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Kigger vi i kalenderen så siger den rigtig nok 
forår. En tid hvor vi nok er mange, som nyder 
den friske luft og ikke mindst de øjeblikke 
hvor solens stråler rammer vore måske lidt for 
vinterblege kinder. MEN er det bare jeg, der 
synes foråret i år føles særlig meget bedre end 
de sidste par år?

Uanset hvorhen jeg vender mig, så synes det 
ikke kun være luften som er frisk, men også 
stemningen. Positive røster og syn. Selv små 
ting som den årlig tilbagevendende forårsøl 
omtales af folk, som at smage endnu bedre 
end de seneste år - selvom vi nok ikke  reelt 
tror på, at opskriften eller produktionen er 
anderledes end tidligere.

Alt begynder at spire - små nye skud på buske 
og træer varsler om en ny blomstrende tid. 
En tid, der også synes at gå imod færre ledige, 
bedre bundlinjer, men ikke mindst positive 
vibrationer, som legimitere at erkende, at 
det faktisk begynder at gå rigtig godt mange 
steder. 

Igennem mange måneder har det næsten kun 
været legalt at tale om krise, triste historier og 
skæbner. Nu kan selv mægtige CNN bringe 
en solstråle historie om en lille dansk drengs 
udflugt i skoven, som fik et positivt resultat!

Kigger jeg blot indad i Job-Support A/S, så 
burde jeg have rigeligt af undskyldninger 
til ikke at være så begejstret. Efter 10 år på 
Roskildevej i Taastrup er vi flyttet. Jeg selv har 
fået 20 min. længere til arbejde. Intet står eller 
virker som det plejede at gøre, men selv uden 
lykkepiller, så er enhver gran af sortsyn afløst 
af postivitet og begejstring.  

For vi har fået 25% mere plads, 200% mere lys 
og uendelig meget bedre faciliteter.  Så selv-
om jeg nu efter 30 dage, stadig ikke formår 
at bruge telefonsystemet, hvad betyder det 
så, når jeg trods alt stadig kender min gamle 
mobil og med den kan ringe tilbage?

På papiret ligner år 2011 ellers et turbulent år 
i branchen. Enkelte gamle udenlandske ken- 
dinger prøver lykken igen, mens flere udbyde-
re på hjemmemarkedet rasler med de juridiske 
sabler i kulissen, idet deres forretningsgrund-
lag kan synes truet af statslige tiltag og ikke 
mindst grundet nye EU-regler, som har været 
alt for længe undervejs.

Vi har i de sidste 11 år, som eneste danske 
jobportal, forpligtet os til at overholde 
internetstandarden w3c, som bl.a. sikrer vore 
kunders eksponering på tværs af medier og 
platforme. En udfordring for andre, som for 
alvor er blevet transparent med den stigende 
brug af bl.a. smartphones og alternative 
platforme, som ikke altid blot benyttes via 
Microsoft Internet Explorer.

Endvidere synes vi ligeledes, som den eneste 
af de større jobportaler herhjemme at have 
kæmpet en indædt kamp imod den ekstreme 
misbrug af cookies som måleværktøj. Årsagen 
hertil skyldes bl.a. målingernes fejlmargin til 
last for den enkelte annoncør samt den unød-
vendige og uheldige invasion af privatlivet hos 
den mindre erfarne brugere af internettet.

En kamp der nu for alvor har fået medvind 
grundet de nye regler på området. Måske 
derfor begejstringen ingen ende vil tage?

Det kunne måske også skyldes at vi selv er 
kommet ud af 2010 med et fantastisk resultat. 
Vi skal igen til at hilse på nye ansigter på gan-
gene,. Nye ansigter - nye ideer, nye historier 
- måske det reelt er dem, som er årsagen til 
min begejstring?

Vi byder i hvertfald foråret meget velkommen 
og vil love vore mange trofaste kunder, at vi 
igen i år vil fastholde det høje serviceniveau 
og samtidig komme med mange nye tiltag, 
som til stadig skulle gøre hverdagen nemmere 
ude i den enkelte HR- og personaleafdeling.

Med positive tanker og ideer, må du have et 
fantastisk forår.

Ricki Vejsmose 
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 4. Møder himmel eller helvede?
Danske arbejdspladser spilder alt for meget tid 
på lange, ustrukturerede, ineffektive møder. Det 
svækker motivation og innovation og koster på 
bundlinjen.

 6. Langt væk fra alting?
Der er gode muligheder for akademikere i det vest-
jyske – ny SFI-rapport peger på jobpotentiale på op 
mod 250 stillinger. Er det mon Lemvig, man har lyst 
til at bo i, hvis det rigtige job pludselig er der hos 
Cheminova?

 9. Antal indgående uddannelsesaftaler er stigende
Praktikpladssituationen tegner sig godt med en 
procentvis stigning på alle områder. Sammenlignet 
med samme periode sidste år, ses der et positivt fald 
i antallet af elever uden praktikplads.

 10. Gudskelov det snart er mandag
Tænk nu, hvis vi glædede os lige så meget til man-
dag som til fredag. Tænk, hvis vi sagde “gudskelov 
det er mandag” i stedet for “gudskelov det er fredag”.

11. Offentligt ansatte vil have arbejde med mening
Arbejdsopgaverne skal være meningsfyldte for 
offentligt ansatte. Det viser en undersøgelse af den 
eksisterende forskning om ledelse og motivation i 
den offentlige sektor, som SFI har lavet. 

14. Flere arbejder hjemme
”Positiv psykologi” er et forholdsvis nyt begreb eller 
en ny retning indenfor den anvendte psykologi og 
psykologiske forskning. 

15. Ledigheden falder
Bruttoledigheden er i februar faldet med 2.900
personer i forhold til måneden før. Dermed er antal-
let af ledige i pct. af arbejdsstyrken faldet til 6,0 pct.

16. Ledighedstal overrasker positivt
De seneste ledighedstal viser, at vi snart kan komme 
i en situation, hvor der bliver mangel på arbejdskraft 
igen.
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Antal medarbejdere x antal møder pr. uge x varighed af møder x gnsl. månedsløn x 12 x 54
1924 (Antal arbejdstimer vi forusætter der er på et år)

Møder kan være en kilde til meget stor 
arbejdsglæde, men er det desværre ikke 
altid.

