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Den mest effektive indsats mod sygefravær handler hverken om 
lægeerklæringer eller indkaldelser til personlige samtaler. 

Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver alligevel brugt flittigt 
til at guide annoncørerne gennem vildnisset af muligheder på 
internettet.

Kun otte pct. af danskerne vil ikke arbejde hos konkurrenten, 
mens hele 16 pct.  overhovedet ikke stiller krav og vil glædeligt 
skifte til den nuværende arbejdsgivers værste konkurrent.
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Sensommeren er over os - sommeren går mod 
ende, og jeg befinder mig ofte i en situation 
hvor sensommeren ender op med at være 
tiden til refleksion på tiden der er gået og ikke 
mindst de mange ting, der er sket.

Siden år 2000 har Job-Support Danmark® 
været med til at præge måden hvorpå virk-
somheder rekruttere medarbejdere og ikke 
mindst måden hvorpå der annonceres efter de 
nye medarbejdere. 
En af vore kollegaer i branchen valgte endda 
for nogle år siden, at finde inspiration blandt 
vore produkter og i respekt for vor indflydelse 
på markedet omdøbte de tilsvarende deres 
produkt til »Profilannonce«. 

Den succes som vi alle i internetbranchen ofte 
har oplevet kan uden tvivl nemt komme til at 
gå en lidt til hovedet. 
Blot tænk på vor egen situation, vi publicerer 
en stillingsannonce, få timer senere har den 
haft mange hundrede læsninger, eller når vi 
eksempelvis udsender HR-News, ja så down-
loades det ofte mange tusinde gange indenfor 
de første par timer. 
Tanken om at der dagligt kommer mange 
tusinde ind på en hjemmeside, som man selv 
har været med til at skabe, giver naturligvis et 
periodisk sug i maven og kan nemt gå en lidt 
til hovedet. Nogle risikerer måske endda, at 
tro træerne vokser ind i himlen, men faktum 
er at vi, jobportalerne, samtidig også har et 
stort ansvar overfor både arbejdsgiverne og 
de jobsøgende.

De jobsøgende kommer til os fordi de bl.a. 
kunne tænke sig en ny karriere, et bedre job 
eller måske endda deres første job.

Arbejdsgiverne kommer til os som medie, 
fordi de har en udfordring, som de søger løst 
- oftest i form af en nyansættelse. 
På den baggrund er det alfa omega, at vi både 
kan rådgive, men også sparre med kunden 
– på godt og ondt. Det kræver en god portion 
indsigt og til dels også erfaring – så nytter det 
ikke, at man måske hiver en masse tilfældige 
unge direkte ind fra gaden, og sætter dem til 
servicerer arbejdsgiverne. 
Så risikerer man blot, at det ene udokumen-
terede postulat efter det andet bliver brugt, 
og så er vi som branche ikke meget bedre end 
de annoncehajer, som vi har hørt, læst og set 
så meget om gennem den seneste tid. 

Udover det som minimum påhviler en ud-
byder at udbyde et seriøst produkt, så er det 
i lige så høj grad et tillidsspørgsmål mellem 
udbyderen og annoncøren. En tillid man bør 
tage seriøs og værne om for alt i verdenen.

Man kan godt kalde det en løftet pegefinger 
til branchen om en bedre form for selvjustits, 
for i bund og grund er der desværre nok no-
gen der undervejs i forløbet, som er kommet 
til at drive en sand pengemaskine, der måske 
ikke direkte overskrider egentlige juridiske 
regler, men i hvert fald går tæt på grænsen og 
ikke mindst langt over de etisk og moralske 
regler. 

De har i processen desværre nok glemt de 
egentlige bevæggrunde til, at de egentligt 
startede.

Om der så undervejs skete en mindre mental 
kortslutning hos andre der fik for meget tid, 
satte sig om et lille rundt bord, dannede en 
forening hvori de bl.a. besluttede at forbedre 
indtjeningsmulighederne for internet-
branchen, skal jeg lade være usagt, men man 
kan godt føle, at konsulenterne, rådgiverne, 
mediebureauerne og annoncørerne efterhån-
den er prisgivet, ved de har ladet ulven få lov 
til at vogte får.

Lad os nu alle prøve at udnytte den sunde 
fornuft, lade produktet være en større del af 
det endelige valg - mere end at lade os være 
forblændet af nogle udokumenterede og ofte 
irrelevante tal som til syvende og sidst intet 
har med den reelle værdiskabelse for annon-
cøren at gøre.

Ricki Vejsmose

Leder
®



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

HR-News

®

3. Besøgstal på internettet er ubrugelige
Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver alligevel brugt flittigt 
til at guide annoncørerne gennem vildnisset af muligheder på 
internettet.
 
5. Ansatte i it-branchen klager over storrumskontorer 
It-ansatte arbejder i stor udstrækning i stor-rumskontorer. 
Og mange er utilfredse med det.

6. Sygefravær eller sund ledelse
Den mest effektive indsats mod sygefravær handler 
hverken om lægeerklæringer eller indkaldelser til 
personlige samtaler. 

8. Når en ”ægte” historiefortæller møder 
erhvervslivet
I sin nye bog beretter historiefortælleren Svend-Erik 
Engh om hvordan man krydser en gammeldags historie-
fortæller med nutidens hektiske erhvervsliv.  

10. Strategien går hen over hovedet på 
medarbejderne
Selvom danske ledere godt ved, at medarbejderne er 
afgørende succesen af en strategi, så er det et lille fåtal, 
der involverer de ansatte i udvikling af strategien.

11. Ingen loyalitet på det danske arbejdsmarked
Kun otte pct. af danskerne vil ikke arbejde hos konkur-
renten, mens hele 16 pct.  overhovedet ikke stiller krav 
og vil glædeligt skifte til den nuværende arbejdsgivers 
værste konkurrent.

12. HR vil ændre sig
En ny trend i Human Ressource bliver blandt andet 
individualiseret HR, der kan true den traditionelle måde, 
som HR bruges på over for en hel stab.’

14. Den gode leder har en god filosofi
I sin nye bog ”DEN GODE LEDER”, sætter Asger Engberg 
fokus på praktisk filosofi – en refleksion om værdier og 
om hvordan man arbejder med dem i praksis.

16. Forfriskning i ansættelsen
DSB har fået en rekrutteringsstrategi. 
Det skal være sjovt og attraktivt at få et job i DSB

17. 102.000 deltidsansatte kan ikke få flere timer
Næsten hver fjerde beskæftigede mellem 15-66 år 
arbejder på deltid i deres hovedjob.
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Af Anders Kanberg, Morgenavisen DATO den 13. september 2006.

Besøgstal på internettet er ubrugelige
Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver allige- 
vel brugt flittigt til at guide annoncørerne gen-
nem vildnisset af muligheder på internettet.

Det er svært gennemskueligt, hvor man får 
mest for sine annoncekroner på internettet. 
Antallet af »unikke besøgende« er eneste vej-
viser, og den kan man ikke bruge til meget.

Foreningen af Dasnke Internetmedier (FDIM), 
som organiserer 80 procent af branchen, 
offentliggør på deres hjemmeside antallet af 
‘unikke besøgende’ hos deres medlemmer. 
Og det tal bliver i vid udstrækning brugt af 
medierne som salgsargument over for annon- 
cørerne. Men selvom tallet er udarbejdet 
af Gallup, der også står for læsertallene hos 
de trykte medier og seertallene på TV, giver 
antallet af ‘unikke besøgende’ ikke et ret-
visende billede af trafikken på en hjemmeside. 
Måleinstrumentet er både frygteligt usikkert 
og nemt påvirkeligt af annoncører med urent 
mel i posen.

Som FDIM selv skriver på deres hjemmeside, 
er der ingen sammenhæng mellem antallet af 
‘unikke besøgende’ og det fysiske menneske, 
der klikker sig forbi en hjemmeside.

Den samme person kan sagtens optræde flere 
gange og endvidere være ansat på internet-
mediet. 100.000 ‘unikke besøgende’ kan være 
et program, der blot er sat til at besøge hjem-
mesiden 100.000 gange. En ‘unik besøgende’ 
kan optræde i statistikken uden overhovedet 
at have været forbi annoncemediet, hvis han 
har besøgt en anden side, der samarbejder 
med det pågældende medie.

