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Større jobtilfredshed i callcentre

Den opsagte

Afskedigelsens parter
Ved enhver afskedigelse – individuel, flere på en gang 
eller ved egentlige massefyringer – er der en række 
interessenter, der hver især bliver forskelligt påvirket af 
situationen

Der er heldigvis en stigende tilbøjelighed til, at virksom-
heder bliver bedre og bedre til at anerkende og vedstå sig 
sit sociale engagement ved opsigelse af medarbejdere.

De 25.000 medarbejdere i callcentre oplever større job-
tilfredshed og forbedrede karrieremuligheder. 



For mange virksomheder ser år 2006 ud til, at 
blive endnu et år i vækstens tegn. 

En vækst man føler ingen ende vil tage, selv-
om mange eksperter maner til forsigtighed 
og til tider råber ulven kommer, uden at folk i 
almindelighed bider videre mærke i det.

I denne udgave af HR-News giver Coach og 
HR-konsulent Henry L. Rasmussen udtryk for 
sit syn på afskedigelsens parter og ikke mindst 
den opsagte.

Selvom de fleste i denne tid har svært ved at få 
armene ned efter sejr på sejr, så var afskedig-
elser jo ikke kun noget man var tvunget til at 
have en handlingsplan, for der er jo desværre 
altid en periodisk afskedigelse i ny og næ. Så 
hvorfor ikke prøve at sikre, at den afskedigede 
forlader arbejdspladsen med samme tiltro til 
arbejdsgiveren, som den allerførste gang de 
trådte ind gennem receptionen?

Vor økonomiske vækst har endnu ikke mistet 
pusten, men har stor risiko for med eksplo-
sionsagtig hast, at brænde sig selv op. Sejr på 
sejr gør desværre, at vi er ved at sejre os selv 
ihjel. Ulven står nu helt fremme ved vor egen 
havelåge, og kradser på for at komme ind. 
Hvad kan vi gøre for ikke at lukke den ind? 

Flere folk er kommet i arbejde, hvilket har 
givet os som forbrugere flere penge mellem 
hænderne.

Rejser, ny bil, nyt tøj, nye møbler og nyt elek-
tronisk isenkram, alt sammen materielle goder, 
som vi alle i øjeblikket erhverver. Erhvervelser 
som skaber endnu flere arbejdspladser samt 
et minus på betalingsbalancen. Langsomt be-
gynder tømmermændene for alvor at ramme 
vort lille land. I begyndelsen rammer de nok 
ikke på selve direktionsgangens bonede 
gulve, men nok mere i HR-afdelingen. Fordi vi 
som samfund snart ikke har flere kvalificerede 
hænder at kunne sætte i arbejde.

Vi oplever netop nu den laveste ledighed i 
over 30 år. Og for mange virksomheder er det 
efterhånden rigtig, rigtig svært, at finde kvali-
ficeret arbejdskraft. Vel at bemærke uden at vi 
enten låner eller leger bytte-bytte købmand 
med vore konkurrenter. 

Den umiddelbare udfordring løses nok nem-
mest ved blot at fokusere isoleret på ens egen 
virksomhed, øge fokus på de nuværende 
medarbejdere, fokus på at tilbyde optimale, 
måske endda ekstravagante arbejdsforhold for 
slutteligt at gøre opmærksom på dette overfor 
folk, der i dag allerede sidder i arbejde.
Med andre ord, bytte-bytte købmand, så alle-
rede nu er vi i en fase, hvor det i endnu højere 
grad end tidligere handler om primært, at 
tiltrække arbejdskraften fra vore konkurrenter.

Denne fase kan dog ikke være løsningen 
på langt sigt, for hvis det ikke er ens egen 
virksomhed der ender som taberen, så er det 
naboen – den mindre virksomhed med færre 
resourcer end en selv, som ikke kan betale de 
øgede arbejdsomkostninger. 

Før eller siden vil ulven blive træt af blot at 
kradse på lågen - hoppe over ens eget hegn, 
og ikke blot blive inde hos naboen.

Vikarbranchen oplever gyldne tider, og den 
kan nok afhjælpe mange virksomheders 
akutte personalebehov. Men den øgede 
omkostningsprocent medfører som mini-
mum enten en lavere avance eller et dyrere 
slutprodukt. Begge faktorer vil som minimum 
kunne skade eksporten. Tilsvarende vil 
arbejdsomkostningerne og virksomhedens 
samlede omkostningsprocent stige, når vi 
indirekte ender op med, at konkurrere med os 
selv i jagten på den kvalificerede arbejdskraft
 
I Danmark og det meste af den vestlige verden 
har faktisk oplevet et lignende scenarium 
tidligere. I 1960’erne var den vestlige verden 
ligeledes præget af en voldsom vækst og 
deraf følgende mangel på arbejdskraft. En af 
løsningerne på problemet blev at importere 
arbejdskraft fra lande som ikke oplevede tils-
varende udvikling. Tyrkiet kom os til undsæt-
ning og blev storleverandør af gæste-
arbejdere. 