Statistikker viser, at:
Vi bruger meget tid i møder  

   - typisk 6-8 timer/uge.
Vi bruger mere og mere tid i møder  

   - tidsforbruget stiger år for år.
Meget af mødetiden er spildt  

   - 15 - 25% iflg. forskellige undersøgelser.

•

•

•

Danske arbejdspladser spilder alt for 
meget tid på lange, ustrukturerede, in-
effektive møder. Det svækker motivation 
og innovation og koster på bundlinjen.

Dårlige møder skader innovation, motivation 
og bundlinien. Og arbejdsglæden. Projekt 
Arbejdsglæde er derfor glade for at kunne 
præsentere HR-News læsere for det nye sy-
stem: ’Meget Bedre Møder’.

Dette system kan bruges i næsten alle typer 
møder, for eksempel afdelingsmøder, projekt- 
møder, gruppemøder, kundemøder og leder- 
møder. Det kan let installeres i ethvert møde-
lokale og skaber og understøtter en god 
mødekultur.

Det giver:
Sjovere og mere effektive møder.
Mere struktur på møderne.
Mere kreativitet og innovation.
Bedre beslutninger.
Mere effektiv opfølgning efter mødet.

Så hvis du lige som Projekt Arbejdsglæde 
mener, at livet er for kort til halvdårlige møde, 
så læs mere om systemet på dets egen hjem-
meside på www.megetbedremoeder.dk.

Hvad koster jeres møder? 
Beregn det her - hvis du tør!

Møder kan være overraskende dyre - det tæn-
ker vi bare ikke over, fordi vi ikke tager tiden til 
at sætte os ned og lave regnestykket.

Hvis du gerne vil vide, hvor mange penge din 
arbejdsplads bruger om året på møder, så skal 
du bare bruge denne formel:

•
•
•
•
•

Du kan også prøve at kigge på nedenstående
hypotetiske regnestykker - kan de sammenlig-
nes med din arbejdsplads?

Mellemstor revisionsvirksomhed:
100 medarbejdere, 3 møder pr. uge, 1 time pr. 
møde, gns. månedsløn 30.000 kr.

Mødeudgifter: 3,9 mio. kr. om året!

En kommune:
2500 medarbejdere, 2 møder pr. uge, 1 time pr. 
møde, gns. månedsløn 25.000 kr.

Mødeudgifter: 40 mio. kr. om året!!

Stor medicinalvirksomhed:
14000 medarbejdere, 4 møder pr. uge, 1 time 
pr. møde, gns. månedsløn 30.000 kr.

Mødeudgifter: 550 mio. kr. om året!!!

Bemærk at dette regnestykke kun beregner 
lønudgifterne til møder.

Det ignorerer fuldstændig:
Facility costs - vedligehold af mødefaciliteter 

 og andre mødeomkostninger.
Opportunity costs - den værdi mødedelta- 

 gerne kunne have skabt i den samme tid.
Demotivation - evt. omkostninger som følge  

 af demotivation fra dårlige møder.

Og så er spørgsmålet:
Hvad ville I vinde, hvis jeres møder blev  
10 % mere effektive? Eller 20 %?

 

•

•

•

GRATIS bog
For virkelig at sprede budskabet om bedre 
møder har Projekt for Arbejdsglæde lavet en 
gratis e-bog, som du kan downloade kvit og 
frit. 

I den finder du blandt andet:
5 enkle tips til bedre møder, som du kan 

   bruge allerede i dag.
5 klassiske mødebrølere - og hvordan du 

   undgår dem.
Opskriften på gode møder.

Du kan helt gratis hente e-bogen her: 
www.megetbedremoeder.dk/gratis-e-bog

•

•

•

Af Projekt Arbejdsglæde

Møder himmel eller helvede?
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Har du spørgsmål til ovenstående kontakt venligst Recruiting Manager, Lasse Jansen, +45 23 33 11 56

Send ansøgning og CV senest den 10. april 2011 via www.lyreco.dk ref. nr. DK_60_11.

Skandinavisk HR & Training Manager 
Hovedkontor, Roskilde

Er du den som kan videreudvikle og lede et verdensklasses HR team? 
Som HR & Training Manager og medlem af den øverste skandinaviske ledelse, vil du deltage i udvik-
lingen af forretningsstrategier og hjælpe den skandinaviske organisation i opfyldelsen af virksom-
hedens mål ved at planlægge, organisere og styre alle aspekter af HR Administration, Uddannelse 
og Rekruttering.

Dine primære ansvarsområder vil være at 
inspirere og udvikle de interne undervisere til at gennemføre uddannelse af høj kvalitet.  

 Dit fokus og engagement skal afspejles i din undervisning, som du personligt leverer til  
 vores interne lederuddannelses- / talentudviklingsprogram. 

fortsat sikre en professionel og effektiv rekrutteringsproces i samarbejde med afdelingens  
 Recruiting Manager, som du er chef for. 

lede og videreudvikle HR afdelingens i alt 6 medarbejdere indenfor de nævnte områder. 
fungere som en intern konsulent for den adm. direktør og den øverste skandinaviske ledelse 

 i alle HR relaterede spørgsmål. 
videreudvikle og implementere de skandinaviske HR politikker og procedurer. 
administrere driftsbudgettet for HR-afdelingen. 

Vi forventer, at du 
har flere års personlig og dokumenteret undervisningserfaring med at udvikle og levere uddan- 

 nelse til ledere og medarbejdere, gennem hands on undervisning. 
har dybtgående kendskab til HR relaterede praksis og love i Danmark og gerne i resten af  

 Skandinavien. 
har minimum 3 års sammenhængende ledelsesfaring og talent for at kommunikere med men- 

 nesker på alle niveauer og baggrunde. 
har erfaring med alle aspekter af rekrutteringsprocessen. 
har en stærk forretningsforståelse og er i stand til at omsætte HR ledelse til gode resultater og 

 løsninger. 
har kendskab til forskellighederne i de skandinaviske kulturer og behersker mindst et af de  

 skandinaviske sprog. Derudover behersker du engelsk på forhandlingsniveau. 
har erfaring med Situationsbestemt Ledelse og Disc-profil systemet. 