Forbehold
»Unikke besøgende er ikke mennesker, for det 
kan man overhovedet ikke udtale sig om. Og 
selvfølgelig bliver der fuppet med det.  
Jeg vil tro, at omkring 15 procent af de unikke 
besøgstal aldrig er blevet set af et menneske«, 
siger internet ekspert Steven Snedker fra  
konsulentbureauet Vertikal.

Hos flere af mediebureauerne, der varetager 
annonceringsopgaven for mange af de store 
annoncører, tager man simpelthen forbehold 
for de upålidelig tal på FDIMs hjemmeside 
ved at lade en tredjepart foretage målinger af 
trafikken.

“Unikke besøgende er ikke mennesker, for det 
kan man overhovedet ikke udtale sig om.“ 
Steven Snedker

»Det benytter vi i stor udstrækning. Ellers er 
det netop en jungle. Og vi vil helst ikke sidde 
i en situation, hvor vi lader sitet selv vurdere, 
om vi har fået det, vi har betalt for«, forklarer 
Thomas Bertelsen, adm. direktør i medie-
bureauet OMD og tilføjer, at udgangspunktet 
for annoncering på internettet er ringere, 
men til gengæld er mulighederne for kontrol 
meget større. Hos FDIM arbejder man fortsat 
med at løse problematikken.

»Der er fejlkilder, som vi er meget bevidste om, 
og som vi arbejder på at få bragt i orden. Vores 
interesse er, at vi har nogle tal, som markedet 
har tiltro til og som er så retvisende som mu-
ligt«, siger Jon Lund, direktør i FDIM.

Det har desværre ikke været muligt at få en 
officiel udtalelse fra Gallup.  ■
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It-ansatte arbejder i stor udstrækning i stor-
rumskontorer. Og mange er utilfredse med det.
Nu dokumentere en ny undersøgelse fra arbejds- 
miljøinstituttet, at storrumskontorer er årsag til 
mistrivsel hos medarbejdere.

En ny undersøgelse fra arbejdsmiljøinstituttet 
viser, at hos de folk, der arbejder i storrums-
kontorer, klager otte gange så mange ansatte 
over koncentrationsbesvær, og 10 gange så 
mange er generet af støj i forhold til medar- 
bejdere, der arbejder i enkeltkontorer.  
Derudover føler de medarbejdere, der har kol-
leger omkring sig, ikke at de får mere feedback 
på deres arbejde eller oplever mere faglig og 
social støtte end medarbejdere, som sidder i 
mindre kontorer eller helt alene.

»Jeg er rigtig glad for, at denne undersøgelse 
er kommet frem.« siger Evá Birch Christensen, 
der er faglig sekretær i it-fagforeningen Prosa.

Hun har nemlig gennem de sidste fem år 
oplevet, at flere og flere it-ansatte ringer ind 
og klager deres nød over  at blive placeret i 
storrumskontorer.

»Det er både udviklere, programmøre og 
it-driftfolk, der placeres i storrumskontorer i 
dag.« oplyser Eva Birch Christensen.
»Storrumskontorer er blevet moderne - der 
er prestige i det, og det ser godt ud, når 
kunderne kommer på besøg. Derfor vælger 
mange virksomheder, der skal renovere, bygge 
om eller udvideuden nærmere omtanke at 
indrette storrumskontorer.«

I nogle firmaer har man den opfattelse, at man 
ved at vælge storrumskontorer, kan placere 
flere medarbejdere på færre kvadratmeter, end 
hvis de skulle have enkeltkontorer.

 

»Men det kan man ikke. Undersøgelser viser, 
at der skal det samme antal kvadratmeter til et 
vist antal medarbejdere, hvad enten de sidder 
i storrumskontorer eller enkelt kontorer - hvis 
det skal fungere lydmæssigt.« siger Eva Birch 
Christensen.

Psykisk arbejdsmiljø
»Når medarbejderen sidder i kontorer med 30-
50 andre mearbejdere, kan den enkelte ikke 
forholde sig til alle kolleger. Og jo mere uved-
kommenede det, som andre medarbejdere 
taler om, er, jo mere stresser det. Uvedkom-
mende tale bliver støj,« konkludere Eva Birch 
Christensen.

Hun påpeger også, at de fleste mennesker har 
brug for en basal tryghed for at trives.
»Man skal helst ikke sidde og tænke på, om 
nogen nu kan høre, hvsd man siger og even- 
tuelt opfatter det forkert - hvad enten sam-
talen er af privat eller forretningsmæssig 
karakter.«

Rapporten konkluderer også, at mange føler 
sig generet af manglende privathed, fordi de 
hele tiden bliver forstyrret. Så selv om private 
samtaler ikke finder sted i samme omfang i 
storrumskontorer, melder Eva Birch Chris-
tensen klart ud, at virksomhederne ikke får 
mere ud af sine medarbejdere af den grund: 
»Nej , det bliver opvejet af, at effiktiviteten 
nedsættes på grund af øget stress.«

Men hun siger også, at der kan være tilfælde, 
hvor storrumskontorer er en fordel. Det er 
typisk, når det gælder projektarbejde, hvor 
fem-seks medarbejdere arbejder tæt sammen. 
Også i en driftsafdeling kan det være en fordel, 
at medarbejderne let kommunikere.

»Men der er flere ulemper end fordele ved 
storrumskontorer. Hvis Arbejdsmiljøinsti-
tuttets seneste rapport kan få tendensen med 
storrumskontorer til at vende igen, så er jeg 
tilfreds. Der er jo ingen grund til at folk går 
hjem med hovedpine hver dag,« slutter Eva 
Birch Christensen.   ■

Storrumskontorer giver flere gener

Arbejdsmiljøinstituttet har offentliggjort en ny 
undersøgelse om storrumskontorer. Undersøgel-
sen fastslår, at fordelene umiddelbart er svære at 
få øje på.

I storrumskontorer er der ofte problemer med:
● Indeklima - udbredte gener som tør luft, 
 indelukket luft, varme og slimhindeirritationer.  
 Jo større storrumskontor, jo flere gener.

● Klager over støj - cirka 10 gange så mange per- 
 soner i storrumskontorer er generet af støj end  
 medarbejdere i enkeltkontorer.

● Telefon og snak forstyrrer - telefoner, der ringer
 på forladte arbejdspladser, er  topscorer blandt  
 støjgenerne. Herefter kommer gener fra kol- 
 legers samtaler.

● Koncentrationsbesvær, træthed og hovedpine  
 er udbredte hos ansatte i storrumskontorer. 
 Tre gange så mange ansatte i storrums- 
 kontorene oplever symptomer som træthed  
 og hovepine end ansatte i enkeltkontorer.

● Ingen gevinst i psykisk arbejsmiljø - medarbej- 
 dere med mange kolleger omkring sig oplever  
 ikke, at de får mere feedback på deres arbejde  
 eller oplever mere faglig og social støtte end  
 ansatte, der sidder alene på kontor.

Af Helle Sydendal Flodgaard, IT-Avisen ComON

Ansatte i it-branchen klager over storrumskontorer
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Den mest effektive indsats mod sygefravær 
handler hverken om lægeerklæringer eller ind- 
kaldelser til personlige samtaler. Den handler 
om at øge medarbejdernes motivation og glæde 
ved arbejdet.

Ledere og medarbejdere har interesse i at 
skabe sundhed og god økonomi på arbejds-
pladsen - de to ting bør gå hånd i hånd. Men 
hvis problemet skal løses, er der behov for, at 
vi reviderer vores opfattelse af sygefravær. Vi 
bør ikke kun gøre noget for de syge, vi skal
også fokusere på de mange raske medarbej-
dere, og hvad der styrker motivation, engage-
ment, arbejdsglæde og positivt bidrag. Sådan 
udtaler Chefkonsulent Henrik Hänschell fra 
konsulentvirksomheden DIEU til På Jobbet.