En redningsplan som med den nuværende 
udlændingepolitik, ikke umiddelbart ser ud til 
at blive kopieret i nær fremtid.

Vi står som samfund derfor ikke blot overfor 
en stor udfordring, men en ond spiral eller 
cirkel om man vil. Det primære spørgsmål er 
nok i højere grad om mængden af ofre, end 
om hvor vidt det vil koste ofre. 

Skal samfundet sejre, så bør vi starte med 
virksomhederne, for ellers taber vi alle.

Med et er HR-afdelingernes arbejde pludselig 
blevet meget højaktuelle – de er den forreste 
front til at skulle hjælpe virksomhederne igen-
nem, den nærmest umulige opgave som de 
står overfor, for slutteligt at skabe en løsning 
til gunst for os alle.

God læselyst! 

 
Ricki Vejsmose 
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3. Afskedigelsens parter
Ved enhver afskedigelse – individuel, flere på en gang eller ved 
egentlige massefyringer – er der en række interessenter, der 
hver især bliver forskelligt påvirket af situationen
 
5. Ansatte får løn for at surfe privat
Hver tredje ansatte surfer privat i mere end en halv time, mens 
de får løn for at passe deres job.
 
5. Virksomheder passive overfor tidsrøveri 
På trods af et stort omfang, har de færreste virksomheder 
en politik for medarbejdernes private brug af internettet i 
arbejdstiden.
 
6. Større jobtilfredshed i callcentre
De 25.000 medarbejdere i callcentre oplever større jobtilfreds-
hed og forbedrede karrieremuligheder. 

7. Den opsagte
Der er heldigvis en stigende tilbøjelighed til, at virksomheder 
bliver bedre og bedre til at anerkende og vedstå sig sit sociale 
engagement ved opsigelse af medarbejdere.
 
8. Laveste stigning i arbejdsomkostninger i 5 år
Arbejdsomkostningerne i den private sektor i Danmark steg i 3. 
kvartal 2005 med 2,3 pct. i forhold til samme kvartal året før.
 
9. Historisk lav ledighed
Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med knap 1.600 
fuldtidsledige, fra december til januar.

9. Fortsat stigning i byggeriets beskæftigelse
Flere er kommet i beskæftigelse inden for byggeriet. I 4. kvartal 
2005 steg antallet af beskæftigede med 1 pct., når der korri-
geres for sæsonudsving.
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Ved enhver afskedigelse – individuel, flere på 
en gang eller ved egentlige massefyringer – er 
der en række interessenter, der hver især bliver 
forskelligt påvirket af situationen: Den/de 
opsagte, deres bagland, lederen der opsiger, 
de tilbageblivende medarbejdere og organi-
sationen.

Der er altid meget fokus på ”den, det går ud 
over”, og det har klart også højeste prioritet.

Jobidentitet er en meget stærk følelse, og 
at miste denne, at blive afvist som brugbar 
medarbejder, er virkelig noget, der for de 
fleste har en dyb påvirkning langt ind i selv-
værdsfølelsen og selvrespekten. Der er endda 
oplevet eksempler på medarbejdere, der var 
villige til at ofre familielivet, for at fastholde 
jobbet og dermed at kunne fastholde følelsen 
af selvrespekt, selvværd og identitet.

Med grundig forberedelse, målrettet træning 
og planlægning, kan en nødvendig afskedig- 
else godt komme til at fungere med en høj 
grad af ”værdighed”. Selvfølgelig kan det 
komme på tale i visse situationer at foretage 
afskedigelsen her-og-nu uden varsel og uden 
fratrædelsesordning, men så er der også helt 
specifikke årsager til dette, ofte med en stor 
del af ”selvforskyldt opsigelse” involveret.

Ved i god tid forud for en nødvendig opsigelse 
at inddrage relevant viden, erfaring og bistand 
fra uvildig side, kan de fleste utilsigtede uhel- 
digheder og uhensigtsmæssige svipsere fang-
es i tide, så selve opsigelsen bliver den bedst 
mulige oplevelse for de involverede parter.

Èn ting er der dog enighed om hele vejen 
rundt, at afskedigelse af en medarbejder 
aldrig er en rar situation, med mindre der, som 
tidligere nævnt, er væsentlig, selvforskyldte 
grunde til afskedigelsen.

Paradoksalt nok, bruger mange virksomheder 
adskillige linier til at bedyre, at ”medarbej- 
derne er vores vigtigste ressource”! 

Ofte glemmer de dette faktum igen, når der 
ikke længere er brug for de trofaste og loyale 
medarbejdere, når de lige pludselig ikke er 
vigtige længere. Måske fordi virksomheden 
ikke i tide har sørget for at opkvalificere, ud-
vikle og fastholde vigtigheden hos medarbej-
derne i forhold til de forandringer, der sker i 
Verden uden for virksomheden.

