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Topstyring dræber effektiviteten

Keeping it real! -
det store regnskab

Røgfri arbejdsplads
Den 1. januar 2005 indførte Brøndby Kommune, som den første danske
kommune, røgfri arbejdsplads. Herved blev det forbudt for de ansatte
at ryge indendørs i såvel bygninger som køretøjer. 

Lad os lave et eksperiment. Hvad sker der, hvis vi sætter et døgn ind på 
kontoen og trækker de nødvendige gøremål som at spise, sove og arbejde 
fra, hvor meget tid vil der så være tilbage?

Myten om den stærke leder, der klarer tingene alene, lever i bedste vel-
gående i både små og store virksomheder. Men topstyring er en livsfarlig 
ledelsesform, hvis virksomheder ønsker at udvikle sig og tjene penge.
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Vi har gennem de seneste år oplevet flere og flere 

regler samt anbefalinger i en eller anden retning om 

hvordan vi bør eller ikke bør leve vort liv, herunder 

ikke mindst vort arbejdsliv.

Eksempelvis var det oprindelig tiltænkt at vi den

1. april skulle have haft røgfrie arbejdspladser,

af hensyntagende til den store gruppe ikke rygere. 

I Californien er de gået lidt længere – her er der 

indført en hensynsfuld grænse på nogle meter fra 

ethvert offentligt tilgængeligt område. Rygerne må 

således ikke ryge i deres biler med åbne vinduer og 

husejere må ofte end ikke ryge i deres egen forhave.

På arbejdspladserne tilbydes ofte fitnesskort, sunde 

frokostordninger, frugtkurve m.m. Tilskudsordninger 

til alkoholafvendelse, slankekure, stresshåndtering 

og forebyggelse af sygdomme såsom indsprøjt-

ninger mod influenza.

Samtidig gør mange danskere store anstrengelser 

for at tilkøbe sig effekter m.m. som underbygger 

deres individualitet – et paradoks eller en form for 

trøstespisning for de mange normer man efterlever 

i det daglige?

Demokratiet og individets ret har i mange år været 

indforstået på begge sider af Atlanterhavet, men 

hvornår bliver vor iver for at beskytte eller vise hen-

syn til en gruppe til en krænkelse af andre?

Kan et hensyntagende til andre blive for stort?

I England har man netop drøftet om hvorvidt 

reklamer for slik og sodavand eksempelvis ikke 

måtte markedsføres før efter kl. 21.00

Hvis man herhjemme annoncerer efter nye medar-

bejdere må man naturligvis ikke diskriminere andre, 

hvorfor her er indført regler herom – i overgangs-

fasen har mange dog følt en problemstilling når de 

annoncerer efter eksempelvis ”ungarbejdere” til den 

lokale brugs, en problemstilling som efterhånden er 

blevet løst.

Dog vil man i offentligt regi blive mødt med at hvis 

man eksempel søger efter ”Studiejob for multi- 

mediedesignere” så skal man kunne dokumentere 

det studierelevante ellers betragtes det som dis-

kriminering og hvem tilsigter man reelt at beskytte? 

Aldersdiskriminering? Hvis ikke en arbejdsgiver vil 

lave en frigørelsesattest til jobbet, så ender man vel i 

stedet med at spilde ansøgernes tid i stedet og ikke 

mindst sin egen.

Vælger man at søge efter sælgere via AF/Jobnet bør 

man også være opmærksom, for der har været en 

del virksomheder der desværre har misbrugt folks 

rettigheder, hvilket har bevirket, at tilbyder man sine 

sælgere fast løn med tilhørende provision, så kræver 

det offentlige at der i teksten skal anføres, at man 

bør kontakte sin a-kasse inden man søger jobbet 

– sikkert et udmærket tiltag, men i bund og grund 

vel også en indirekte diskriminering og unødig 

mistænkeliggørelse af ellers seriøse virksomheder? 

Ydermere kan danske virksomheder opleve, at de 

ikke må annoncere efter almindeligt kontorperso-

nel, hvis de enten direkte eller indirekte har berøring 

med strip, pornografisk materiale eller personlige 

”husholdningsartikler”, idet retningslinierne hos 

det offentlige antageligt går på at nogle måske ville 

kunne finde det anstødeligt, uagtet der er tale om 

almindeligt kontorpersonel etc. Først og fremmest 

er det vel kun køberne af sådanne produkter som 

kender disse distribueringsfirmaer eller byder frem-

tiden at alle annoncører hos AF/Jobnet i fremtiden 

skal have sit varelager godkendt forud for indryk-

ning af stillingsannoncer?

Hvis en virksomhed driver en ellers legal forretning 

i Danmark, så er enhver sanktion imod denne vel at 

betragte som en unødig mistænkeliggørelse eller 

diskrimination? Hvor går grænsen?

Mange institutioner i ens nærområde er begyndt 

at lukke inden kl. 17, hvorledes skal børnefamilier 

efterhånden kunne afhente deres børn i tide?

I Storkøbenhavn tager transporten hyppigt en 

time og med det offentlige nemt væsentligt mere 

i forhold til den ellers fremsendte tidsplan, hvilket 

vel næsten i bund og grund gør en arbejdstid fra 

eksempelvis 8-16 umulig? 