Du bor inden for 1 times transport til vores hovedkontor i Roskilde. 

Vi kan tilbyde dig job i en international virksomhed, hvis hovedværdier er baseret på Respekt,  
Passion, Professionalisme og Excellence samt højt tempo, og med et professionelt men uformelt 
og humoristisk miljø.

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Lyreco er førende på det 
skandinaviske marked inden 
for B2B salg af kontorproduk-
ter med en omsætning på 
mere end 200 mio. Euro.

Vi har mere end 650 medar-
bejdere i Danmark, Norge og 
Sverige.

Vores skandinaviske hoved-
kontor ligger i Danmark.
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Der er gode muligheder for akademikere i  
det vestjyske – ny SFI-rapport peger på job-  
potentiale på op mod 250 stillinger. Men virk- 
somheder og AC’ere skal blive klogere på  
hinanden, for der er i dag barrierer, der mod- 
arbejder rekruttering af akademikere såsom 
afstand og overvejelser om bolig.  Stil en lej-
lighed til rådighed lyder rådet fra en HR-kon-
sulent i Cheminova, der hører til i Lemvig.

Er det mon Lemvig, man har lyst til at bo i, hvis 
det rigtige job pludselig er der hos Cheminova? 
Eller kan man køre hver dag fra Århus? Må man 
arbejde hjemme, og hvilke karrieremuligheder 
er der egentlig i fremtiden i det vestjyske? 
Kan ægtefællen, der også er akademiker, mon 
finde et interessant job?

Den slags overvejelser oplever virksomhederne 
i det vestlige Midtjylland som en del af de bar- 
rierer, der er, når de vil rekruttere AC ’ere. 
Undersøgelsen fra SFI, hvor en række virksom-
heder er blevet udspurgt om deres behov for 
ansættelse af AC -arbejdskraft, viser, at der er 
op mod 250 stillinger til akademikere i Lemvig, 
Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og 
Struer. De oplever fx, at geografien spiller en 
rolle – at arbejdspladsen ligger ”langt væk fra 
alting”.

Men en del af virksomhederne har også selv 
krav, der kan opleves som barrierer – fx at 
medarbejderen skal bo i lokalområdet eller 
være fysisk tilstede hver dag. Det skyldes, at de 
ofte har svært ved at finde den helt rigtige
medarbejder, og derfor må de bruge tid og 

ressourcer på at lære den nye medarbejder op. 
De oplever, at medarbejderen i løbet af et par 
år får viden og erfaring på et arbejdsområde
– for så at vinke farvel til virksomheden. For 
hvis medarbejderen ikke bor i lokalområdet, 
bliver hverdagen på et tidspunkt for besværlig 
med børn og pendling.

Prøv et år i Lemvig
Hos Cheminova er der ikke krav om bopæl i 
området til alle job. Men spørgsmålet om bolig 
er væsentligt for nye medarbejdere, og derfor 
har firmaet 9 lejligheder i Lemvig by, som man 
stiller til rådighed i op til ét år.

”Det gør det meget lettere for en ny medar-
bejder at tage skridtet i stedet for at skulle 
overveje at investere i fx et hus. Så kan man 
fokusere på, om jobbet matcher,” fortæller
Anne-Mette Novrup, HR-konsulent.

Hun kan nikke genkendende til beskrivelsen 
af, at geografien er en udfordring, når det gæl-
der om at tiltrække visse akademikere.

”Jeg oplever generelt mange akademikere som 
immobile – fx når de lige er blevet uddannet 
fra Universitetet i Aarhus. De synes, Lemvig er 
enormt langt væk! Men vi har som virksomhed 
meget at tilbyde, som faglige udfordringer, 
et internationalt miljø og gode tværfaglige 
samarbejdsmuligheder. Vi er storforbrugere 
af kemikere og kemiingeniører, og dem har vi 
ikke svært ved at finde,” siger hun.

De akademiske kompetencer
Det er til gengæld lidt sværere at tænke de 
akademiske kompetencer mere bredt, når det 
gælder andre AC - stillinger.

”Vi er ikke så gode til at tænke ud af boksen, 
og det kan gøre det svært at besætte andre 
akademiske stillinger. Vi er meget fagspeci-
fikke – fx når det handler om agronomer, der 
er uddannet i København – og de er svære at 
få til Lemvig. Det ville hjælpe os, hvis vi kunne 
se de akademiske kompetencer i et bredere 
billede,” mener HR-konsulenten.

Det er netop det kendskab til de akademiske 
kompetencer, som Karin Rasmussen, kontor- 
chef i Jobcenter Aarhus, arbejder med. I uni-
versitetsbyen er der selvsagt mange ledige 
akademikere, og jobcentret har gode erfarin-
ger med at få sat akademikerne og virksom-
hederne i kontakt med hinanden via ulønnet 
praktikophold. Så får akademikerne bevist, at 
deres kompetencer kan bruges bredt, og det 
fører ofte til en rigtig ansættelse.

”For virksomhederne opdager, at når man 
ansætter en AC ’er, får man mere, end man har 
betalt for. Deres kvalifikationer kan nemlig 
omsættes til langt mere, end virksomhederne
havde forestillet sig,” forklarer hun.

Men selvom SFI-rapporten viser, at der er job- 
potentiale i det vestlige Danmark, så har Job-
center Aarhus mest fokus på virksomhederne 
i nærområdet.

Af Ulla Haahr, SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd

Langt væk fra alting?
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”Vi bør se længere mod vest, og vi forsøger 
også at få de ledige til generelt at være åbne 
over for lidt fjernere arbejdspladser. Men 
når det handler om praktikpladser, som er 
ulønnede, så søger man typisk i nærområdet,” 
forklarer Karin Rasmussen.

Det udbredte krav fra virksomhederne, om at 
AC - medarbejderen skal bo i lokalområdet el-
ler komme på virksomheden hver dag, ser hun 
ikke som en barriere for de nyuddannede.