Sygefravær og ledelse
Så derfor starter vi i DIEU et helt andet sted 
- nemlig med de raske medarbejdere, og det 
har vi gjort i samarbejde med en af verdens
førende eksperter i sygefravær, ingeniør og 
erhvervspsykolog Dr. Bertolt Stein fra Berlin. 
Hans forskning viser blandt andet at det høje
sygefravær har en direkte forbindelse til den 
form for ledelse, der praktiseres i virksom-
heden. Samt at mere end 30% af fraværet 
hænger direkte sammen med det psykiske 
arbejdsmiljø på arbejdspladsen, fortæller
Henrik Hänschell videre.

Dr. Bertolt Stein han har i en årrække forsket i 
sygefravær og psykisk arbejdsmiljø på Berlins 
Tekniske Universitet og har udviklet en række
metoder og praktiske redskaber, der effektivt 
kan nedbringe sygefraværet. Resultaterne er 
opsigtsvækkende, for det viser sig at den
investering, der nedbringe sygefraværet, 

typisk tjener sig selv hjem igen mellem 2½ 
og 5 gange.

Hvad skal gøres?
Mange virksomheder er usikre på, hvad de skal 
gribe fat i, når de arbejder med at nedbringe 
ikke mindst det korte sygefravær, fortæller 
Chefkonsulenten. Det er et ‘blødt’ område,
hvor der kun findes sparsom dokumentation
af, hvad der målbart og langvarigt har en 
positiv effekt på at mindske fraværet. Mange 
initiativer iværksættes på baggrund af lovkrav 
og udokumenterede forestillinger om, hvad 
der kan forbedre situationen, og hvad man har
hørt, at andre gør.

“ Hver dag er 142.000 danskere sygemeldte fra 
deres arbejde. Et stigende problem, der hvert 
år koster de danske virksomheder udgifter 
og produktionstab på knap 31 mia. kr. og når 
fraværet nedbringes, er der store gevinster at 
hente - både menneskeligt og økonomisk.”

De fleste virksomheder arbejder med symp-
tombehandling i stedet for at gå til roden af 
problemet, og indsatserne ender alt for ofte 
med, at medarbejderne oplever mistænkelig-
gørelse, konfrontation og øget kontrol fra
ledelsens side også selv om det ikke var inten-
tionen, siger Henrik Hänschell.

Igennem en tiårig periode har Bertolt Steins 
udarbejdet og raffineret en metode, der tager 
udgangspunkt i en analyse i virksomheden, 
som munder ud i en diagnose, der giver både
ledere og medarbejdere svar på, hvad der er 
årsagerne til problemer med fravær. 

Derudfra igangsættes de rette forebyggende 
initiativer baseret på fakta frem for myter. 
Analysen dokumenterer, hvad der gør, at med-
arbejderne ikke trives i det daglige og ender 
med at blive syge.

Chefkonsulent Henrik Hänschell, Konsulent-
huset DIEU: “Sygefravær eller Sund Ledelse -
valget er op til den enkelte virksomhed. Men 
hvad er det, der gør ledelsen og organisa-
tionen sund? Hvilke faktorer skal påvirkes? 
Hvilken ledelsesadfærd skal ændres? Det kan 
vi i DIEU hjælpe dig med at finde svarene på, 
og gennem en systematisk indsats reducerer vi 
sygefraværet med op til et procentpoint pr. år.”

For yderligere information om DIEU´s kursus 
i Sundhedsledelse kan Chefkonsulent Henrik 
Hänschell kontaktes på E-mail: hhn@dieu.dk 
Eller telefon 51 39 61 51

Af På Jobbet, Nr. 8, August 2006

Sygefravær eller sund ledelse
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Dokumenteret metode til at nedbringe 
sygefraværet
DIEU metoden til at nedbringe fravær er 
udviklet gennem Bertolt Steins mangeårige 
forskning på området. Erfaringsmæssigt er 
udbyttet af DIEU metoden:

●  Virksomheden har ny og effektiv
  metode til at arbejde med at nedbringe 
  sygefravær
●  Bred forankring og accept i organisationen
●  Oversigt over data om fravær og nærvær.
●  Eksisterende hypoteser om fravær og 
  nærvær er listet, bearbejdet og syste-
  matiseret.
●  Myter om fravær er aflivet og erstattet af 
  hypoteser med forklaringskraft vedrørende
  fravær og nærvær.

●  Fælles viden og metoder som linjeledelsen
  kan bruge til at opnå vedvarende forbed-
  ringer vedrørende:

- Lavere fravær
- Større arbejdsglæde
- Bedre kvalitet
- Større kreativitet
- Bedre forretningsmæssige resultater

    8 almindelige grunde til sygefravær

  ●  Skiftende krav til arbejdet
  ●  Mangel på mentale udfordringer
  ●  Mangel på gennemsigtighed af arbejds-
    opgaver
  ●  Opfattelse af tidspres
  ●  Mangel på anerkendelse
  ●  Lav indflydelse på arbejdet
  ●  Usikkerhed i ansættelsen
  ●  Dårlige fysiske forhold

Det handler ikke om færre syge

medarbejdere - men om flere raske.

Når arbejdet gør ondt
Der tales ofte om to forskellige former for 
sygefravær - fravær fremkaldt af dårligt fysisk 
arbejdsmiljø eller fravær relateret til det psykis-
ke arbejdsmiljø. Specielt på det sidste område
kan der gøres meget for at sætte ind med 
initiativer, der kan minimere sygefraværet.

Ledere er i høj grad med til at definere det psy-
kiske arbejdsmiljø gennem den oplevelse af 
sammenhæng i arbejdsdagen, de skaber for
medarbejderne. God ledelse kan, fortæller 
Henrik Hänschell, dokumenterbart være med 
til at holde de ansatte væk fra sygesengen.

Undersøgelser viser, at årsagerne til et højt 
sygefravær hænger nøje sammen med med-
arbejdernes oplevelse af sammenhæng i deres 
arbejdssituation. 
Her har Bertolt Stein dokumentation for, at 
lederne kan gøre en forskel ved at sikre, at 
medarbejderne:

●  Kan forstå, hvad der foregår omkring dem.
●  Oplever deres arbejde som meningsfuldt.
●  Kan håndtere deres arbejdssituation.

Metodisk er det et spørgsmål om at sætte 
ledelsesmæssig handling bag disse begreber. 
Lederne skal klædes på til at løfte denne op-
gave. Der er ofte tale om grundlæggende 
lederegenskaber, som skal opøves og fin-
pudses gennem systematisk uddannelse og 
dygtiggørelse.  ■
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Af Frantz Dupuis, Fokus Forlag

Når en ”ægte” historiefortæller møder erhvervslivet
I sin nye bog beretter historiefortælleren 
Svend-Erik Engh om hvordan man krydser en 
gammeldags historiefortæller med nutidens 
hektiske erhvervsliv.  

Det er ikke mere end et par år siden at story-
tellingbølgen væltede over os, som den 
seneste af kommunikation- og reklame-
branchens opfindelser; Ja, historier kan noget 
og de kan bruges som ledelsesværktøj! Snart 
stod de første konsulenter klar til at analysere, 
systematisere, modelisere og anvende fortæl-
lingskunsten som værktøj. Men hvad sker der 
når en fortæller tager rejsen den anden vej og 
ud fra sin kunst går erhvervslivet i møde?

Fortællinger er en måde at dele værdier på.  
En måde at sætte ord på fremtiden, på 
visionerne, og at beskrive kulturen på. Derfor 
er historierne også vigtige på arbejdspladsen 
og kan rigtigt brugt være et meget effektivt 
ledelsesværktøj. 

Svend-Erik Engh er, har altid været, og betrag-
ter stadig sig selv som, historiefortæller – en 
ægte historiekunstner. Han har i det meste 
af sit voksne liv fortalt historier på festivaler, i 
teatre osv. Men først for fem år siden, da han 
mødte amerikaneren Steve Denning, opdag-
ede han historiernes virkning i virksomheder 
og organisationer. Siden da, har han gjorde 
sig mange erfaringer i fortællingens kunst og 
hvad der opstår når de to verdener, to kulturer 
– fortælling og forretning – mødes. Det er der 
nu kommet en bog ud af.  