Tendensen er dog, at flere og flere virksom-
heder har fået øjnene op for såvel det sociale 
ansvar, der som virksomhed oppebæres i 
et moderne velfærdssamfund, som for den 
markedsværdi der følger med, at kunne sige til 
omverdenen: ”Vi var nødsaget til at sige farvel 
til en række dygtige medarbejdere, og som 
tak for indsatsen, hjælper vi dem på vej i deres 
videre karriere”.

Kompetent sparring og rådgivning gennem 
hele planlægningsfasen frem til opsigelsen - af 
såvel organisationen som af de ledere, der skal 
gennemføre opsigelserne - medfører ofte, at 
den opsagte generelt oplever en afskedigelse 
gennemført med respekt og værdighed. Nok 
ikke lige i selve opsigelsesøjeblikket, hvor 
gulvtæppet forsvinder under fødderne på 

vedkommende, men efter en tid, hvor reflek-
sioner, støtte og support har givet plads til de 
indestængte følelser.

En leder, der skal gennemføre en opsigelse, er 
bestemt også påvirket af situationen, og selv 
garvede folk, der i en årrække har ansat og 
afskediget i takt med konjunkturerne i samfun-
det, kan have det skidt med afskedigelser.

Dels kender de som regel medarbejderen og 
dennes baggrund, og dels ved de også hvilken 
indflydelse, en opsigelse vil have på medarbej-
derens private situation.

Disse garvede ledere kan også have brug for 
træning, sparring og support før og efter en 
opsigelse af en medarbejder. Det, at have en 
god kollega, en leder eller en anden mentor 
at kunne læne sig op ad, gør det lidt mere 
acceptabelt, at skulle leve med fornemmelsen 
af at være den skyldige, der afskedigede en 
medarbejder. ►

Af Henry L. Rasmussen, Coach og HR-konsulent

Afskedigelsens parter

HR-News provided by Job-Support International Ltd.   3



Jeg hedder Henry L. Rasmussen, og har siden 
1997 som selvstændig coach løst opgaver 
indenfor personlig kompetence- og karri-
ereudvikling, har været involveret i leder- og 
organisationsudvikling og har undervist på 
forskellige lederuddannelser.

Som certificeret MBTI- og PPAbruger tager jeg 
afsæt i individets type og kompetencer i min 
coaching for at sikre optimal udvikling i og 
resultat af opgaven.

Min erhvervserfaring strækker sig tilbage til 
1976, og har indeholdt stigende ansvar på 
forskellige niveauer fra offentlig og privat 
ansættelse.

Min overbevisning: Ved at træne medarbej-
deren i at tænke og leve ”det hele arbejdsliv” 
styrkes både den enkeltes og den samlede 
organisations succes og resultatevne.

Mine værdier: Respekt – Empati – Loyalitet

Skribentprofil:   Henry L. Rasmussen, Coach og HR-Konsulent

Samtidig kan der også opstå et pres på lederen 
fra de tilbageblivende medarbejdere. Deres 
frustrationer kan resultere i holdninger som:

”Nu skal vi så bare lave endnu mere på samme 
tid”, at ”Det var ”tåbeligt” at fjerne en eller flere 
dygtige medarbejdere”, og ”Hvorfor skal vi 
rende hurtigere, det bliver jo alligevel snart 
vores tur?” - og alle de andre udfald, der tit er 
resultatet af deres usikkerhed over for situa- 
tionen og fremtiden. 

Her har virksomheden virkelig en opgave med 
at kommunikere, informere og inspirere, for 
hurtigst muligt at få genoprettet en effektiv 
produktion og et velfungerende arbejdsklima. 

Desværre er det erfaringen, at alt for mange 
virksomheder tænker i ”det-falder-nok-på-
plads”-banner, i stedet for at tage fat om 
problemet, vedkende sig det, synliggøre det 
og bruge det til at få de tilbageværende me-
darbejdere til igen at tænke positivt fremad. 

Det kan eventuelt gøres ved et ”genmotiver-
ings-program” af en halv dags varighed, hur-
tigst muligt efter, at den sidste af de opsagte 
medarbejdere har forladt virksomheden. Dette 
har naturligvis ikke relevans ved individuelle 
eller få afskedigelser på samme tid. Da kan det 
gøres internt i de respektive afdelinger eller 
teams.

Blot er det vigtigt at få det gjort, at få sat ord 
på tanker og følelser, gøre det legalt, så det 
ikke i stedet for bliver til køkken- eller kopi-
maskinesladder, bagtalelser og utilsigtede 
frustrations-situationer i dagligdagen, situ-
ationer, der kan eskalere og udvikle dishar-
moni i gruppen.

Erfaringen er også i enkelte særlige tilfælde, 
at den opsagte medarbejders ægtefælle/
samlever får mulighed for i mindre omfang 
at gøre brug af de supportmuligheder som 
den opsagte har i tiden lige efter opsigelsen, 
såfremt der er tilknyttet ekstern bistand. Det 
kan være svært for nogen, at få talt ud om sine 
oplevelser af og følelser omkring situationen 
i dagene efter, når han/hun ikke skal mødes 
med kollegerne, ikke skal varetage ansvar og 
opgaver, ikke skal vise værd og identitet.

