor medarbejderne mobber lederne.

Markant flere nordjyder mobber
I Nordjylland svarer 48 % af de adspurgte lede-
re, at de inden for de seneste tre år har oplevet 
tilfælde af mobning blandt deres medarbejde-
re.

På landsplan er tallet 39%, og resultaterne i de
øvrige regioner varierer mellem 36% og 43%. 
Så der er tale om, at nordjyderne mobber mar-
kant mere.

For halvdelen af de ledere i Nordjylland, der 
har oplevet mobning blandt medarbejdere, 

har problemerne været så store, at de har 
været nødt til at gribe ind.

Mindre sygefravær i Nordjylland
Lederne er også blevet spurgt om deres per-
sonlige erfaringer med mobning. Her afslører 
undersøgelsen, at langt den overvejende del 
af lederne, nemlig 79% ifølge dem selv, aldrig 
har været med til at mobbe en medarbejder, 
og 77% af lederne er ikke selv blevet udsat for 
mobning.

Til gengæld viste en undersøgelse fra Ledernes 
Hovedorganisation i februar 2007, at nordjy-
derne er danmarksmestre i at gå på arbejde. 
De er kun syge i gennemsnit 5,8 dage om året. 
Det er halvanden dag mindre end danskere 
under ét. 

På jobbet 2/2008

Medarbejderfrafald, HVORFOR ?

På jobbet 2/2008

Nordjyder mobber mest på jobbet
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En undersøgelse, som Gallup har gennemført for Ældre Sagen Erhverv, viser, at 
mange arbejdsgivere ganske enkelt ikke opfordrer deres senior-medarbejdere til 
at blive længere på arbejdsmarkedet. Og det til trods for at behovet for kvalificeret 
og erfaren arbejdskraft aldrig har været højere.

Ældre Sagen Erhverv kan 
hjælpe jeres virksomhed 
med at fastholde de erfarne 
medarbejdere blandt andet 
gennem individuel medarbe-
jderrådgivning, workshops 
og tjek af seniorenes trivsel i 
virksomheden.

Kan man ikke fastholde de medarbejdere, der 
har rundet de 63 år, mister man en væsentlig 
kilde til engagement på arbejdspladen.

Nye internationale undersøgelser viser sam-
stemmigt, at de ældre medarbejdergrupper 
hører til blandt de mest engagerede på arbe-
jdspladserne. Blandt andet har den ameri-
kanske Sirota Survey Intelligence undersøgt 
holdningen til arbejde hos flere end 300.000 
arbejdere.

Undersøgelsen opdeler medarbejderne i fire 
grupper: 0-27 år, 28-42 år, 43-62 år, 63+. 

Undersøgelsen har målt en række kerneele-
menter:
•     Medarbejdernes tilfredshed med deres job
•     Deres stolthed over at arbejde for deres
      arbejdsgiver
•     Deres holdning til at anbefale deres ar-
      bejdsplads som et godt sted at arbejde
•     Deres villighed til at gøre en ekstra indsats.

Fokus på deltid og fleksibilitet
Med undersøgelsens resultater i baghovedet,
vurderer Douglas Klein som er topchef i Sirota 
Survey Intelligence, at 63+ er en overset 
ressource for arbejdsgivere. Undersøgelsen 
viser nemlig, at denne medarbejdergruppe 
konsekvent er mere engagerede end andre 

sammenlignelige grupper. Og det uanset om 
de var nyansatte eller havde været ansat over 
en længere periode.

Douglas Klein vurdere endvidere, at lederne 
bør interessere sig for deltid, eller andre 
fleksible arrangerementer for at sikre at disse 
loyale og entusiastiske medarbejdere bliver 
ved med at være på arbejdspladsen.

Motivationen stiger med alderen
Resultaterne fra Sirota Survey Intelligence 
understøttes af en ny rapport fra AARP, der er 
Ældre Sagens amerikanske søsterorganisation.