I hans bog ”Fortæl en historie – bliv hørt, bliv 
forstået, skab vekselvirkning” beskriver han på 
en billedrig og overbevisende måde hvordan 
historier virker. Samtidig advarer han mod en 
af de værste faldgruber: Uden viden om og 
respekt for hinanden, lykkedes de to kulturer 
ikke at mødes på en ordentlig måde.

I bogen, introducerer Svend-Erik Engh ”veksel-
virkning” et centralt begreb for forståelsen af 
historiers virkning og anvendelse. Et begreb 
der tager historiefortællingen tilbage til sin 
rette perspektiv, nemlig tovejskommunikation 
og interaktion mellem mennesker hvor histo-
rien kun opstår – og giver mening – i kraft af 
interaktionen mellem lytter og fortæller, mel-
lem ledelse og medarbejdere, mellem kunder 
og virksomheden!

Bogen, der henvender sig til både historiefor-
tællere og forretningsfolk, er et vigtigt bidrag 
til forståelsen af hvordan fortællings-kunst og 
forretningsverden kan mødes og vekselvirke.

Om sin kunst skriver Svend-Erik Engh
”Jeg er kunstner, ikke konsulent. Jeg har holdt 
en del præsentationer og workshops, som 
har været fiaskoer. Og jeg har naturligvis haft 
nogle dage, hvor armene ikke kunne komme 
ned for begejstring. Succeserne er kommet, 
når jeg har fastholdt fokus på mit udgangs-

punkt som kunstner. For mig betyder det at 
være kunstner, at jeg ser verden som et sted, 
hvor paradokser mødes, hvor poesien råder 
og hvor verden engang imellem vendes på 
hovedet. Det klæder verden engang imellem 
at få sådan en tur i rutsjebanen.”...

...”Når jeg ser, hvad det er jeg kan bidrage med i 
virksomheder og organisationer, er det tre ting:

1. Jeg kan fortælle historier.

2. Jeg kan lytte til historier. Historier skal for-
 tælles, som om du fortalte om noget, der 
 lige var sket ude på gaden. Business folk 
 bliver så nervøse, når de skal fortælle 
 historier, der har kostet en bondegård at 
 finde af et eller andet smart konsulent-
 firma eller når de ved, at hele fremtiden for
  virksomheden eller organisationen 
 afhænger af, at de fortæller den godt. Jeg
  er kunstneren, der så kan sige til dem, at
 det ikke er så vigtigt. Drop din vilje og lad 
 mig høre din historie, fra menneske til 
 menneske.

3. Jeg kan vende tingene på hovedet, være
 kreativ og finde løsninger, som ikke lige 
 ligger for. Der er en fare i mødet mellem
 folk fra erhvervslivet og kunstneren. 
 Det er bl.a., at jeg som kunstner risikerer at  
 forsvinde. At jeg glemmer læderjakken og 
 rullekraven. I stedet tager jeg det pæne 
 tøj på, prøver at ligne en million og i det
 hele taget opføre mig som alle andre i 
 erhvervslivet.

For at mødet mellem de to verdener, kunsten og 
business skal foregå til glæde for begge, skal der 
være en gensidig respekt.

                  ► side 9
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Steve Denning beskriver i sin bog, ’A leaders 
guide to Storytelling’, hvordan han kom til 
en storytellingfestival og fortalte sin 16 ords 
historie om sundhedsarbejderen fra Zambia. 
De professionelle historiefortællere gav Steve 
en meget negativ respons på historien. Hvor 
var personkarakteristikken? Hvor var spænd-
ingskurven? Hvem er egentlig modstanderen 
efter aktantmodellen osv.

Eksemplet viser hvor stereotypisk vi fungerer. 
Historiefortællerne hører ikke virkningen af 
historien og ser ikke det autentiske i hans 
udsagn.
De analyserer udelukkende historien ud fra 
en historiefortællers præmisser. Det er fattigt, 
synes jeg.

På den anden side har jeg set masser af 
eksempler på, at historiefortælling i mødet 
med erhvervslivet forvandles til en abstrakt, 
analytisk manøvre, som ingen almindelige 
mennesker kan forstå.

Hvis jeg skal lykkes med det jeg gør, skal jeg 
fastholde min identitet. Jeg er historiefortæller, 
kunstner.

Når de kloge hoveder, der ved noget om histo-
riefortælling, stiller sig op med ryggen til mig 
for at læse fra en power point, så ved jeg, at 
der er noget galt. At der ikke grundlæggende 
er en respekt for, hvad en historie er. Stil dig 
på dine fødder, se os ind i øjnene og fortæl os 
en historie. Du påstår, at historier kan forandre 
virkeligheden. Vis det!”   ■

Fakta om bogen: 
Titel: Fortæl en historie
Forfatter: Svend-Erik Engh
Forlag: Fokus forlag (www.fokus.dk)
Omfang: 218 sider
Pris: 249,00 kr.
ISBN: 87-991303-0-0



Af Virksomhedsrådgiver Christina Nüssler, Center for Ledelse

Strategien går hen over hovedet på medarbejderne
Selvom danske ledere godt ved, at medarbej-
derne er afgørende succesen af en strategi, så 
er det et lille fåtal, der involverer de ansatte i 
udvikling af strategien.

I en tid, hvor forandringer er noget nær den 
eneste konstant, er de danske virksomheders 
evne til at agere strategisk målrettet og fleksi-
belt vigtigere end nogensinde før. Og Center 
for Ledelse´s undersøgelse afslører også, at de 
danske virksomheder tager den strategiske
udfordring meget alvorligt. 

Men på trods af det, er det i dag kun fire 
procent af de danske virksomheder, der laver 
strategiarbejde sammen med de ansatte, 
selvom involvering af medarbejderne er en 
af de væsentligste faktorer for en succesfuld 
udvikling af en virksomheds strategi.

Medarbejderne er en vigtig faktor for 
succesrig udvikling
I mere end 70 procent af virksomhederne der 
deltog i Center for Ledelse´s undersøgelse, 
foregår strategiudvikling enten blandt topled-
erne eller i “hele ledergruppen”. 

Kun 4 procent involverer alle medarbejdere. 
Og det til trods for at knap 56 procent af 
respondenterne pointerer, at “involvering af 
organisationen” er den næstmest kritiske fak-
tor for succesrig udvikling af strategi.  
Da det er dem der i den sidste ende skal rea-
lisere strategien. Så de skal kende den og ikke 
mindst være i stand til at relatere den til deres 
eget bidrag i det daglige arbejde.

Sker i lukkede interne kredsløb
For mere end 88 procent af de adspurgte virk-
somheder angiver, at de i høj grad eller nogen 
grad arbejder struktureret og systematisk med
strategi. Og knap 80 procent har øget deres 
strategiarbejde de senere år. 
Til gengæld sker det som regel i et lukket 
kredsløb internt i virksomheden, for 65 pro-
cent afslører, at de kun i ringe grad eller slet 
ikke anvender eksterne rådgivere i forbindelse 
med strategiudvikling, og endnu flere (76 
procent) fravælger ekstern bistand helt eller 
delvist i forbindelse med implementering.

Sammenhæng mellem strategiarbejde og 
indtjening
Det fremgår endvidere af Center for Ledelse’s 
undersøgelse at de virksomheder, der arbejder 
struktureret og systematisk med strategi-
arbejde, som regel også er de bedste til ind-
tjening. 

Blandt de virksomheder, der de seneste tre 
år har haft stigende indtjening, angiver knap 
halvdelen, at de “i høj grad” arbejder struk-
tureret og systematisk med strategi, mens blot 
fem procent kun i ringe grad arbejder syste-
matisk med strategi. Til gengæld har omkring 
en tredjedel af de virksomheder, der har haft 
faldende indtjening i samme periode, slet ikke 
eller blot sporadisk arbejdet systematisk med 
strategi.   ■

Kontaktperson i Center for Ledelse
Virksomhedsrådgiver Christina Nüssler; 
Telefon: 87 30 21 14; E-Mail: cmn@cfl.dk

Læs meget mere om undersøgelsen på Center 
for Ledelses hjemmeside www.cfl.dk
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Kun otte pct. af danskerne vil ikke arbejde hos 
konkurrenten, mens hele 16 pct.  overhovedet 
ikke stiller krav og vil glædeligt skifte til den 
nuværende arbejdsgivers værste konkurrent.