Virksomheden er den interessent, der hurtigst 
kommer over en opsigelsesrunde, og det er 
også vigtigt at fokus her er rettet fremad for at 
sikre grundlaget for de tilbageværende medar-
bejdere. Men som organisation er man nødt 
til at lytte til ”hækbølgen”, lære af de ytringer, 
der fremkommer og bruge dem konstruktivt 
fremadrettet.

Der kan eventuelt gennemføres ”fratrædelses-
samtaler”, hvor relevante temaer vendes med 
den opsagte, for at få øget viden om behov for 
ændringer og nye tiltag, der kan styrke ikke 
alene organisationen, men også hele måden at 
håndtere de dagligdags samarbejdssituationer 
på.

Korrekt fremgangsmåde ved disse samtaler 
kan også være med til at styrke den opsagtes 
oplevelse af respekt og værdighed omkring sin 
person og den viden, der oppebæres. 
Herved vises yderligere anerkendelse af kom-
petencer og erfaringer, ligesom selvværdet 
styrkes.

En opsagt medarbejder er pr. definition en 
ikke-tilfreds medarbejder. Men det er en 
tydelig tendens, at behandler en virksomhed 
hele situationen omkring afskedigelser på den 
rette måde fra planlægning til genplacering, 
så vil den opsagte være en væsentlig mere 
positiv ambassadør for virksomheden efter-
følgende, og dermed være med til at skabe 
et stærkt ry og omdømme i det omgivende 
samfund omkring virksomheden og dennes 
”sociale engagement”.

Et stærkt brand på både produkter og andre 
områder, vil samtidig gøre det til en attraktiv 
virksomhed, der vil være eftertragtet af kvalifi-
cerede medarbejdere, kunder og leverandører.

”Og det er i grunden slet ikke så galt!” 
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På trods af et stort omfang, har de færreste virksom-
heder en politik for medarbejdernes private brug af 
internettet i arbejdstiden. Det skrev IT-Avisen ComON, 
der udkom torsdag den 2. marts 2006.

Når chefen kigger ud over de ansattes kontor, 
ligner computerskærmene måske kasseappa-
rater, der står og tjener penge ind til virksom-
heden. Eller også er han lykkeligt uvidende 
om, hvor meget de ansatte sidder og ordner 
af private ting på internettet. 

Til trods for at arbejdsgiverne måske ufrivilligt 
betaler deres ansatte for at surfe rundt på 
hjemmesider, der ikke har noget som helst 
med arbejdsopgaven at gøre, er det de færre- 
ste virksomheder, der har en politik på områ-
det. 

»Det er noget, som man selv ordner ude på 
arbejdspladserne. Det står i alt fald ikke øverst 
på listen, når vi kommer ud i virksomhederne,« 
siger miljøkonsulent Svend Erik Hermansen 
fra HK: 

»Men det er vigtigt, at man ved hvor man har 
hinanden. Det skal være en konkret vurder-
ing, hvad der er relevant for arbejdspladsen. 

Der kan jo ligge noget uddannelsesmæssigt i, 
at man lærer at bevæge sig rundt på nettet,« 
siger han.

ComON undersøgte i juni 2004 de private 
internetvaner i arbejdstiden. Dengang var det 
28,1 procent, der i over en halv time havde 
travlt med ikke at passe sit job. Alene 14,5 
procent svarede at de surfede i mere end 60 
minutter. I en nyligt gennemført undersøgelse 
er det tal nu 18,3 procent. Med andre ord var 
det dengang næsten hver syvende, der sur- 
fede i over en time. Nu er det tæt på hver fem-
te. Kun én ud af ti svarerede dengang, som nu, 
at de slet ikke surfer privat i arbejdstiden.

Hos IT-Brancheforeningen findes der ingen 
opgørelser over, hvor meget det koster de 
enkelte firmaer i spildte kroner og minutter. 

»Det er ikke noget, vi hører fra vores medlem-
mer, at de kæmper med i dagligdagen, eller 
at det bremser deres produktivitet. Men det 
er noget, som virksomhederne skal være op-
mærksomme på. Man skal tydeliggøre overfor 
medarbejderne, hvad der er acceptabelt,« 
siger kommunikationsdirektør i IT-Branche-
foreningen Henrik Egede.

»Men det er da synd for både de ansatte og 
arbejdsgiveren, hvis de ansatte ikke har noget 
bedre at lave i deres arbejdstid,« tilføjer han.

Flere af de virksomheder, som ComON har talt 
med, giver udtryk for en generel accept af, at 
det er i orden at surfe i arbejdstiden, så længe 
det foregår i et begrænset omfang indenfor 
rammerne af det acceptable. Fra Dansk Ar- 
bejdsgiverforening siger juridisk konsulent 
Lise Bardenfleth.