Rapporten beskæftiger sig med samme 
problemstilling, og en stor del af de HR-chefer, 
der er blevet interviewet i forbindelse med 
den dybdegående rapport fra 2007, omtaler 
deres seniorer som meget engagerede og 
motiverede. Seniormedarbejdernes store 
engagement bliver yderligere bekræftet af en 
undersøgelse foretaget af konsulentbureauet 
Towers Perrin i 2005.

Denne undersøgelse dokumenterer, at mo-
tivationsniveauet for seniorer faktisk stiger 
en smule med alderen. Undersøgelsen, som 
omfatter svar fra 86.000 ansatte verden over, 
viser blandt andet, at medarbejdere over 55 
år er dem, der er mest motiveret, hvorimod 
ansatte under 30 år er den gruppe, som er 

mindst motiveret.

Fokus på deltid og fleksibilitet
Seniorernes engagement er værd at have i 
baghovedet.

Konsulenthuset Watson Wyatt kunne sidste 
år påvise, at virksomheder med en høj andel 
af engagerede medarbejdere opnår forret-
ningsmæssige resultater, der  er over dobbelt 
så gode som konkurre-rende virksomheder 
med en lavere andel af engagerede medar-
bejdere. Undersøgelsen viste samtidig, at 
medarbejderengagement er den faktor,  der 
har størst indflydelse på en virksomheds suc-
ces – større end virksomhedens produkter, 
konkurrenceforhold og leverandører. 

Af På Jobbet 6/2008

Ældre medarbejdere er de mest engagerede
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I progressive ledelses- og HR-kredse er der en vis 
enighed om, at der findes talenter på stort set 
alle niveauer og i alle virksomhedens funk-
tioner. Men udvikling af talenterne forudsætter, 
at virksomhedens topledelse har gjort sig nogle 
alvorlige tanker om, hvad talent er i netop deres
forretning og kultur. Altså hvad det er for 
potentialer og kvalifikationer, de ønsker at gøre 
til resultatskabende færdigheder og adfærd i 
organisationens forskellige forretningsområder.

På Jobbet har igen haft Ledelseskonsulent 
Marika Tingleff fra Teknologisk Institut i ”Den 
varme stol”, og denne gang omhandler det 
”talentudvikling”, som er et stort og vigtigt 
emne på de danske virksomheder og i of-
fentlige institutioner. 

Ledelse og udvikling af talenter
Marika Tingleff fortæller: ”Den amerikanske
professor i forretnings- og lederskabsud-
vikling, HR-guruen Dave Ulrich gæsteforelæste 
for nyligt på Teknologisk Institut. En af 
hovedpointerne i hans seminar om branding 
af lederskabsprocesser, ”Leadership Branding” 
er, at en vigtig forudsætning for at man kan 
fastholde medarbejdere og talenter i virk-
somhederne er, at den enkelte medarbejder 
kan opleve, at han/hun bidrager aktivt og 
meningsfyldt til organisationen.”

Dave Ulrich’s formel til ledelsesmæssig suc-
ces: ”Kompetence & engagement & bidrag”
”På Teknologisk Institut mener vi derfor, at den 
anerkendende tilgang bør være en integreret 
del af arbejdet med at udvikle mennesker i de-
res professionelle virke. Det, at tage udgangs-
punkt i det, der fungerer, bidrager yderligere 
til en sund forretning og organisationskultur,
der for eksempel kan håndtere talentudvikling
på en målrettet måde. Anerkendende metoder 
og forholdemåder som eksempelvis apprecia-
tive inquiry (=AI) og positiv psykologi under-
støtter de forskellige talenters trivsel, udvikling 
og fastholdelse,” konstaterer ledelseskonsu-
lenten.