I en undersøgelse netop gennemført af  
Job-Support Danmark® er det kun 8% af dan-
skerne, som ikke ønsker at arbejde for deres 
nuværende arbejdsgivers værste konkurrent. 
Hele 45% kræver dog en lønforhøjelse for at 
skifte, mens 6% kræver en forfremmelse.  

Mest overraskende er nok at hele 16% overho-
vedet ikke stiller krav og glædeligt ville skifte 
til konkurrenten uanset hvad.

Undersøgelsen viser samtidig at loyaliteten 
i Danmark ikke er væsentlig anderledes hos 
vore nordlige naboer i Skandinavien.

Er lønnen højere hos konkurrenten så er 41% 
af svenskerne villige til at skifte, mens hele 
49% af nordmændene har lønforhøjelsen som 
en forudsætning for at skifte til konkurrenten.

I forhold til danskerne er svenskerne noget 
mere interesseret i at arbejde for konkur-
renten, da hele 19% faktisk er villige til at skifte 
uanset hvad, mens det hos nordmændene 
svarer mere til forholdende i Danmark, da det 
kun er 15% der ikke stiller krav og er villige til 
at skifte uanset hvad. 

Overordnet er svenskerne lidt mere loyale end 
os andre, da 9% af svenskerne under ingen 
omstændigheder ville arbejde hos konkur- 
renten, mens nordmændenes loyalitet i for-
hold til arbejdsgiveren er mindst med blot 6%.

”19% af svenskerne vil hellere arbejde hos 
arbejdsgiverens værste konkurrent”

»På den ene side er det skræmmende at så 
mange i Danmark og Skandinavien faktisk 
næsten hellere vil arbejde hos konkurrenten 
end på deres nuværende arbejdsplads. Det 
kunne tyde på at udtrykket “græsset er altid 
grønnere hos naboen” faktisk lever i bedste 
velgående på arbejdsmarkedet. På den anden 
side viser det vel også med alt tydelighed, at vi 
ikke længere betragter vore konkurrenter som 
egentlige modstandere, men mere som en 
form for kollegaer«, udtaler Ricki Vejsmose hos 
Job-Support Danmark®.

»Om det så skyldes at vi efterhånden har net-
værket så meget, at vi alle blot efterhånden er 
blevet en stor familie, vides jo ikke, men det 
kunne godt virke som om, at virksom- 
hederne og ikke mindst personaleafdelingerne 
ville kunne opnå mere på bundlinien ved at 
genskabe et tættere tilhørsforhold til arbejds-
pladsen gennem inddragelse af den enkelte 
medarbejder i virksomhedens mere grund-
læggende værdier og visioner set i forhold til 
konkurrenterne. 

Omvendt viser undersøgelsen overraskende 
også at de senere års indførelse af flere bløde 
værdier på arbejdspladsen åbenbart ikke 
er nok til at skabe eller fastholde et reelt 
tilhørsforhold og slet ikke nok til at holde 
medarbejderne væk fra virksomhedens værste 
konkurrent«, slutter Ricki Vejsmose.

Resultaterne stammer fra en ny undersøgelse 
gennemført via Job-Support Danmark®,  
Job-Support Norge® og Job-Support Sverige® 
og dækker svar fra 4.536 jobsøgere i henholds-
vis Danmark, Norge og Sverige.  ■

Pressemeddelelse udsendt af Job-Support Danmark®

Ingen loyalitet på det danske arbejdsmarked
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En ny trend i Human Ressource bliver blandt 
andet individualiseret HR, der kan true den tra-
ditionelle måde, som HR bruges på over for en 
hel stab, mener fremtidsforsker Anders Bjerre.

HR er blevet et begreb, der bruges i flæng 
rundt omkring i erhvervslivet, og eksperter 
kalder HR uundværligt i det moderne er- 
hvervsliv, hvis en virksomhed skal kunne over-
leve, udvikle sig og holde på medarbejderne.

At Human Ressources er uundværligt i dag, er 
fremtidsforsker fra Institut for Fremtidsforsk-
ning, Anders Bjerre, til dels enig i.

Han har forsket i HR i en årrække og fulgt ud-
viklingen tæt. En udvikling som har ændret sig 
og som konstant åbner for nye trends.

»Der er en stribe vigtige felter, som der skal 
arbejdes mere med fremover. Man skal blandt 
andet tiltrække, fastholde og udvikle de mest 
talentfulde medarbejdere. Man skal se på 
forandringsledelse og få mere styr på, hvordan 
man gør, for der begås fortsat masser af fejl. 
Diveristetsledelse vil også blive noget nyt og 
vil sikre integration af forskellige faggrupper, 
nationaliteter og religioner på arbejdspladsen 
ved ikke at gøre dem ens, men ved at udnytte 
deres forskelligheder aktivt - uden at gå til i 
forskellige særinteresser og hensyn. Derud-
over vil individualiseret HR - en-til-en-ledelse -  
hvor man ikke lægger politikker for grupper 
af personer, men kommunikerer med den 
enkelte, brede sig,« siger Anders Bjerre til 
ComON.

Traditioner brydes
At de nye trends kan bryde med traditionelle 
begreber indenfor HR, er uundgåeligt, mener 
Anders Bjerre. 

Individualiseret HR er samtidig en trussel mod 
traditionel HR som stabsfunktion, for det lig-
ger måske bedre i den daglige ledelse at bruge 
en-til-en-ledelse, siger han.

Også en masse af tidens sundhedsbegreber, 
der breder sig til arbejdspladserne, er ifølge 
Anders Bjerre grundlæggende HR-problem-
stillinger.

»Der vil ske en masse fremover, der har præg 
af sundhed og moral - og som vil skabe nogle 
udfordringer. Det  er for eksempel, at få røgen 
ud af virksomhederne, at medarbejderne til 
at motionere nok, at få medarbejderne til at 
udvikle sig som hele mennesker og meget 
mere. Alle disse ting kan samtidig ses som 
overgreb i forhold til det enkelte individ og 
dets menneskerettigheder. Der er for eksem-
pel amerikanske virksomheder, hvor det er 
fyringsgrund, hvis man ryger i fritiden. Er det 
rimeligt?
Måske ikke  - selv om man jo sagtens kan 
argumentere for, at det er fornuftigt,« siger 
Anders Bjerre. Han peger på, at man også skal 
tackle HR i forhold til personer, der ikke bliver 
længe i jobbet.

Det er jo noget af en udfordring at ville arbej-
de med strategisk HR og integrere udviklings-
perspektiver for den enkelte medarbejder med 
virksomheden - hvis man ikke kan regne med, 
at medarbejderne bliver ret længe i jobbet. 
På den ene side er det en vigtig konkurrence-
parameter i forbindelse med rekruttering og 
fastholdelse at tilbyde medarbejdere gode 
udviklingsmuligheder - men på den anden 
side kan man ikke regne med, at de bliver i 
jobbet alligevel, og hvofor så ofre dyre udvik-
lingsressourcer på dem. Og så er vi tilbage ved, 
at HR ikke er - eller ikke bør være - det mest 
centrale for den enkeltes udvikling, forklarer 
Anders Bjerre.

»Virksomheden vil udvikle sine folk, men det 
strider ikke bare mod den mere individualistiske 
tidsånd, men også mod, at folk bliver i deres job 
på grund af taknemmelighed, men kun hvis de 
føler, de udvikler sig nok,« lyder det fra fremtids-
forsker Anders Bjerre.

Dækker over alt
Fremtidsforskeren ser HR-begrebet i dag, som 
noget, der dækker over en lang række aktivi-
teter i en virksomhed.