»Det er jo ikke det, som arbejdstiden skal 
bruges til. Men det er ok, hvis du for eksempel 
søger på Krak, fordi du skal noget om aftenen, 
«mener hun. Omkring resultaterne af ComON’s 
undersøgelse giver hun virksomhederne et råd 
om selv at sætte grænsen for deres medarbej-
dere.

»Det bedste er, hvis virksomheden opstiller en 
it-politik på området. I yderste konsekvens kan 
man så blive fyret hvis man bryder den. Men 
vi har ikke set eksempler på det eller hørt om 
det. Så i øjeblikket er det nok ikke det store 
problem. Det afgørende er, hvad der er aftalt 
med arbejdsgiveren.«  

Af Anders Holt Petersen, IT-avisen ComON

Virksomheder passive overfor tidsrøveri på internettet

Hver tredje ansatte surfer privat i mere end en halv 
time, mens de får løn for at passe deres job. Næsten 
hver femte bruger mere end én time. Det skrev IT-Avisen 
ComON, der udkom torsdag den 2. marts 2006.

En tredjedel af de danske medarbejdere bru-
ger hver dag mere end en halv time af arbejds-
giverens tid på at surfe privat på internettet. 

Det viser en undersøgelse IT-avisen ComON 
har lavet blandt knap 2200 adspurgte. 
14,1 procent bruger mellem mellem en halv 
og en hel time, mens det for 18,3 procent er 

mere end én time af arbejdstiden, der går til 
private formål på nettet.

»Det er ikke det, som arbejdstiden skal bruges 
til,« siger Lise Bardenfleth, juridisk konsulent 
i Dansk Arbejdsgiverforening, som mener, at 
det bedste arbejdsgiveren kan gøre, er at op-
stille regler for medarbejderne. Alligevel er det 
de færreste virksomheder der har en politik på 
området.

Set i forhold til en lignende undersøgelse 
foretaget af ComON for halvandet år siden 

bliver der i dag brugt flere minutter på nettet 
i arbejdstiden. I dag bruger 58,4 procent af 
de ansatte mere end et kvarter om dagen på 
privat surferi. I juni 2004 var tallet 52,1 procent.

Der findes ikke nogen beregninger på, hvad 
det koster arbejdsgiveren. Men et kig på tal-
lene giver en idé om, hvor meget tid virksom-
heden ufrivilligt forærer sine ansatte. 

Af Anders Holt Petersen, IT-avisen ComON

Ansatte får løn for at surfe privat
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Trivsel. Callcentre har ikke længere lavstatusjob.  
De 25.000 medarbejdere i call-centre oplever større 
jobtilfredshed og forbedrede karrieremuligheder.  
Det viser en ny EU-rapport, hvor man i Danmark har 
fulgt ledere og medarbejdere i de internecallcentre hos 
TDC, Danske Bank og Nykredit.

Da callcentre kom til Danmark i midten af 
1990’erne, var det et job forbundet med lavsta-
tus og stærk ledelseskontrol af arbejdsproces-
serne. 

Det var servicesamfundets underklasse, der 
bestred disse job. Dette billede er nu delvist 
vendt inden for de seneste 12-24 måneder, 
viser en ny rapport fra Produktion og Ledelse 
hos DTU. 

Arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel er 
i bedring i danske callcentre. Man skønner, at 
der er omkring 25.000 ansatte i callcentre. 

Der er flere medarbejdere i undersøgelsen, 
som tilkendegiver, at de er mere engagerede 
og motiverede, og det er med til at levere en 
bedre service.

I 2003 tilkendegav 84 procent af medarbej-
derne, at de var tilfredse eller meget tilfredse 
med deres job. Dette er i 2005 steget til 91 
procent. 

- I dag regnes callcentrene som en del af 
organisationen og som værende med til at 
skabe merværdi til resten af virksomheden.  
Det skyldes, at callcentermedarbejdere ikke 
længere kun tager sig af rutinespørgsmål. 
Men det er blevet langt mere komplekst og 
en måde for virksomheden at organisere sit 
arbejde på, så kunderne dirigeres hen til den 
rigtige medarbejder med den rette viden, siger 
underdirektør Arne Sørensen, Nykredit. 

EU-projektet startede i 2003. Danske forskere 
har fulgt 700 ledere og medarbejdere i call-
centre i TDC, 118-Oplysningen, hos Danske 
Bank og Nykredit.

To gange i løbet af projektet, i 2003 og 2005, er 
medarbejdertilfredsheden blevet målt efter, at 
ledelsen har gennemført nye initiativer.

Effekt af tiltag
Dermed kan ledelsen finde ud af, om deres nye 
tiltag har haft en positiv effekt, og om medar-
bejderne er blevet mere tilfredse. 

De tre virksomheder har organiseret arbejdet i 
deres callcentre forskelligt. Men fællesnævne- 
ren er, at der i højere grad er skabt en selv-
stændig arbejdsfunktion, hvor der er mulighed 
for at udvikle sig kompetencemæssigt, og 
dermed er der også muligheder for karriere-
udvikling.