Organisationen er i bredeste forstand den 
måde, vi kommunikerer med hinanden på og 
her er ledelsens fornemste opgave at skabe 
forbindelse, sammenhæng og retning. Den 
enkelte medarbejder skal kunne se og opleve 
mening i de processer, som udgør hans/ hen-
des arbejdsdag og med resultater der skabes 
i organisationen. Herudover gør Dave Ulrich 
opmærksom på, at det er meget væsentligt
for den enkelte medarbejder at opleve at han 
eller hun BIDAGER til organisationen. Vi vil, 
som i alle andre forhold i livet, føle, at det gør 
en forskel, at vi er her! Det ene individ er ikke 
lige så godt som det andet i en given funktion, 
hvis der lægges op til at vi bruger os selv som 
mennesker i jobbet. Det skal være en del af 
vores talent, at vi netop er os!!

Det anerkendende og ressourcefremkaldende
grundprincip går blandt andet ud på: 

At anerkende andre og dig selv på lige fod.
At anerkende, at vi alle ønsker at gøre god 
nytte på jobbet og i organisationen.
Grundideen er at det er mere livgivende/
motiverende at undersøge drømme, håb 
og visioner end at fordybe sig i alle mulige 
problemer.
At udforske det, der fungerer godt og hente 
inspiration til visionen for andre områder, 
som helt sikker fungerer godt om 1 eller 2 år.
Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret 
drøm om noget meget bedre fungerende. 

Udviklingspotentialet ligger i at finde frem til 
ønsker og drømme for fremtiden. Hvis dette 
gøres til et fælles projekt mellem talentud-
vikling og organisationen, kan der bygges 
talentudviklingsprogrammer ud fra dette 
grundprincip, naturligvis også ud fra et for-
retningsmæssigt perspektiv.

Bredere indgangsport
Marika Tingleff forklarer videre: ”Anerkend-
ende metoder som eksempelvis apprecia-
tive inquiry (=AI) er en del af det nye syn på 
talentudvikling, nemlig at fokusere bredere 
ud i organisationen og ikke alene fokusere på 
dygtige lederspirer og chefaspiranter, også kal-
det den elitære ledelsesmæssige tankegang.”

– Ved at gøre indgangsporten til talentudvik-

•
•

•

•

•

Af På Jobbet 1/2008
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Ledelseskonsulent Marika 
Tingleff, Teknologisk Institut: 
”På Teknologisk Institut ser vi 
den anerkendende tilgang til 
arbejdet med at udvikle men-
nesker i deres professionelle 
virke, som en integreret del af en 
sund forretning og organisa-
tionskultur, der kan håndtere 
talentudvikling på en målrettet 
måde.”
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ling bredere, vil det også være muligt at ind-
drage dygtige specialister, som sammen med 
andre stabile administrative medarbejdere 
og konsulenter, udgør den faglige rygrad i 
virksomhederne. Med denne tankegang kan 
næsten alle med en ekstraordinær indsats 
kvalificere sig til deltagelse i videre talentud-
vikling. På en konference i Nice om fremtidens
HR i november 2007 talte HR-chefen fra Vestas 
om, at deres talentprogram er inkluderende 
og baserer sig på den grundholdning, at 
medarbejderne – alle sammen – rummer tal-
ent for at viderebringe den ånd, man ønsker 
at fremme i organisationskulturen og i øvrigt 
i Vestas.

Fremtidens udfordringer
”Talentudvikling er på manges læber i dansk
og især internationalt erhvervsliv for øjeblik-
ket,” fortsætter ledelseskonsulenten fra Tekno-
logisk Institut. I en meget interessant, tvær-
europæisk rapport om fremtidens udfordrin-
ger indenfor personaleledelse og Human Res-
sources (Boston Consulting Group ”The Future 
og HR in Europe, Key Challenges Through 
2015”) figurerer udfordringer, som knytter sig
til talentudvikling som den øverste af fem 
særligt kritiske problemstillinger, som skal 
håndteres indenfor ledelses- og HR-området i 

fremtiden.

Det, der i denne Boston Consulting Group rap-
port placerer talentudviklingens position som 
den største udfordring, er:

at talentudvikling ikke alene vurderes til 
at være ekstremt vigtig at forholde sig til 
og at mestre i fremtidens virksomheder og 
organisationer.
at talentudvikling oven i købet regnes som 
en af de kompetencer, man i virksomhed-
erne i Europa i dag står svagest funderet i.