”De fleste vil i starten gerne blive i byen, men 
efter en vis tid med ledighed er både den 
faglige og den geografiske mobilitet høj. De 
høje huspriser i storbyerne er også en faktor, 
der påvirker,” siger hun.

Bedre kendskab til hinanden
Ifølge SFI-undersøgelsen er det især større 
virksomheder, der ønsker at ansætte akademi-
kere – og det er især virksomheder, der i for-
vejen har akademikere blandt de ansatte, der 
gerne vil have flere. Derimod mener mange
virksomheder, der i dag ikke har AC ’ere ansat, 
heller ikke, at de kan bruge en akademiker.

Samtidig er der en udbredt bekymring for, 
at en AC - medarbejder ikke kan omsætte 
sine akademiske kompetencer til konkrete 
resultater.

Blandt de virksomheder der godt kan bruge 
en AC ’er, mener flertallet ikke, at der ville 
være nogen problemer med at beskæftige en

akademiker. En fjerdedel mener ligefrem, at 
de ville kunne få stor glæde af en AC - medar-
bejder. 

Derfor handler det først og fremmest om at få 
synliggjort over for både akademikere og virk-
somheder, at begge parter kan få meget ud af 
hinanden, mener kontorchef Karin Rasmussen.

”Virksomhederne kan med fordel i deres job- 
 opslag søge lidt mindre specifikt og rette 
fokus på det, som den nye medarbejder ’skal 
lykkes med’. Det vil give AC ’erne mulighed for 
at tænke deres kvalifikationer og kompetencer 
ind i flere sammenhænge, og det vil givetvis 
betyde flere ’utraditionelle’ møder mellem 
ansøgere og virksomheder,” siger hun.

På Cheminova er man opmærksom på udfor-
dringerne med at kende til hinanden og har 
forskellige konkrete tiltag. Der bliver fx gjort 
meget ud af at udnytte de akademiske medar-
bejderes alumne-netværk (universiteternes
betegnelse for tidligere studerende). De  per-
sonlige kontakter til tidligere professorer på 
universiteterne bliver også brugt flittigt.

”Vi forsøger også at få fat i de studerende, 
mens de stadig er under uddannelse. Det per-
sonlige møde er meget vigtigt, og derfor gør vi 
en del ud af at være til stede på messer og ved 
jobdage rundt omkring,” siger HR-konsulent
Anne-Mette Novrup.

Brug for hinanden?
Men hvorfor er det så væsentligt at gøre en 
 indsats for at få bedre rekruttering af AC -  
arbejdskraft? Skal virksomhederne ikke nok 
af sig selv finde de folk, de har brug for?

Ikke helt, mener Karin Rasmussen:
”Virksomhederne ved ikke altid, hvad de 
vil have, eller hvor stor glæde de vil få af at 
ansætte en akademiker. Når en akademiker får 
omsat sine kompetencer og bidrager med nye 
vinkler, kan det føre til nye forretningsområder
og helt konkret udbytte for en virksomhed.  
Det er en hel aha-oplevelse for virksomheden.”

Også Anne-Mette Novrup mener, at det er en 
fordel for virksomhederne at ansætte flere 
akademikere.

”Ja, jeg mener helt sikkert, det er en fordel. 
Kompleksiteten i opgaverne er voksende i en 
globaliseret verden, og en akademiker kan 
give et spark i den rigtige retning. Og jo flere 
vestjyske virksomheder, der har akademikere 
ansat, jo nemmere vil det være at tiltrække 
nye,” mener hun.

Undersøgelsen AC-arbejdskraft i den vestlige 
del af Region Midtjylland er bestilt af Beskæf-
tigelsesregion Midtjylland og er finansieret af 
Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion
Midtjylland. 



Kundeoplevelse og udtalelse omkring brugen af OHRMS®-Projektassistent:
Vi benyttede OHRMS ved annoncering og rekruttering af elev. Til trods for at jeg ikke tidligere har benyttet programmet, synes jeg at det er 
meget brugervenligt og med den korte gennemgang jeg fik af jeres supportafdeling, følte jeg mig fuldt klædt på til at benytte OHRMS.

Brugen af OHRMS har optimeret tidsforbruget ved rekruttering markant ud fra nedenstående funktionaliteter:
Ansøgerne modtog automatisk kvittering for modtagelse af deres ansøgning
Bidrog til bedre overblik, da det er muligt at kategorisere ansøgerne og ligge dem i mapper som beskrev næste aktion.
Samlede alle informationer omkring ansøgerne et sted, hvilket gav en god struktur.
Ved masseudsendelse (eksempelvis afslag) blev tidsforbruget optimeret da man kunne markere alle ansøgere og derefter sende dem et brev.

Generelt har jeg været meget imponeret af funktionaliteterne i OHRMS og vil helt sikkert benytte det igen i fremtiden.

Med venlig hilsen

Peter Rich Thomsen
Controller
BRD. KLEE A/S

•
•
•
•

OHRMS® - PROJEKTASSISTENT

Reducer dit tidsforbrug ved rekruttering af en ny medarbejder. Din projektassistent er 
altid online, aldrig syg og reducerer dit administrative tidsforbrug væsentligt fra det  
samme sekund din stillingsannonce går online.

Din OHRMS® - Projektassistent kan opsættes når du har en aktuel rekruttering , eventuelt samtidig  
med booking af din stillingsannonce. Din OHRMS® - Projektassistent sikrer herefter at alle ansøgere  
fra ansøgningsprocessen, samtaleindkaldelse til modtagelsen af eventuelt afslag får en ensartet,  
personlig og professionel oplevelse af rekrutteringsforløbet hos din virksomhed.

Udover din OHRMS® - Projektassistent assisterer dig i kommunikationen med ansøgerne, så hjælper 
den dig også med overblikket. Det er slut med at lede efter notater og korrespondance med ansøgeren 
- din OHRMS® - Projektassistent sikrer dig det fulde overblik.

Du er aldrig i tvivl hvor langt den enkelte ansøger er i processen og med din OHRMS® - Projektassistent 
kan du fokusere din energi på dine kvalificerede ansøgere, afholdelse og evaluering af jobsamtaler og 
lade din OHRMS® - Projektassistent om resten.