Højt tempo
- Vi siger ikke, at alt er forandret i forhold til 
tidligere. Arbejdet er fortsat styret og kontrol- 
leret og foregår i et højt tempo, hvor der er få 
muligheder for indflydelse i jobbet. Men det 
er ikke længere kun dette negative billede, der 
dækker udviklingen, siger lektor Niels Møller, 
DTU. 

På oplysningen 118, som er en del af TDC- 
koncernen, siger kundeservicechef Lisbeth  
Willumsen, at man har forøget medarbejder- 
nes kompetencer samtidig med, at man har 
forøget antallet af kunder i kategorien “meget 
tilfredse” fra 53 procent i begyndelsen af 2005 
til 67 procent i slutningen af 2005. 

Det betyder, at kompetenceudviklingen er 
med til at øge tilfredsheden hos medarbej- 
derne og kunderne. 

- De effekter, vi har haft med kompetence-
udvikling hos den enkelte medarbejder, har vi 
først rigtig set de sidste 12 måneder i projek-
tet. Det er vigtigt, at man gør sig klart som 
virksomhed, at det tager tid at ændre adfærd 
hos medarbejdere, siger Lisbeth Willumsen. 

EU-kommissionens Socialfond og de tre virk-
somheder har tilsammen brugt 30 mio. kr. på 
projektet. Det er institut for Produktion og Le-
delse hos DTU, som har udgivet rapporten.  

Af Flemming Kjærsdam, Erhvervsbladet

Større jobtilfredshed i callcentre
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År 2003:  84% tilfredse medarbejdere
År 2005:  91% medarbejdere

+ 8,33 %

CALLCENTER UNDERSØGELSE



Der er heldigvis en stigende tilbøjelighed til, 
at virksomheder bliver bedre og bedre til at 
anerkende og vedstå sig sit sociale engage-
ment ved opsigelse af medarbejdere.

Gennem de senere år er der kommet meget 
mere fokus på, hvor stor betydning det kan 
have for alle involverede parter, at håndtere 
opsigelser korrekt. Ikke mindst for den, det går 
direkte ud over, nemlig den opsagte.

Reaktioner
Alle, der har prøvet det, ved hvilken ubehage-
lig oplevelse det er at blive forkastet som 
medarbejder, at føle sig afvist og ”bortdømt”.  
Hvad enten opsigelsen har været ventet, eller 
den kommer uforberedt, så er følelserne og 
reaktionerne langt hen ad vejen de samme: 
Mindreværd, frustration, vrede, skuffelse, bit-
terhed, udelukkelse og lignende.

Selv i de tilfælde, hvor en medarbejder 
egentlig har ønsket at forlade virksomheden, 
men bare ikke har kunnet tage sig sammen 
til at finde anden beskæftigelse, vil der efter 
en kortvarig oplevelse af ”glæde” dukke andre 
mindre positive følelser og reaktioner op.

Og ved opsigelse af flere medarbejdere 
samtidig, vil der ofte hos den enkelte opleves 
de samme forhold, hvor ”legaliteten” i at være 
opsagt – udadtil - måske synes at modsvare 
nogle af de negative reaktioner.

Under alle omstændigheder, gennemgår den 
opsagte et antal faser i øjeblikket og i timerne, 
dagene og ugerne efter. Afhængigt af den 
enkeltes personlighed, kan reaktionerne i disse 
faser komme til udtryk på en række forskellige 
måder. 

En opsigelse opleves af mange som tab af 
identitet. Dette kan bevirke, at ”det er svært at 
tale om”, såvel blandt kolleger som på hjem-
mefronten. At opleve at svigte sin forsørger-

pligt overfor sit bagland, ikke at kunne sige 
højt at man er ”noget”, kan være årsagen til 
manglende mod til at få det sagt. Når man 
som coach starter en proces op, er det således 
væsentligt som noget af det første, at få 
afklaret hvor den opsagte befinder sig mentalt 
i forhold til sit omgivende miljø. 

Andre reaktioner kan være, at den opsagte 
”bare skal videre” hurtigst muligt. Nogle er 
også klar til det, men for en del handler det 
mere om flugt fra virkeligheden end en egent-
lig afklaring på situationen.

Den hyppigste reaktion er nok vrede og 
skuffelse, der som forsvarsmekanismer dæk-
ker over ”ked af det” - en stærk følelse, det for 
mange kan være svært at håndtere.

Processen
Som genplaceringscoach er det af stor 
betydning, at være bekendt med de mange 
adfærds- og reaktionsmønstre, den opsagte 
kan sidde inde med. Ved at ”læse” den enkeltes 
øjeblikkelige situation, kan coachen indgå i 
den, og med stor selvindsigt være i stand til at 
yde den optimale støttende adfærd, samtidig 
med fastholdelse af sin professionelle afstand.