Fremtidsperspektiv
Det vil altså sige, at får vi ikke hurtigt i de kom-
mende år oparbejdet organisatoriske kompe-
tencer til at håndtere talent og udvikle det 
målrettet, vil alle vore virksomheder lide under 
det. De heraf afledte konsekvenser vil være 
rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i for-
hold til de i forvejen små fremtidige generatio-
ner. Det forhold, at der allerede nu i visse
brancher er mangel på kompetencer og 
hænder, ser ud til at blive forstærket, hvis det 
ikke lykkes for virksomhederne at blive endnu 
bedre til at udnytte og udvikle den enkelte 
medarbejders styrker og ressourcer, foruden 
en vis portion nyrekruttering.

•

•

Direktionen og stærk kaffe !
Ledelseskonsulenten er ved at afslutte sit 
interview, men har dog denne sidste kom-
mentar:

”Hvis de danske virksomheder skal blive skar-
pere på at tænke talentudvikling ind i deres 
fremtidige praksis, er der i den grad brug for, 
at der i direktionslokalerne sættes vand på til 
nogle kopper stærk kaffe, der kan stimulere 
ledelsen til at tænke klart og fremadrettet:
Hvad er organisationens kernekompetencer
indenfor de forskellige forretningsområder? 
Hvilke kompetencer er fremadrettet specifikt 
kritiske på ledelsesområdet, på specialistom-
råderne og på de administrative nøgleom-
råder?” ■



Regeringen har besluttet, at alle statslige ar-
bejdspladser skal formulere en politik for maden 
på jobbet inden udgangen af 2008. Håbet er, at 
der kan inspirere både de kommunale og private 
arbejdspladser til lignende initiativer.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet inspirations-
materialerne ”Sund mad på arbejdet–et ledel-
sesansvar !”. Pjecer som skal hjælpe sundheden 
på vej og give arbejdspladserne nogle red-
skaber til at udfærdige en mad- og måltids-
politik.

”Sund mad er et ledelsesansvar”
- skal hjælpe ledere og medarbejdere med at 
formulere en mad- og måltidspolitik for deres 
arbejdsplads. Det er nemlig ikke blot kantine-
ledernes ansvar. En mad- og måltidspolitik er 
et signal til medarbejderne og omgivelserne 
om, at arbejdspladsen prioriterer en sund 
hverdag og servere sund mad i kantinen.
Og der er fordele for både for medarbejdere 
og ledelse.

Sund mad fører til føre til bedre trivsel og fore-
byggelse af en lang række livsstilsygdomme 
og måske deraf mindre sygefravær. Samtidig 
er arbejdspladsernes prioritering af forskellige 
sunde medarbejder ordninger med til at gøre 
dem mere attraktive i forhold til at fastholde 
og rekruttere nye medarbejdere.

”Sund mad på arbejdet – sådan”
Omsætter målsætninger for en sund kantine i 
praksis for ledere, kantineansvarlige og øvrige 
brugere. Sundere mad i kantinen er nemlig 
en forandringsprocess, der involverer hele 
arbejdspladsen.

”Mad- og måltidspolitik”
I en mad- og måltidspolitik kan der fastsættes 
mål og formål med projektet, forankre det på 
arbejdspladsen og gøre det til en del af perso-
nalepolitikken.

Når der skal formuleres en mad- og målti-
dspolitik kan arbejdspladsen tage afsæt i 4 
konkrete trin:

Sæt processen i gang
Formuler politikken
Afprøv og sæt politikken i gang
Fasthold og synliggør forandringerne

Læs mere på www.altomkost.dk 

1.
2.
3.
4.

På jobbet

En sundere kantine -et forandringsprojekt for hele arbejdspladsen
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Kvinder på skiftehold har større risiko for at 
måtte forlade arbejdsmarkedet før tid end 
kvinder med dagarbejde.