»Det er lige fra rent tekniske ting som at holde 
styr på lønudbetalingerne til de områder, der 
egentlig hører til basal ledelse som for eksem- 
pel at tale ordentligt til eller med sine medar-
bejdere. HR-begrebet beskriver mest nøjagtigt 
det midterfeldt, hvor vi for eksempel har re-
kruttering af  nye medarbejdere, medarbejder- 
udviklingssamtaler, at sikre at der er mentor-
ordninger i en virksomhed, sikre at der er 
nogle kursustilbud og sikre at kommunika-
tionen fungerer godt i organisationen. Her er 
der dog ofte kun fokus på kommunikationen 
oppe fra og ned, og det vil sige information og 
ikke kommunikation.«

Har HR ændret form i løbet af årene?
»Ja , der er kommet meget mere bredde og 
professionalisme på feltet. Man har mange 
flere værktøjer som for eksempel medarbej- 
derudviklingssamtaler, der ikke var en 
selvfølge tidligere, men men nu er blevet det 
i mange organisationer. Der er kommet flere 
psykologiske tests, især i forbindelse med 
rekruttering, og dermed er der også sket en 
specialisering.«

»En anden måde, som HR har ændret form på, 
er, at der er sket en større outsourcing af HR-
funktioner. Det er meget oplagt med lønregn-
skaber, der jo er banalt i sit indhold,   
                  ►side 13

Af Jakob Schultz, IT-avisen ComON

HR vil ændre sig
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men også af helt strategiske emner som re-
kruttering, hvor nogle virksomheder lader en 
agent stå for rekrutteringen i stedet for selv 
at gøre det, hvor de først er med inde over i 
sidste fase, mens et rekrutterngsbureau tager 
sig af de første sorterings- og og psykologiske 
testrunder for ansøgerne. Der er også kommet 
mere fokus på udvikling, men generelt er der 
dog alt for lidt fokus på det.«

Passivitet
Human Ressource er ifølge Anders Bjerre ikke 
blevet den helt store strategiske udviklings-
platform i de fleste virksomheder, og HR 
bruges ofte på en passiv måde.

»Der er dels det rent administrative, dels noget 
informationspræget, dels nogle standardi- 
serede - og ofte rutineprægede - udviklings-
systemer, som man bruger HR til.  
Selv om vi alle kan sige, at medarbejderne er 
den vigtigste ressource, så kniber det alligevel 
med at få udviklingen af denne ressource i 
fokus.

Der er simpelthen ofte ikke kobling mellem HR 
-strategien og strategien generelt. Der er utro-
ligt meget pligtarbejde på feltet - ting, der ikke 
brænder igennem til den enkelte person og 
derfor reelt ikke får megen effekt. Det hænger 
sammen med frygten for at begå overgreb på 
individet - man har set folk  brænde sammen 
under forløb, der er gået for tæt  på den en-
kelte ,« siger Anders Bjerre og understreger, at 
det er væsentligt, at HR fungerer i en moderne 
virksomhed.

»Det er selvfølgelig vigtigt, at det basale HR 
fungerer, og sådan noget som lønadministra-
tionen fungere godt. Men realiteten er, at det 
gør den reelt ikke mange steder. Der er fejl i 
masser af lønudbetalinger, og der er mange 
medarbejdere, der ikke kan forstå deres 
lønseddel, og derfor ikke ved , om der er sket 
fejl i udbetalingen eller ej. Men mange med-
arbejdere er også forbløffende tolerante på 
dette felt, og det er vel udtryk for, at de store 
fejl bliver opdaget. Men man kan roligt sige, at 
der stadig er et stort udviklingspotentiale på 
det banale.«

Fremtidsforskeren peger også på, at HR nogle 
steder er med til at sætte fokus på forskellige 
kursustilbud, men at det ikke altid er den rette 
løsning.

»Det vigtigste for ens udvikling som medarbej- 
der er jo ikke den slags mere eller mindre stan- 
dardiserede tilbud, men hvilke udfordringer 
man reelt får mulighed for at  arbejde med  
og i hvilket miljø. Det handler om, at man får 
passende udfordringer og dermed udvikling i 
det daglige arbejde, ikke om man kommer på 
kursus, eller at man får sparring til den årlige 
udviklingssamtale. På den måde er virksom-
hedskultur og ledelse - og hvad man selv for-
mår at få ud af mulighederne - langt vigtigere 
end de specifikke HR-aktiviteter på mange 
virksomheder,« siger Anders Bjerre.    



I sin nye bog ”DEN GODE LEDER”, sætter Asger 
Engberg fokus på praktisk filosofi – en reflek-
sion om værdier og om hvordan man arbejder 
med dem i praksis.

For at skabe en god forretning, være et godt 
menneske, udvikle et godt produkt eller være 
en god leder skal man stræbe efter det gode, 
tænke sig godt om og sikre sig et godt filoso-
fisk grundlag. 
Forretningsverdenen har i lang tid beskæftiget 
sig med værdier – men har nu brug for at gøre 
værdiarbejdet praktisk. Forretnings værdier 
skal gøres levende og skal have praktisk betyd-
ning for virksomhedens udvikling, marketing, 
branding og ledelse.

Inspiration fra klassisk filosofi
De klassiske græske og romerske tænkere er 
en oplagte kilde til inspiration, og de giver 
et grundlag til at reflektere videre om vores 
værdier, om at forstå dem bedre og især at 
arbejde med dem i praksis i sin stræben efter 
det gode.

I Engbergs bog behandles traditionelle værdi-
er som rettidighed, grundighed, sparsomme-
lighed og flid. Og med menneskelige værdier 
som tillid, åbenhed og solidaritet.
Filosoffer som Marcus Aurelius og Aristoteles 
tages op igen, og de bedste danske filosof-
fer som Kirkegaard, Løgstrup og Niels Bohr 
bringes til ære og værdighed.
Hvorfor? Fordi historien har vist os at deres 
filosofier og anvisninger virker!

I sin bog sidestiller Engberg filosoffernes 
synspunkter med eksempler fra historien 
og fra erhvervslivet, og illustrerer hermed 
filosofiens praktisk virkning på en levende og 
billedrig måde.

Praktisk anvendelse
Gennem rejsen tilbage til filosofiens rødder og 
de paralleller Engberg drager, bliver vi inviteret 
til at arbejde i dybden med forståelse af cen-
trale værdier i en organisation. Vi bliver mindet 
om at filosofi faktisk giver mening i praksis, og 
at de store tænkeres idéer, kan bruges til at af-
klare vores egen standpunkt – når vi arbejder 
med vores værdier.

Filosofi skal altså være praktisk. Principperne 
skal bruges og mærkes i hverdagen. Derfor 
byder Engberg på en række forslag og incita-
ment til det helt praktiske og konkret arbejde.

Han beskriver værktøjer, som kan bruges til at 
identificere de værdier, der er vigtige for orga-
nisationen og prioritere dem, og giver gode
eksempler på hvordan filosofien udtrykker sig 
gennem ledelses adfærd. 

Der er ingen tvivl om at den leder som ønsker 
at være en god leder, ikke kan undvære at 
fordybe sig i det værdigrundlag han og organi-
sation arbejder udfra. Med store gevinst på 
både den menneskelig og den organisatoriske 
plan. Med ”den gode leder” giver Asger Eng-
berg et godt bud på hvordan. 

”Jeg har samlet et sæt metoder der kan bruges 
når værdierne skal leves ud i organisationen”

Metode
I bogen præsenterer Asger Engberg en prak-
tisk fremgangsmåde som han introducerer  
med følgende ord: 

”Jeg har samlet et sæt metoder der kan bruges 
når værdierne skal leves ud i organisationen 
– hvilket ikke er en let øvelse. At leve værdier 
ud kræver viljestyrke og konsekvens, en pro-
ces der bedst kan betegnes som et langt sejt 
træk. Men værdier skabes ikke ud af den blå 
luft, så det træk må man indstille sig på.
Til gengæld høster man i det lange løb; der er 
en stor fornøjelse i at have et godt produkt, en 
god organisation og glade medarbejdere – det 
giver mening.”

                ►side 15

Af Frantz Dupuis, Fokus Forlag

Den gode leder har en god filosofi
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Asger Engberg

Asger Engberg ledelses erfaring er skabt i et 
mangeårigt engagement i IT ledelse – han har 
gennemført projekter med firmaer som Sony 
Europe, VW Holland, Compaq og TDC. 