I starten af processen er coachens rolle som 
regel af støttende karakter. Efter en tid bliver 
opgaven af mere afklarende art, for så at gå 
i retning af udfordrende sparring og til sidst 
ende med at være primær direkte praktisk 
rådgivning og sparring.

Den væsentligste opgave for coachen i 
processen er, hele tiden at kunne fornemme 
situationen og sætte gang i de tiltag, som kan-
didaten er parat til, såvel bevidst som ubevidst.
I den indledende fase handler det meget om 
at give plads og rum til, at kandidaten kan 
reflektere over og bearbejde sine oplevelser 
omkring opsigelsen. Der kan forekomme 
mentale rejser tilbage til tidligere oplevelser 
og frustrationer over at være havnet i samme 
situation igen. Det er vigtigt at lade disse 
refleksioner komme til overfladen, så kandi-
daten kan forholde sig til dem. På den måde 
bearbejdes de, og nogle mentale barrierer 
bliver reduceret.

Næste fase er, med afsæt i de positive oplev-
elser fra fortiden, at afdækkede såvel faglige 
som personlige styrker, at få tegnet et skarpt 
billede af de virkelige kompetencer, for der- 
efter at få sat ord på både personlige værdier 
og på karriereværdier ud fra en holistisk 
anskuelse.

Herefter består processen i at finde en række 
alternativer til målsætninger for fremtiden, 
hvorefter hvert enkelt alternativ gennemgås 
detaljeret, for at finde 2 til 3 konkrete frem-
tidsscenarier. Disse gøres til genstand for 
målrettede, praktisk orienterede og afklarende 
aktiviteter.

Håndterer coachen sine skiftende roller i 
transitionen korrekt, vil kandidaten hele tiden 
føle, at der ydes den hjælp og sparring, der 
er behov for. Derved øges motivationen og 
gejsten mod den nye, spændende fremtid og 
det vil ofte medføre, at processen glider meget 
hurtigere og med klart større succes for alle. ►

Af Henry L. Rasmussen, Coach og HR-konsulent

Den opsagte

HR-News provided by Job-Support International Ltd.   7



Arbejdsomkostningerne i den private sektor 
i Danmark steg i 3. kvartal 2005 med 2,3 pct. 
i forhold til samme kvartal året før. Dermed 
havde Danmark den laveste stigning inden for 
de seneste 5 år.

Arbejdsomkostningerne i EU’s private sek-
tor steg med 2,7 pct. i 3. kvartal i forhold til 
samme kvartal året før. For første gang indgår 
tal for Irland i gennemsnittet for EU. Irland har 
ikke haft mulighed for at levere tal tidligere.

I USA fortsætter den lave stigning i arbejdsom-
kostningerne som blev målt i 2. kvartal 2005. 
Stigningen var på 3,0 pct. i 3. kvartal. En tilsvar-
ende lav stigning blev sidst set i 1. kvt. 1999.

I EU steg arbejdsomkostningerne mest i de 
baltiske lande. Letland havde en stigning på 
15,7 pct., Litauen 10,7 pct. og Estland havde en 
stigning på 8,8 pct. Tyskland havde med  
1,1 pct. den laveste stigning.

Årlig ændring i arbejdsomkostningerne i Danmark, 
EU og USA

Arbejdsomkostningerne består af løn, pen-
sionsopsparinger og øvrige arbejdsomkost-
ninger som fx bidrag til offentlige kasser, ud- 
dannelsesomkostninger, frivillige personale- 
omkostninger mv. Lønnen omfatter også de 
uregelmæssige betalinger såsom akkord- og 
bonusbetalinger, efterreguleringer mv., som vil 
kunne bevirke udsving i udviklingen.
 
Udviklingen for EU mellem 4. kvartal 2003 og 
2. kvartal 2004 kan bl.a. forklares ved store 
udsving i de uregelmæssige betalinger. 

Årlig ændring i arbejdsomkostningerne i EU-lande og USA

Af Maria Boye, Danmarks Statistik

Laveste stigning i arbejdsomkostninger i 5 år

For at et menneske er parat til at ”flytte sig” 
både fysisk og mentalt, skal det kunne se og 
forstå meningen med denne forandring. Ved 
at hjælpe kandidaten med at afdække sine 
sande kompetencer, personlige og faglige 
styrker og værdier, vil der efterhånden dukke 
”ny mening” frem på den indre skærm. Det 
vil medføre en styrket tro på fremtiden, samt 
motivation og entusiasme.

Kandidatens nye energi vil ofte medføre 
åbenhed over for alternative indgangsvinkler 
til egen situation, ligesom den vil være med 
til at fastholde det positive drive og nedtone 
ærgrelserne over de forventelige afslag på 
potentielle muligheder.

Resultatet
Alt i alt vil en kandidat med god professionel 
sparring ikke alene have større mulighed for at 
komme videre på kortere tid; der vil også være 
større sandsynlighed for, at det er det, eller de, 
”rigtige mål”, den personlige GPS er indstillet 
på.