Det viser nye forskningsresultater som er 
offentliggjort i tidsskriftet Occupational and 
Environmental Medicine. Undersøgelsen 
baserede sig på godt 8.000 personer hvoraf 
253 kvinder og 173 mænd blev førtidspen-
sionister i perioden fra 1990 til juni 2006.

Sammenhæng aldrig påvist før
Efter at have korrigeret oplysningerne for 
faktorer som kunne påvirke resultatet, som for 
eksempel alder, generelt helbred og belast-
ninger i arbejdet, viste det sig, at kvinder med 
skifteholdsarbejde havde 34% større risiko for 
at blive førtidspensionister end kvinder med 
dagarbejde. Der var ingen forskel på risikoen 
for mænd på henholdsvis skifteholds- eller
dagarbejde. 

Seniorforsker Finn Tüchsen fra Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har 
skrevet artiklen sammen med kollegerne Karl 
Bang Christensen, Thomas Lund og Helene 
Feveile, forklarer: ”Det er første gang at for-
skere har vist en sammenhængen mellem 
skifteholdsarbejde og førtidspension, og vi 
kender ikke årsagen til denne forskel. Vi kan 
bare anbefale at der bliver igangsat undersø-
gelser, som kan belyse eventuelle årsager.”

Af På Jobbet 2/2008

Skifteholdsarbejde øger risikoen for at kvinder må gå på førtidspension

Resultaterne er baseret på interviews af 3.980 kvinder 
og 4.025 mænd, som indgår i den Nationale arbejds-
miljøkohorte (NAK), sammenholdt med oplysninger 
fra det nationale register over udbetalinger af over-
førselsindkomst (DREAM).



Indretningen af computerarbejdspladsen starter 
altid med arbejdsstolen. Du bruger den meget i 
løbet af en arbejdsdag, og derfor skal kvaliteten 
være ordentlig. Den gode arbejdsstol indbyder 
til varierende siddestillinger, og giver dig nogle
individuelle indstillingsmuligheder, der passer 
til dine kropsdimensioner og arbejdsfunktioner.

Men det er vigtigt at huske, at selv den bedste 
stol ikke kan give tilstrækkelig fysisk variation 
på længere sigt. Sørg derfor altid for at afbryde 
dit siddende arbejde ofte og variér så meget 
det er muligt med stående og gående arbejde. 
Men da det er vigtigt at sidde varieret, bør du 
holde dig fra faste stole, som ikke følger krop-
pens bevægelser.

Nogle stole fås med flere størrelser sæder og 
ryg. Dette giver en god mulighed for at kom-
binere en stol, som passer nøjagtigt til dine 
ønsker og størrelse.

indstilling af stolen
Det er vigtigt at du indstiller din stol så det 
passer netop til dig:

Sædets hældning
Indstil sædet så det ligger vandret skråt frem-
over. Et skråtstillet sæde giver en mere åben 
siddestilling og belaster især lænderyggen 
mindre. Start med en let stråstilling for at 
vende dig til det.

Stolens højde
Hele din fod skal være understøttet på gulvet - 
uden at dine lår bliver klemt af stolens forkant.

Sædets dybde
Sørg for, at der er en håndsbredde mellem
dine knæhaser og stolens forkant.

Ryglænet
Ryglænet skal udfylde svajet i lænden. Sæt din 
hånd på hoftekammen og før den bagud i en 
lige linie. Dér hvor linien rammer stoleryggen, 
skal ryglænet give mest støtte.

Husk variationen
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. 

Fodskammel
Den generelle anbefaling er, at du undgår fod-
skamler, da de er med til at fastholde dig i en 
statisk arbejdsstilling. Særligt lave mennesker, 
eller mennesker med tendens til hævede ben, 
vil dog have brug for en fodskammel.