Kontakt din kundekonsulent på +45 70 264 764 næste gang du skal rekruttere en ny medarbejder.

Kvalitet · Service · Garanti

.dkJob-Support
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Indgåede uddannelsesaftaler i social- og 
sundhedsuddannelsen og den pædagogiske 
assistentuddannelse er som noget nyt med i 
praktikpladsstatistikken. 

Det er medvirkende til det høje antal af ind- 
gåede uddannelsesaftaler på 47.603 fra 
1. januar til 31. december 2010. 

Praktikpladssituationen tegner sig godt med 
en procentvis stigning på alle områder. 

Sammenlignet med samme periode sidste år, 
ses der et positivt fald i antallet af elever uden 
praktikplads.

Det merkantile område og Mad til Mennesker 
har generelt i 2010 mærket en støt fremgang, 
og det ses også af december-tallene med en 
procentvis fremgang på henholdsvis 27 % og 
22 %.

Dansk Erhverv mener
Virksomhederne er nu gået i gang med at 
rekruttere elever til ansættelse i juli og august, 
men er ret så generet af den uforståelige 
bestemmelse om, at der højest må være tre 
måneder mellem underskrivelsen af en ud-
dannelsesaftale og aftalens ikrafttrædelses-
tidspunkt. 

Det vil tydeligvis kunne ses, når nu praktik-
pladsstatistikken for januar, februar og marts 
bliver offentliggjort. 

Af Svend Berg, Dansk Erhverv

Antal indgående uddannelsesaftaler er stigende



Forestil dig en bog med personlige historier 
fortalt af mennesker fra hele verden! Fra 
Indien til Finland og fra Canada til Rusland.

Mennesker som alle har ét til fælles:
De har alle været i modgang, og er alle kom-
met stærkere ud af begivenhederne.

Forestil dig som læser, hvor livsbekræftende 
det vil være at tænke: 

Hvis de kan – kan jeg også!

Sådan en bog er coach Martin Erichsen ud-
kommet med: 

GUDSKELOV DET SNART ER MANDAG
- er en lille bog i lommeformat der er fyldt med 
små inspirationshistorier.

Martin Erichsen tager læseren igennem 
Gudskelov det snart er mandag – filosofien og 
giver læserne inspiration til eftertanke og til at 
starte den positive spiral.

Køb eller download den gratis i dag
- og bliv inspireret i en travl hverdag.

Citat fra bogen:
Tænk, hvis vi kunne!
Tænk nu, hvis vi glædede os lige så meget til 
mandag som til fredag.
Tænk, hvis vi sagde “gudskelov det er mandag” 
i stedet for “gudskelov det er fredag”.

 Martin Erichsen - er coach, motivationsekspert
og ikke mindst foredragsholder.

”Jeg arbejder med, hvordan man får tingene
til at fungere og ikke, hvem der har ret og
ikke ret. Ligesom når vi skal lære at køre bil:

Nogle har startproblemer og skal finde peda- 
lerne. Nogle skal have hjælp til rattet, mens 
andre har sat sig på bagsædet og ser passivt 
til, mens bilen suser af sted ude af kontrol.

Mit job handler om at få teams og mennesker
til at sætte sig tilbage i førersædet og tage  

kontrol over bilen, så de kan køre, hvorhen de 
ønsker, i det tempo de ønsker.

Det handler i virkeligheden om at skabe 
frihed.”

Gudskelov det snart er mandag handler om, 
hvordan du starter den positive spiral og tager 
skridtet op til næste niveau – uanset om næste 
niveau for dig er at gå fra 0 til 1 eller 1.000 til 
1.001. 

Når din beslutning er truffet, får du kontrollen, 
du lykkes, og du vil glæde dig til mandag og 
til fremtiden, uanset hvad der måtte lure af 
udfordringer.

Inde på www.martinerichsen.dk kan du få en 
forsmag af indholdet ved at klikke på bogens 
forside.

Samt du kan købe bogen elektronisk for kr. 50,-
Eller som trykt version til kr. 95,- (inkl. porto).

GUDSKELOV DET SNART ER MANDAG

Vi serverer præcise og kvalificerede målgrupper på et sølvfad!

JSG Media - Vi er Danmarks nye mediehus. Vi er baseret på mere end 
10års relevant brancheerfaring og ekspertise. I år 2011 overtager vi med 
Job-Support Group i ryggen bl.a. ansvaret for Elev-Jobs.dk, Finans-Jobs.dk 
samt HR-Jobs.dk.

Kontakt os næste gang din virksomhed ønsker fokus og kvalificerede 
ansøgere indenfor HR, Finanssektoren eller morgendagens stjerner!

Besøg os på Herstedøstervej 27-29, Albertslund eller www.JSGMedia.dk

JSGMedia
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Arbejdsopgaverne skal være meningsfyldte 
for offentligt ansatte. Det viser en under-
søgelse af den eksisterende forskning om 
ledelse og motivation i den offentlige sektor, 
som SFI har lavet for Lønkommissionen.

Både ledere og medarbejdere i den offentlige 
sektor har høj arbejdsmotivation. Det, som 
især motiverer medarbejderne i det offentlige, 
er meningsfulde arbejdsopgaver, samarbejdet 
med kollegerne, kompetenceudvikling og 
arbejdsmiljø. For ansatte i regioner og kom-
muner er det desuden motiverende at kunne 
levere en god service til borgerne.

Tilfredse med jobbet
Generelt er medarbejderne i den offentlige 
sektor tilfredse med arbejdsindholdet. I både 
stat, regioner og kommunerne er der også en 
høj grad af tilfredshed med samarbejdet med 
kollegerne. Medarbejderne sætter desuden 
pris på de særlige ansættelsesvilkår så som 
vilkår for barsel og seniorordninger.
De offentligt ansatte er mindre tilfredse med 
de psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Lønnen er 
også en af de motivationsfaktorer, som offent-
ligt ansatte er mindst tilfredse med.