Ideologisk og teoretisk er Asger Engberg fun-
deret i Trier familiens tradition for koblingen 
af filosofi med kristendom - en tradition der er 
startet af Ernst Trier, grundlægger af Vallekilde 
højskole, Asger Engbergs tipoldefader. 

Asger Engberg er ekstern lektor ved Handels 
Højskolen på institut for International kommu-
nikation og ledelse – og har over en årrække 
undervist i faget Kommunikation organisation 
og ledelse på Frøbel seminariet.
 
Læs mere om forfatter foredrag, baggrund og 
kurser på: www.rubicon.dk

Fakta om bogen: 
Titel: Den gode Leder – Grundværdier og 
praktisk filosofi
Forfatter: Asger Engberg
Forlag: Fokus forlag (www.fokus.dk)
Omfang: 142 sider
Pris: 289,00 kr.
ISBN: 87-991303-1-9

Metoden består af:
En forståelsesfase, hvor organisationen ved 
hjælp af sokratiske refleksionsøvelser og 
værdibaseret organisationsteori finder frem til 
forståelse af eksisterende værdier og kommer 
til forslag af nye værdier.

En planlægningsfase hvor ledelsen tager 
fuzzzy logic i brug for at diskutere hvorledes 
erkendelsen kan bruges i praksis.

En udførelsesfase hvor den nye forretnings-
filosofi implementeres og hvor aristotelisk 
teorier om organisation og udvikling kan være 
inspirationskilde. 

Det gode
Det gode er, med Sokrates ord, ”åben kritik, 
søgen efter sandhed, etik og fornuft.”  Netop 
det udgangspunkt er centralt i Asger Engbergs 
bog og han ”oversætter” til læresætninger for 
nutidens ledere og virksomheder.

Om moderne virksomheder betyder de klas-
siske mestres tanker, at ”organisationen bør 
forankres med hele hjertet i det gode, ikke 
bare for produktets skyld, men også for men-
neskets skyld” 

Om moderne ledere siger han med Aristo-
teles, at ”lederens karakter styrkes i øvelsen 
af værdier” og tilføjer så ved at inddrage 
Clausewitz, at ”lederens værdier er afgørende 
for medarbejdernes moral”.    ■



DSB har fået en rekrutteringsstrategi. Det skal 
være sjovt og attraktivt at få et job i DSB

I løbet af sommeren har DSB været nødt til at 
aflyse flere tog på grund af togførermangel. 
Og det er ikke det eneste område, hvor der er 
blevet sværere at tiltrække nye medarbejdere 
i den senere tid. 
Derfor vil man ikke bare læne sig tilbage og 
vente på, at ansøgerne skal komme til de 
ledige stillinger. DSB vil være på forkant med 
udviklingen for at få de bedste ansøgere. 

DSB’s nye rekrutteringsstrategi sætter mål for 
rekrutteringen og for hvordan nye medarbej-
dere tiltrækkes. 
- Vi vil have attraktive jobs for at tiltrække 
engagerede medarbejdere. Derfor skal vi have 
skabt et overblik over, hvad der er brug for og 
finde de mest effektive metoder til rekrut- 
tering, så vi sikrer en professionel rekrut- 
teringsproces, fortæller afdelingsleder Karina 
Holm fra HR-Service, Rekruttering.

Spørgeguide til jobsamtalen
Rekrutteringsafdelingen deltager i ansæt-
telsesinterviews og giver tilbagemelding på 
personlighedstests. Afdelingen har udarbejdet 
en ansættelsesguide, der bl.a. giver et overblik 
over, hvad man må spørge om og hvad man 
ikke må spørge om til en jobsamtale. Udover 
at hjælpe med selve ansættelsen, holder afde-
lingen lidt øje med samfundsudviklingen på 
arbejdsmarkedet.

- Det er liniens ansvar at finde ud af, hvor 
mange resurser, de har brug for, men vi vil 
gerne hjælpe med at skabe overblik over, 
hvornår der er nogen, der går på pension osv. 
for at sikre, at vi kan arbejde mere proaktivt 
med rekruttering. Det gælder om at tænke 
fremad, siger Karina Holm.

Rekvisition på en ansættelse
Når en leder skal ansætte en medarbejder 
skal han udfylde en elektronisk rekvisition på 
en rekruttering. Rekvisitionen kommer ind til 
afdelingen via mail.
- En af afdelingens HR konsulenter kontakter 
lederen, og så går processen i gang med at 
udarbejde stillingsopslag og tage stilling til 
hvor og hvornår der skal annonceres, hvor-
dan samtalerne skal afholdes og om der skal 
bruges personlighedstest. Vi holder snor i 
rekrutteringsprocessen og sikrer, at lederen får 
læst ansøgningerne igennem og at ansøgerne 
får et hurtigt svar, fortæller Karina Holm.

På den måde er rekrutteringsafdelingen ved at 
bevæge sig fra mest at være en administrativ 
funktion til at være en mere rådgivende 
funktion. 
- Vi fungerer som rådgivere og sparrings-
partnere og stiller i højere grad spørgsmål og 
udfordrer lederen lidt, så han ikke bare gør 
som han plejer, fortæller hun. 

DSB – en god arbejdsplads
- DSB er en stor servicevirksomhed i en spænd-
ende udvikling, hvor mennesker er vigtige og 
vores medarbejdere spiller en afgørende rolle. 

DSB har en ambitiøs strategi som bl.a. inde-
bærer, at vi vil være Europas bedste til at køre 
tog. DSB skaber værdi for mange mennesker, 
da vi løser en vigtig samfundsmæssig opgave. 
Der er godt 9.000 medarbejdere og vi har hele 
tiden brug for nye.

Vi tilbyder attraktive arbejdspladser med man-
ge forskellige udfordringer og store mulig- 
heder for udvikling. I DSB får medarbejderne 
mulighed for at skabe sin egen karriere. DSB 
er landsdækkende og spænder over utallige 
aktiviteter, siger Karina Holm, og fortsætter: 

- DSB er en rummelig virksomhed og vi ønsker 
at ansætte medarbejdere med forskellige bag-
grunde, livsanskuelser, livsstile m.v. 
Vi rekrutterer ud fra kvalifikationer og kompe-
tencer og tager udgangspunkt i, at evner og 
talenter ikke nødvendigvis har sammenhæng 
med alder, køn, religion eller nationalitet.

DSB’s image har det ikke så godt i øjeblikket. 
Desuden er der mange fordomme om at være 
ansat i staten. Derfor er en af udfordringerne 
at få formidlet, at DSB er en attraktiv arbejds-
plads og at der er mange spændende job.

- Vi vil bl.a. arbejde på at få samarbejdsaftaler 
med uddannelsesinstitutioner og vurdere 
hvilke messer, vi skal deltage på i fremtiden, 
så vi kan komme ud og reklamere mere for os 
selv, siger Karina Holm.   ■

AF Hanne Degnbol

Forfriskning i ansættelsen
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Hver fjerde beskæftigede arbejder på deltid

 

24 timers arbejde om ugen

Kvinder oftere på deltid, fordi de ikke kan få 
andet

Det samme gælder 30-54-årige

Ikke kun et problem i én branche

Andelen af deltids-beskæftigede er uændret

Flere har job, færre er ledige

Næsten hver fjerde beskæftigede mellem 15-66 år arbejder på deltid i deres hovedjob. 
Det svarer til 643.000 personer. Det viser den seneste opgørelse fra Arbejdskraftundersøgelsen. 
Den hyppigste årsag til at arbejde på deltid er, at man samtidig er under uddannelse. Det gælder 
ca. en tredjedel af de deltidsbeskæftigede – 234.000 personer. Andre 215.000 personer ønsker 
ikke at arbejde mere, mens 102.000 arbejder på deltid, fordi de ikke kan få et job med flere timer. 
Oplysningen om hvorvidt man arbejder hel- eller deltid, samt hvad årsagen til deltidsarbejdet er, 
bygger på svarpersonernes egne udsagn om deres situation.

Årsager til deltidsarbejde 2. kvt. 2006

De deltidsansatte, der ikke kan få andet, arbejder i gennemsnit 24 timer om ugen.