Skrivebordet
Næstefter kontorstolen er skrivebordet det 
vigtigste møbel for dit velbefinden. Gennem 
de senere år har arbejdsbordet gennemgået 
en stor udvikling. IT er blevet en integreret del 
af mange arbejdspladser, og derfor har bor-
dets udformning og funktionalitet i mange år 
været i fokus. Målet er at minimere de ensidige 
arbejdsbelastninger. Hvis du for eksempel 
sidder ved et skrivebord, der er for højt eller 
for lavt, så kan det betyde, at du får en dårlig 
arbejdsstilling, der på sigt kan påføre varige 
skader.

Indstilling af skrivebordet
Det er vigtigt at du indstiller dit bord, så det 
passer netop til dig. Her kan det være en fordel 
med et hæve-/sænkebord, men det er ikke et 
krav. Men hvis du har et hæve-/sænkebord, 
så kan det være med til at sikre at du skifter 
og varierer din arbejdsstilling flere gange 
dagligt, og dermed forbedre din arbejdsplads 
ergonomi ganske betydeligt. 

Den ideelle højde er sådan, at du kan nå skri-
vebordet med albuernes spids, når du sidder i 
den rigtige stilling:
 •     Med rank ryg
 •     Fødderne på gulvet
 •     Albueleddet bøjet 90 grader

Den tilsvarende højde gælder når du står op. 
Albuespidsen skal lige røre bordpladen (plus/ 
minus 2 cm).

Variér arbejdet med bordet
Hvis du har et hæve-/sænkebord kan det give 
dig valgfriheden mellem siddende og stående 
stilling. Når du står op og arbejder, belaster du 
ryggen mindre i forhold til siddende arbejde. 
Variationen mellem siddende og stående ar-
bejde er derfor en rigtig god ide. 

Virksomhederne bør ved nybygninger, om-
bygninger, indkøb af nye møbler og andet 
udstyr til kontorerne tænke på arbejdsmiljøet 
allerede i planlægningsfasen. På denne måde 
undgås fejlinvesteringer, sygdomme og ar-
bejdsskader. 

Af På Jobbet 1/2008

Pas på dig selv - om variation
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Det kniber med at sikre medarbejderne et sik-
kert arbejdsmiljø i små selvstændige virksom-
heder.

Der er forskel på arbejdsmiljøet i hhv. store 
og små virksomheder
Denne gængse opfattelse kan forskere fra Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(NFA) konstatere holder stik. Det kan de på 
baggrund af en undersøgelse, de har lavet om 
betydningen af virksomhedens størrelse. 

Størrelse afhænger af ejerskab
Men det er ikke den store nyhed i under-
søgelsen. Det der kommer som en virkelig 
overraskelse for forskerne er, at betyd-
ningen af virksomhedens størrelse afhænger 

af virksomhedernes ejerskab. Altså om de er 
privat- eller offentligt ejede, men særligt om 
de er selvstændige eller for eksempel er en lille 
filial til en større koncern. 

Men det er ikke den store nyhed i under-
søgelsen. Det der kommer som en virkelig 
overraskelse for forskerne er, at betydnin-
gen af virksomhedens størrelse afhænger af 
virksomhedernes ejerskab. Altså om de er 
privat- eller offentligt ejede, men særligt om 
de er selvstændige eller for eksempel er en lille 
filial til en større koncern.

Denne forskel i arbejdsmiljøet kan skyldes at 
en virksomhed, der ejes af en større koncern, 
har flere krav at leve op til fra moderselskabet, 

end en selvstændig har. De kan også hurtigere 
få vejledning og hjælp til en arbejdspladsvur-
dering (APV), vurderer Ole H. Sørensen, som er 
èn af forskere bag undersøgelsen.

En anden ting der også overraskede forskerne 
ved analysen var, at medarbejderne i de små 
filialer faktisk har bedre fysiske arbejdsforhold 
end medarbejdere i større filialer.

Et vigtigt element at inddrage fremover
Forsker Ole H. Sørensen mener derfor på bag-
grund af denne rapport, at det fremover er 
vigtigt, at inddrage virksomhedernes ejer-
forhold som en vigtig bestanddel i fremtidige 
undersøgelser af arbejdsforhold på danske 
virksomheder. 