Spændende arbejde for ledere
Ledere i det offentlige finder i endnu højere 
grad end andre medarbejdere deres jobind-
hold motiverende. De synes også, at arbejds-
opgaverne er mere spændende end ledere i 
det private og føler sig mere anerkendte og 
værdsatte. 

Til gengæld er offentligt ansatte ledere mar-
kant mere tilbøjelige end privatansatte ledere 
til at sige, at de finder lønnen for lav. 

Yderligere oplysninger:  
Forsker Frederik Thuesen tlf. 3348 0953, 
Kommunikationschef Ulla Haahr, tlf. 2537 3651

Udgivelse:  
Frederik Thuesen: Ledelse og motivation i den 
offentlige sektor. Et litteraturstudium. SFI – Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd, 10:11

Omfang/pris: 
100 sider /  kr. 100,- inkl. moms.

Af Forsker Frederik Thuesen, SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd

Offentligt ansatte vil have arbejde med mening
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Emnet for denne rapport er ledelse og motiva-
tion i den offentlige sektor. Den belyser i form 
af et litteraturstudium rammer for ledelse og 
arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor 
samt ledernes muligheder for i dialog med 
medarbejderne at udvikle arbejdspladser ken-
detegnet ved arbejdsglæde og engagement. 

Rapporten afdækker også, hvad der motiverer 
ledere og medarbejdere. Endelig belyser den 
generelle udviklingstendenser med betydning 
for arbejdsforhold og ledelsesstrukturer på 
det offentlige arbejdsmarked samt mænds og 
kvinders rekrutterings- og karrieremønstre.

MOTIVEREDE OFFENTLIGE MEDARBEJDERE
International forskning viser, at danske løn-
modtagere har en meget høj arbejdsmotiva-
tion sammenlignet med andre europæiske 
lande. Danske undersøgelser peger også på, 
at både offentligt ansatte og privatansatte er 
meget motiverede i deres arbejde. Det, som 
i særlig grad motiverer medarbejderne i det 
offentlige, er meningsfulde arbejdsopgaver, 
samarbejdet med kollegerne, kompetenceud-
vikling og arbejdsmiljø. 

Mindre betydning for den overordnede 
motivation har forhold som ledelse, løn, og 
fleksibilitet. Ansatte i regioner og kommuner 
lægger endvidere særlig vægt på motivations-
faktorer som at kunne levere en god service til 
borgerne og på brugerkontakt.
 
LEDERE FINDER ARBEJDET SPÆNDENDE, 
MEN EN DEL ER UTILFREDSE MED LØNNEN
Undersøgelser peger på, at ledere i det offent-
lige i endnu højere grad end andre medarbej-
dere finder deres jobindhold motiverende. 
Ledere i det offentlige er endvidere mere 
tilbøjelige end ledere i det private til at svare, 
at de finder deres arbejdsopgaver spændende.

81 pct. af lederne i det offentlige finder i høj 
eller meget høj grad deres arbejdsopgaver 
spændende og udfordrende mod 70 pct. af le-
derne i det private. Lederne i det offentlige er 
også mere tilbøjelige til at sige, at de finder sig 
anerkendte og værdsatte. Til gengæld svarer 
lederne i det offentlige også i højere grad, at 
deres arbejde indebærer vanskelige beslut-
ninger, og at arbejdet er følelsesmæssigt eller 
psykisk belastende. Det sidste gælder særligt 
kommunalt ansatte ledere. 

Sammenlignet med privatansatte ledere er 
offentligt ansatte ledere også markant mere 
tilbøjelige til at sige, at de finder lønnen for lav.

SAMME FRIHEDSGRADER I OFFENTLIG OG 
PRIVAT SEKTOR
Hvad angår frihedsgrader og beslutningsrum, 
så ligner den offentlige og den private sektor 
hinanden. 63 pct. af lederne i det offentlige 

siger, at de i høj eller meget høj grad har de 
nødvendige frihedsgrader til deres ledelses-
mæssige beslutninger mod 60 pct. af lederne i 
det private. Oplevelsen af at have de nødven-
dige frihedsgrader stiger med ledelsesniveau-
et – både i det offentlige og det private.

 Privatansatte ledere er til gengæld lidt mere 
tilbøjelige end offentligt ansatte ledere til at 
svare, at de har klart definerede præstations-
krav og succeskriterier.

MEDARBEJDERE TILFREDSE MED ARBEJDS-
INDHOLD OG KOLLEGER, MEN MINDRE 
TILFREDSE MED LØNNEN
Hvad angår rammer for medarbejdere viser 
undersøgelser, at medarbejdere i den of-
fentlige sektor har et forholdsvis højt niveau 
for tilfredshed med særlige ansættelsesvilkår 
såsom vilkår for barsel og seniorordninger.

I både stat, regioner og kommuner er der også 
en høj grad af tilfredshed med samarbejdet 
med kollegerne. Tilfredshed med det psykiske 
og fysiske arbejdsmiljø ligger på et noget 
lavere niveau. Forskning tyder på, at særligt 
medarbejdere med bruger- eller klientrelateret 
arbejde – fx fængselspersonale, socialforvalt-
ninger og omsorgsarbejde – står over for pro-
blemer med stress og nedslidning. Hvad angår 
fleksibilitet og arbejdstid placerer offentligt 
ansatte sig på samme forholdsvis høje niveau 
som privatansatte. 

Offentligt ansatte er også i høj grad tilfredse 
med mulighederne for kompetenceudvikling, 
men mindre tilfredse med karrieremulighe-
derne. Hvad angår tilfredshed med ledelse og 
ledelseskvalitet peger nogle undersøgelser på 
lav tilfredshed sammenlignet med den private 
sektor. Anden forskning peger dog på, at med-
arbejderne i mange brancher i den offentlige 
sektor er ganske tilfredse med deres ledelse. 

Løn er en af de motivationsfaktorer, som 
offentligt ansatte er mindst tilfredse med. 
Som det fremgår ovenfor, er lønnen dog også 
en af de faktorer, som i flere undersøgelser, 
har mindst betydning for den overordnede 
motivation. Forholdet mellem motivation og 
tilfredshed er komplekst, og der er behov for 
yderligere forskning på området.