Der er relativt flere kvinder end mænd, der arbejder på deltid, fordi de ikke kan få andet. Blandt 
kvinderne er det 17 pct. af de deltidsbeskæftigede, mens det blandt mændene er 14 pct.

I aldersgruppen 30-54 år er der relativt flere, der arbejder på deltid, fordi de ikke kan få andet, 
end der er blandt unge og ældre. Dette gælder 22 pct. af de deltidsbeskæftigede 30-54-årige 
mod kun 16 pct. af de 55-66-årige og 10 pct. af de 15-29-årige.

I de fleste brancher er der personer, der angiver at være på deltid, fordi de ikke kan få andet. Det 
ser derfor ikke ud til at være noget, der kun gør sig gældende i én bestemt branche. Grundet den 
statistiske usikkerhed er det imidlertid ikke muligt at udarbejde tal for de enkelte brancher.

I 2. kvartal 2005 var der 586.000 deltidsbeskæftigede personer mod 643.000 i 2. kvartal 2006. Der 
er således sket en stigning på 57.000 i antallet af deltidsbeskæftigede. Dette skal dog ses i sam-
menhæng med, at der generelt er kommet flere i beskæftigelse det sidste år. Relativt er der kun 
sket en ganske lille stigning i andelen af de beskæftigede, der arbejder deltid. I 2. kvartal 2005 
var det 22 pct. af de beskæftigede, mens det nu er 23 pct.

Arbejdskraftundersøgelsen indeholder også information om befolkningens tilknytning til 
arbejdsmarkedet. I 2. kvartal 2006 viste undersøgelsen, at der i alt var 2.773.000 beskæftigede 
personer og 123.000 arbejdsløse. Antallet af beskæftigede er steget med 51.000 i forhold til 
samme kvartal året før, mens antallet af arbejdsløse er faldet med 20.000.

Af Jette Person, Danmarks Statistik

102.000 deltidsansatte kan ikke få flere timer
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Mere information

Kilder og metoder

Næste offentliggørelse

Henvendelse

15-66-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 2. kvt. 2006

Flere oplysninger om Arbejdskraftundersøgelsen offentliggøres årligt i serien: Ar-bejdsmarked 
(Statistiske Efterretninger). Undersøgelsen er sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser 
fra andre EU-lande. Resultaterne fra de enkelte EU-landes undersøgelser (Labour Force Surveys) 
bliver offentliggjort af Eurostat og er tilgængelige via www.europa.eu.int/comm/eurostat.

Arbejdskraftundersøgelsen baseres på kvartalsvise udsnit på 16.665 personer af befolkningen 
i alderen 15-74 år. Hver udtrukket person deltager i to på hinanden følgende kvartaler samt i et 
kvartal et år senere. Telefoninterview gennemføres hver uge gennem hele kvartalet. Personer, 
der ikke kan kontaktes pr. telefon, får tilsendt et spørgeskema med anmodning om at udfylde 
og indsende skemaet. Læs mere på www.dst.dk/varedeklaration/857 eller i bogen Vejviser i 
statistikken.

Som i andre undersøgelser, der er baseret på interview med et udsnit af befolkning-en, er også 
Arbejdskraftundersøgelsens resultater behæftet med en vis usikkerhed. Selvom usikkerheden 
er søgt begrænset ved efterstratifikation og opregning, bør man være varsom ved fortolkningen 
af mindre forskelle eller ændringer. I tabellen er stikprøveusikkerheden ved opgørelsen angivet. 
Eksempelvis fremgår det, at angi-velsen af det samlede antal beskæftigede på 2.773.000 har en 
stikprøveusikkerhed på ±28.000.

Arbejdskraftundersøgelsen 3. kvt. 2006 udkommer 20. november 2006.

Monica Andersen, tlf. 39 17 34 47, moa@dst.dk
Wendy Takacs Jensen, tlf. 39 17 34 02, wta@dst.dk
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- Hele Danmarks elev jobportal

Søger du også elever?   Ring:  70 222 JOB (562)

Din nøgle til succes

Carlson Wagonlit Travel søger elever i hele landet.
Carlson Wagonlit Travel er verdens førende erhvervsrejsebureau med mere end 3.000 afdelinger i 150 lande. I Danmark
beskæftiger vi 235 medarbejdere og er med en årlig omsætning på ca. 1,5 mia. kr. markedsledende inden for erhvervsrejser,
og det vil vi gerne fortsat være. Derfor søger vi netop nu branchens bedste elever til vores rejsebureauer i København, Århus
og Billund, samt til vores økonomiafdeling. Vores mission er at vores elever skal blive Danmarks dygtigste
rejsebureaumedarbejdere – og derfor har vi i uddannelsesforløbet lagt stor vægt på respekten for både personlig og faglig
udvikling. Det er vores mål at kunne tilbyde fastansættelse efter endt elevuddannelse.

Du vil som elev blive tilknyttet et af vores rejsebureauer eller vores økonomiafdeling på vores hovedkontor i Imperial i
København. Du vil undervejs i elevforløbet komme rundt i de forskellige funktioner såsom: lufthavn, implant-kontorer,
handling/billetudstedelse, salg og marketing m.m. Uddannelsen er 2 årig og sker i samarbejde med Handelsskolens
Rejselivsuddannelse (inkl. 10 ugers skolegang). Du starter din uddannelse den 1. august 2006.

Udover at have bestået HHX eller lignende, er du en positiv og udadvendt person med masser af
gå-på-mod. Du behersker dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt. Du ser en udfordring i at
sælge, samt yde en profesionel service hver gang, ligesom du kan holde humøret højt selv i
stressede situationer.

Har dette vakt din interesse så send din ansøgning sammen med dit CV til
Carlson Wagonlit Travel, Human Resources, Vester Farimagsgade 7, 2., 1606 København V,
eller pr. mail til igraham@carlsonwagonlit.dk.

Du bedes mærke din ansøgning ”Elev06” samt hvor du ønsker at være elev
(KBH, AAR, BLL, Økonomiafdelingen)

Yderligere oplysninger kan fås hos Inge Graham tlf.: 3363 7767.

Ansøgningsfrist: 30. april 2006. Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist 12. april ‘06Ansøgningsfrist 12. april ‘06

Hos AO kan elevtiden blive starten på din fremtidige karriere...
AO er en dynamisk og udviklingsorienteret han-
delsvirksomhed med ca. 800 medarbejdere. Vi er
landsdækkende inden for VVS, EL, VA og Værktøj.
Kunne du tænke dig at blive en af vores nye han-
delselever?

Kan du li' at have kundekontakt, og er du som per-
son glad, udadvendt og positiv, så kunne du være
en af vores nye elever. Vi tilbyder et spændende
uddannelsesforløb i en uformel virksomhed, hvor vi
konstant sætter nye tiltag i gang for vore kunder.

Som udgangspunkt gennemgår du en basisuddan-
nelse, og alt efter netop din interesse vil du få
mulighed for at specialisere dig i et eller flere af
vores produktområder – VVS, EL, VA og  Værktøj.

Uddannelsen veksler mellem intern undervisning i
virksomheden, skolegang på Mommark Handels-
kostskole, praktik hos vore kunder samt en
hverdag på et servicecenter. Uddannelsens
primære fokus er rettet mod salg, men du vil sam-
tidig komme til at beskæftige dig med bl.a. indkøb,
marketing, lager og logistik.

Vi søger 25 nye handelselever pr. 15. august 2006
i Ålborg, Herning, Holstebro, Århus, Horsens,

Esbjerg, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Odense,
Helsingør, Hillerød, Holbæk, Roskilde, Slagelse,
Nykøbing F samt Storkøbenhavn.

Vi forventer, at du har en HG2, HHX, HF eller stu-
dentereksamen. Hvis du er HF'er eller student,
skal du ha' bestået HGS.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte uddannelseskonsulent Charlotte Toft på
telefon 7028 0097.

Ansøgningsfrist er den 12. april 2006!

Send din ansøgning med kopi af eksamensbevis
eller terminskarakterer mærket ”Handelselev”samt
det geografiske område, du er interesseret i, til:

Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3, 2620 Albertslund
- eller pr. mail til Charlotte Toft cht@ao.dk