Af På Jobbet 1/2008

Arbejdsforhold afhænger af ejerforhold
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Lille stigning i beskæftigelsen

Beskæftigelsesindikator på grundlag af ATP-
indbetalinger 3. kvt. 2008 (foreløbige tal)

Stigning på 0,6% i den sæsonkorrigerede 
beskæftigelse 
Den samlede sæsonkorrigerede beskæftigelse 
steg med 0,6% fra andet til tredje kvartal 2008. 
Beskæftigelsen i den offentlige sektor steg 
med 1,6%, mens stigningen i den private sek-
tor var på 0,1%.

Udviklingen i den offentlige sektor påvirkes 
af strejken i 2. kvt. 
Stigningen på 1,6% i den offentlige sektors 
sæsonkorrigerede beskæftigelse hænger sam-
men med forårets strejke. Strejken har påvirket 
ATP-indbetalingerne, da der kun indbetales 
ATP-bidrag i forbindelse med lønudbetaling. 
Stigningen i tredje kvartal kommer således 
efter et fald på 1,8% i ATP-beskæftigelsesin-
dikatoren på det offentlige område i andet 
kvartal.

Størst stigning i offentlige og personlige 
tjenesteydelser
Fordelt på brancher var der størst stigning
i den sæsonkorrigerede beskæftigelse i offent-
lige og personlige tjenesteydelser(1,6%), mens 
den største nedgang var i bygge og anlæg, 
hvor den sæsonkorrigerede beskæftigelse 
faldt med 1,2%.

Faktisk årlig stigning på 0,9 pct.
Den faktiske ATP-beskæftigelsesindikator var 
på 2,3 mio. fuldtidsbeskæftigede i tred-je kvar-
tal 2008. Det er en stigning på 0,9 pct. i forhold 
til samme kvartal året før.

Ingen opdeling af offentlig forvaltning og 
service
Siden første kvartal 2007 har beskæftigelsesin-
dikatoren for offentlig forvaltning og service 
ikke været opdelt på stat, region, kommune 

samt sociale kasser, og beskæftigelsen i de fire 
delsektorer offentliggøres fortsat som et sam-
let tal. Det skyldes data-mæssige problemer 
i forbindelse med kommunalreformen, som 
betyder, at der ikke kan opgøres retvisende tal 
for udviklingen i beskæftigelsesindikatoren i 
de fire del-sektorer.

Kilder og metoder
Beskæftigelsesindikatoren er opgjort på gr-
und-lag ATP-indbetalinger. Tallene er omreg-
net til fuldtidsbeskæftigede og korrigeret for 
normale sæsonudsving.

Forårets strejke påvirker udviklingen i ATP-
beskæftigelsen i den offentlige sektor
I andet kvartal 2008 var der strejke blandt 
lønmodtagerne i den offentlige sektor. De 
strejkende fik ikke løn under strejken, og da 
der alene skal indbetales ATP-bidrag for 

beskæftigelsesperioder, hvor der udbetales 
løn, var ATP-bidraget for de strejkende mindre 
end i en periode uden strejke. ATP-beskæfti-
gelsesindikatoren opgøres direkte på grundlag 
af de indberettede ATP-bidrag, og strejken har 
derfor påvirket beskæftigelsesindikatoren for 
den offentlige sektor i negativ retning. Det 
lave niveau i andet kvartal er en medvirkende 
årsag til stigningen i den sæsonkorrigerede 
ATP-beskæf-tigelsesindikator i tredje kvartal 
2008.

Korrektioner af foreløbige opgørelser
Endelige tal for ATP-indikatoren publiceres i 
det efterfølgende kvartal, hvor endelige data 
er modtaget fra ATP. Ved denne offentliggørel-
se af de foreløbige tal for tredje kvartal 2008 
publiceres således endelige tal for andet kvar-
tal 2008. De endelige tal for tredje kvartal 2008 
udkommer den 26. februar 2009 sammen med 
de foreløbige tal for fjerde kvartal 2008.

Af Danmarks Statistik, www.dst.dk/nytudg/12502
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