REKRUTTERING AF UNGE OG FASTHOLDELSE 
AF ÆLDRE
Ser vi på fremtidens rekruttering til den of-
fentlige sektor, viser undersøgelser, at et flertal 
af de unge svarer, at de helst vil arbejde i den 
private sektor. Når det kommer til de unges 
konkrete valg af uddannelse og beskæftigelse, 
viser andre undersøgelser dog, at de unge 
vælger job med udgangspunkt i, hvad de be-
tragter som meningsfulde arbejdsopgaver 
 

 – og at de mener, at mange af disse arbejds-
opgaver findes inden for den offentlige sektor.

Hvad angår fastholdelse af ældre, står den 
offentlige sektor utvivlsomt over for udfordrin-
ger i de kommende år. 

I staten tyder undersøgelser på, at de ældre 
medarbejdere er meget motiverede. Nogle 
brancher i den offentlige sektor står dog med 
store udfordringer – fx omsorg – hvor mange 
ældre forventer at trække sig tilbage tidligt. 
Konjunkturerne har dog stor betydning for, 
hvordan disse udfordringer konkret kommer 
til at vise sig for forskellige brancher.

FLERE KVINDER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 
– OG PÅ LEDERPOSTER
Tal fra Danmarks Statistik viser, at kvinder ud-
gør en stadigt større andel af de ansatte i den 
offentlige sektor. Mellem 1997 og 2008 har 
kvinderne forøget deres andel af de offentlige 
ansatte fra 68,4 pct. til 71,1 pct. Tilsvarende er 
mændenes andel faldet fra 31,6 pct. til 28,9 
pct. i denne periode. I staten nærmer fordelin-
gen sig 50-50, mens kvinderne udgør næsten 
80 pct. af de ansatte i regioner og kommuner.

Hvad angår kvinders repræsentation på 
lederposter, er de stadig underrepræsenteret 
i forhold til mænd. Der er dog væsentligt flere 
kvindelige ledere i den offentlige end i den 
private sektor. I regioner og kommuner er der 
faktisk flere kvindelige end mandlige ledere 
på de lavere ledelsesniveauer. På mellem- og 
toplederniveau i staten er der til gengæld kun 
omkring 22 pct. kvinder i 2007. Der er dog 
en udvikling i gang, hvor kvindernes andel af 
lederne vokser med 0,5 til 1,0 pct. om året.

LITTERATURSTUDIETS METODE
Rapportens resultater baserer sig på et 
studium af et bredt udvalg af den relevante lit-
teratur, som findes på området for ledelse og 
motivation i den offentlige sektor. Metodisk er 
denne litteratur blevet udvalgt med fokus på 
dansk forskning og danske forskningsbaserede 
udredninger suppleret med en selektiv gen-
nemgang af relevant international forskning. 

Litteraturstudiet har primært fokuseret på 
empiriske undersøgelser. Sekundært er der 
inddraget udvalgte mere teoretisk orienterede 
forskningsbidrag, som analyserer udviklings-
tendenser med dansk eller international 
betydning. 

Tidsmæssigt er litteraturstudiet afgrænset til 
forskning og undersøgelser publiceret siden 
2000. Afgrænsningen er valgt for at give et 
tidssvarende billede af vilkårene for ledelse og 
motivation i den offentlige sektor.

Resumé af bog fra forgående side

Ledelse og motivation i den offentlige sektor
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*Illustrationen viser forholdet mellem antal brugere og antal stillingsannoncer.  

Målingerne er baseret på jobportalernes egne trafiktal i deres netværk i maj 2008  samt antal job i august måned 2008. Der er benyttet år 2008 tal i respekt for det store udsving i jobmængderne i årene 2009-2010.

+45 70 220 JOB (562) 
For yderligere information om vore produkter og serviceydelser

Selvom Job-Support.dk har flest brugere pr. job, så mener vi stadig, at din stillingsannonces 
udformning og budskab er vigtigere for at løse din rekrutteringopgave.

Vore kunder har de sidste 10 år kunne forvente, at finde markedets højeste serviceniveau, 
bredeste produktudbud samt fleksible annonceringsprodukter af højeste kvalitet.  

Vi forventer vore kunder stiller krav - det vil de også kunne i fremtiden! 

Flere brugere pr. job end nogen anden

.dkJob-Support
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Flere arbejder hjemme

Flere og flere benytter sig af arbejdsgivernes 
tilbud om at arbejde hjemme. Op imod hver 
tredje har således arbejdet hjemme mindst 
én gang. Især 30-54-årige mænd i Region 
Hovedstaden arbejder hjemme.

Danskerne arbejder hjemme som aldrig før. 
For fjerde år i træk er andelen af hjemmear-
bejdende danskere mellem 15 og 66 år steget. 
I dag arbejder op imod hver tredje dansker 
på arbejdsmarkedet hjemme mod kun hver 
femte for ti år siden. Det viser helt nye tal fra 
Danmarks Statistik.

- Det er attraktivt at arbejde hjemme og bliver 
generelt anset som et gode for medarbejde-
ren. Der er også stor frihed forbundet med 
hjemmearbejde, man undgår transport, og så 
er det et tegn på tillid fra lederen, siger profes-
sor ved Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv 
på Roskilde Universitet, Helge Hvid, til netma-
gasinet Bag Tallene.

En af hovedårsagerne til at flere arbejder 
hjemme er ifølge professoren, at teknologien 
har udviklet sig, hvilket øger folks mulighed 
for at arbejde hjemme. Derudover er mere 
arbejde blevet projektorienteret og mindre 
rutinepræget. Projektorienteret arbejde egner 
sig bedre til hjemmearbejde, mener Helge 
Hvid.

Flere mænd end kvinder arbejder hjemme
Andelen af mænd med hjemmearbejde har 
generelt altid været højere end andelen af 
kvinder. Denne tendens viser sig da også  
tydeligt i arbejdskraftundersøgelsens tal.  
Gennem hele 2009 har Danmarks Statistik 
spurgt de interviewede, om man har arbejdet 
hjemme mindst én gang inden for de seneste 
fire uger. Det har 32 pct. af mændene gjort, 
mens det samme kun gælder for 25 pct. af 
kvinderne.