En kandidat, der har gennemgået processen

sammen med en engageret og professionel
coach vil have gennemgået en proces med 
personlig udvikling og øget selvindsigt. Der vil 
desuden være skabt klarhed over de mål, der 
gælder i et bredt spekter af sammenhænge i 
kandidatens liv.

Endvidere vil der være udfærdiget en proak-
tiv handlingsplan, så kandidaten i store træk 
kender sin vej mod målene, trin for trin, og 
med en overordnet tidsramme. Herved har 
kandidaten etableret et indre billede af den 
succes, der vil opleves i værdien af at have nået 
målene. Dette har en selvforstærkende effekt i 
form af øget vilje, engagement og entusiasme.
Det er som regel ikke de tanker, en kandidat 
har i tiden umiddelbart efter en opsigelse. 
Derfor er det vigtigt som genplaceringscoach 
at udvise respekt og forståelse for kandidatens 
situation, gå professionelt ind i den og hjælpe 
kandidaten til at genfinde sin rette selv-moti-
vation. Først derefter kan det komme på tale, 
at arbejde langsigtet med mål, planlægning 
og karriere.

Et citat af ukendt herkomst lyder: ”Intet men-
neske har opnået noget væsentligt uden 
entusiasme”

Entusiasme og Handling er særdeles gode 
værktøjer, når man gerne vil videre. Krydres 
disse med ansvar for eget liv er succesen 
garanteret inden for rækkevidde. 
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Flere er kommet i beskæftigelse inden for 
byggeriet. I 4. kvartal 2005 steg antallet af be-
skæftigede med 1 pct., når der korrigeres for 
sæsonudsving. Inden for nybyggeri og repara-
tion steg beskæftigelsen med henholdsvis 3,1 
pct. og 2,1 pct. Derimod faldt beskæftigelsen 
inden for anlægsarbejde med 2,8 pct. I alt var 
164.500 beskæftigede ved bygge og anlæg i  
4. kvartal mod 162.900 i 3. kvartal 2005, når 
der korrigeres for sæsonudsving.

Der var 168.000 beskæftigede inden for 
bygge og anlæg i 4. kvartal, når man ser på 

de faktiske tal. Den samlede beskæftigelse er 
dermed steget med 7.500 personer i forhold til 
samme kvartal året før.

Antal beskæftigede inden for bygge og anlæg

Den sæsonkorrigerede udvikling i beskæfti-
gelsen fra 3. kvartal til 4. kvartal varierer i de 
forskellige brancher. Beskæftigelsen for murer- 
og malermestre steg med henholdsvis 4,5 pct. 
og 3,4 pct. Entreprenører steg med 1,7 pct.  

Derimod faldt beskæftigelsen for el-installatør-
er med 1 pct. VVS-installatører, tømrermestre 
og anden bygge- og anlægsvirksomhed er 
stort set uændrede. 

Af Lene M. Johansen og Jacob Døjholt, Danmarks Statistik

Fortsat stigning i byggeriets beskæftigelse

Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med 
knap 1.600 fuldtidsledige, fra december 
til januar. Hermed var ledigheden i januar 
139.600 fuldtidspersoner eller 5,0 pct. af ar-
bejdsstyrken, mod 5,1 pct. i december.  
Ledighedsniveauet for januar er faldet med 
46.400 fuldtidsledige siden december 2003. 
Dermed var ledigheden i januar 2006 den 
laveste i over 30 år.

Ledigheden var jævnt faldende fra 1994 og 
frem til november 2001, hvor niveauet var 
nede på 140.200 fuldtidsledige. Derefter steg 
ledigheden til 186.000 i december 2003. 
Herefter har den været jævnt faldende frem til 
de nuværende 139.600.

Den sæsonkorrigerede ledighed

Siden oktober 2005 er antallet af forsikrede 
fuldtidsledige faldet med 8.300 eller 6,7 
pct. Samtidig er antallet af ikke-forsikrede 
fuldtidsledige faldet med 1.000 eller 4,1 pct. 
Siden oktober er ledigheden faldet i samtlige 
regioner.  

Størst var faldet i Ribe Amt og i Roskilde Amt, 
med fald på hhv. 9,9 og 9,2 pct. De mindste 
ledighedsfald for samme periode finder man i 
Københavns Kommune og i Københavns Amt, 
med fald på 3,4 og 4,0 pct. For hele landet 
er den sæsonkorrigerede ledighed gennem-
snitligt faldet med 6,2 pct. siden oktober.

Siden januar 2005 er den faktiske ledighed 
faldet med 33.600 fuldtidsledige. Det svarer til 
et fald på 17,7 pct. For mænd faldt ledigheden 
med 21,2 pct. og for kvinder med 14,4 pct.  
Faldet aftager med alderen. De 16-24-årige 
havde således det største ledighedsfald på 
25,7 pct., mens de 50-66-årige havde det 
mindste ledighedsfald på 13,8 pct. 

Af Mikkel Zimmermann og Carsten Zangenberg, Danmarks Statistik

Historisk lav ledighed
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