- Kvinder arbejder typisk i fag, hvor det er 
svært at arbejde hjemme. Man kan fx ikke bare 
tage patienterne fra hospitalet eller børnene 
fra børnehaven med sig hjem. Derimod kan 
fx programmører eller sælgere, der begge er 
mandsdominerede fag, jo sagtens arbejde 
hjemme, bemærker professor Helge Hvid.

For ti år siden var hjemmearbejde mest ud-
bredt blandt de ældre erhvervsaktive. Således 
havde 26 pct. i alderen 55-66 år hjemmear-
bejde i år 2000 mod 25 pct. i alderen 30-54 år 
og 9 pct. i alderen 15-29 år.

30-54-årige arbejder mest hjemme
I dag er der byttet rundt i toppen, hvilket be-
tyder, at hjemmearbejde nu er mest udbredt 
blandt de 30-54-årige. Her har 35 pct. arbejdet 
hjemme mindst én gang, mens andelen af 
hjemmearbejdende blandt de 55-66-årige lig-
ger på 32 pct. Færrest arbejder hjemme i den 
yngste aldersgruppe fra 15 til 29 år, hvor kun 
12 pct. har hjemmearbejde.

- Det er oftest i alderen mellem 30 og 54 år, at 
karrieren står på sit højeste og også i højere 
grad her, at man involverer sig i projektorien-
teret arbejde. Derudover kommer familiedelen 
også ind. Det er nemlig også ofte i den alder, 
at man har mindre børn, hvor krav til fleksibi-
litet i arbejdet er større, når både mor og far 
arbejder på fuld tid, forklarer professor Helge 
Hvid.

Der er store geografiske forskelle på, hvor 
stor andelen med hjemmearbejde er. Det er 
absolut mest udbredt at arbejde hjemme i 
Region Hovedstaden, hvor 33 pct. har arbejdet 
hjemme inden for de seneste fire uger. Lige 
efter følger Region Sjælland med 29 pct. hjem-
mearbejdende.

Mindst hjemmearbejde i Region Syddanmark
Tallene fra arbejdskraftundersøgelsen viser, 
at jo længere væk man bor fra storbyer, des 
mindre arbejder man hjemme. I Region Midt-
jylland har 27 pct. arbejdet hjemme, i Region 
Nordjylland 26 pct., mens færrest arbejder 
hjemme i Region Syddanmark med 25 pct.

Ifølge professor Helge Hvid hænger det sam-
men med, at de videnstunge fag typisk er kon-
centreret omkring storbyer som fx København.

- Fag, der involverer omsorg, pleje og pasning, 
er derimod mere lokalt stedbundet. Jeg går 
ikke ud fra, at lederne i Region Syddanmark 
har mindre tillid til sine medarbejdere, end 
ledere andre steder i landet har, siger Helge 
Hvid.

Over halvdelen har arbejdet hjemme
Der er også stor forskel på andelen med hjem-
mearbejde i de forskellige brancher. Branchen 
med den største andel hjemmearbejdende er 
information og kommunikation, hvor over halv-
delen (54 pct.) har arbejdet hjemme mindst 
én gang.

Branchen landbrug, skovbrug og fiskeri ligger 
med en andel af hjemmearbejdende på 43 
pct. lige efter. Det hænger i høj grad sammen 
med, at arbejdet typisk udføres samme sted 
som den private bolig. Derimod arbejder kun 
en mindre andel hjemme inden for branchen 
handel og transport mv., hvor 18 pct. har haft 
hjemmearbejde.

Handels- og transportbranchen tegner sig 
dermed som den branche, hvor de ansatte 
arbejder mindst hjemme. Brancherne industri, 
råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt 
bygge og anlæg ligger lige over - begge med 
22 pct. hjemmearbejdende ansatte. 

Af Anders Tystrup, Danmarks Statistik
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Nye ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, 
at bruttoledigheden er faldet til 6,0 procent 
i februar. 

”I Dansk Erhverv er vi glædeligt overraskede 
over, at ledigheden er faldet. Selv om vi ikke 
forventer en markant stigning i beskæftigelsen 
på kort sigt, viser de seneste ledighedstal, at vi 
snart kan komme i en situation, hvor der bliver 
mangel på arbejdskraft igen,” siger arbejds-
markedschef i Dansk Erhverv Ole Steen Olsen.

Selv om træerne ikke vokser ind i himlen, og 
beskæftigelsessituationen næppe vender per-
manent allerede i 2011, bør Danmark allerede 
nu ruste sig til en fremtid med mangel på 
arbejdskraft. 

Brug for øget udbud af arbejdskraft
”De seneste ledighedstal betyder forhåbent-
ligt, at der skabes politisk vilje til at gennem-
føre reformer, der kan øge arbejdskraftudbud-
det. 

Vi har brug for initiativer, der udsætter de æl-
dres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og 
det må meget gerne omfatte en hurtig afskaf-
felse af efterlønnen,” siger Ole Steen Olsen.

Danskerne skal arbejde mere og længere
”For at sikre virksomhederne tilstrækkelig med 
arbejdskraft fremover, er det nødvendigt med 
reformer, der kan få danskerne til at arbejde 
mere og længere. 

Det er afgørende, hvis vi skal fastholde og 
udbygge virksomhedernes konkurrenceevne 
og dermed sikre grundlaget for, at danskerne 
også fremover kan trække på velfærdsydelser,” 
understreger Ole Steen Olsen. 

Ledighedstal overrasker positivt 
Af Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv

Ledigheden falder

Bruttoledigheden er i februar faldet med 2.900 
personer i forhold til måneden før, hvilket be-
tyder, at der var 163.000 bruttoledige i februar.

Dermed er antallet af ledige i pct. af arbejds-
styrken faldet til 6,0 pct.

Set i et lidt længere tidsperspektiv er der nu 
4.000 færre bruttoledige end for tre måneder 
siden.

Tallene er omregnet til fuld tid og korrigeret 
for normale sæsonudsving. 

Af Carsten Bo Nielsen, Danmarks Statistik
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