Hvad om det offentlige i fremtiden ikke længere 

føler en arbejdstid udover kl. 16.00 er acceptabel?

Er det offentlige ikke en serviceinstans sat i værk 

til at bl.a. sikrer forholdet mellem os borgere og 

efterleve flertallets ønsker samtidig med at beskytte 

mindretallet? Med andre ord må de mange stram- 

ninger og tiltag jo være udsprunget fra os selv.

Er det nødvendig indblanding og blot næstekær-

lighed eller er vi smagsdommere og har en mis-

forstået respekt for den enkelte?

Ricki Vejsmose
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4. Lad ikke influenzaen holde dig hjemme
Sygdom er der ikke plads til i en travl hverdag,

særligt ikke influenza, som kan være af den

længerevarende slags. Heldigvis er det nu muligt

at forebygge og behandle influenza med

medicin, så vintersæsonen ikke bliver stresset

af mange sygedage.

 

5. Topstyring dræber effektiviteten
Strategier. Hvis medarbejderne ikke inddrages i 

virksomhedens strategiske arbejde, reagerer de 

negativt, og virksomhedens resultater påvirkes i 

negativ retning.

6. Røgfri arbejdsplads
Den 1. januar 2005 indførte Brøndby Kommune, 

som den første danske kommune, røgfri arbejds-

plads. Herved blev det forbudt for de ansatte at ryge 

indendørs i såvel bygninger som køretøjer. 

8. Keeping it real! - det store regnskab
Lad os lave et eksperiment. Hvad sker der, hvis vi 

sætter et døgn ind på kontoen og trækker de nød-

vendige gøremål som at spise, sove og arbejde fra, 

hvor meget tid vil der så være tilbage? 

10. Talkrige er svært stof for journalister
Talkrige breder sig i medierne, og journalister har 

ofte svært ved at gennemskue sagerne. Dårlig tal-

forståelse er ikke hele forklaringen - journalisternes 

egne succeskriterier står også i vejen.  

11. 4 ud af 5 ledige vil gerne i arbejde -
på visse betingelser
4 ud af 5 ledige vil gerne have et job. De fleste vil 

hurtigt i gang og er aktivt søgende. Samtidig stiller 

de fleste ledige betingelser for at acceptere et job. 

Meget få er f.eks. parate til at flytte eller acceptere 

lange rejsetider.

14. Nyt fra Job-Support Danmark®
Da markedet for online annoncering er i konstant 

udvikling, hvilket naturligvis også gælder for 

Job-Support Danmark® så har vi i denne udgave af 

HR-News valgt kort at informere om de seneste re-

levante nyheder og ændringer for vore annoncører.
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Sygdom er der ikke plads til i en travl hverdag,
særligt ikke influenza, som kan være af den
længerevarende slags. Heldigvis er det nu mu-
ligt at forebygge og behandle influenza med
medicin, så vintersæsonen ikke bliver stresset
af mange sygedage.

Influenzaepidemier af 4-6 ugers varighed
forekommer cirka hvert andet år. Under
en epidemi bliver omkring 20% af befolknin-
gen ramt af influenza, og man ser tydelige 
stigninger i antallet af hospitalsindlæggelser
og i antallet af dødsfald.

Ikke alvorlig – 
indtil det rammer én selv
Med sygdommen følger de velkendte
symptomer, som blandt andet pludselig
opstået feber, hovedpine, ømme muskler
og led, en tør ubehagelig hoste og følelsen
af at være afkræftet. ”Normalt varer selve 
sygdommen 3-5 dage, men bagefter er man 
ofte svækket i op til 14 dage, hvor man er træt, 
svimmel, utilpas, uoplagt med mere. 
Alligevel betragter de fl este ikke influenza, 
som en alvorlig sygdom – indtil den rammer 
dem selv,” fortæller praktiserende læge Niels
Hertz om sin mangeårige erfaring fra
Holbæk-området.

Influenza kan behandles
”I dag er influenza reelt en sygdom, som
man kan vælge at undgå. Man kan mindske
risikoen for at få sygdommen ved at
blive vaccineret, og man kan forebygge
eller minimere sygdommens længde og
sværhedsgrad med medicinen Tamiflu,”
forsætter Niels Hertz. Hvis man i perioder har 
særligt meget arbejde, vigtige møder, konfer-
encer eller har pakket kufferten til en 

weekendferie, kan det være en god idé at 
forebygge influenza.

Viser influenzaen sig i ens familie eller
omgangskreds, kan man vælge at tage
Tamiflu-pillerne for at forebygge sygdommen.
På den måde reducerer man risikoen for at 
blive smittet, og dermed kan man helt undgå 
sygdom, udtaler Niels Hertz, som har gode 
erfaringer med medicinen. Er uheldet allige-
vel ude, og man bliver syg af influenza, kan 
medicinen reducere sygdommens varighed og 
sværhedsgrad. På den måde kan man være på 
benene igen tidligere end uden behandling, 
og man kan nedsætte risikoen for at udvikle
efterfølgende komplikationer, som mellemøre-
betændelse, bronkitis, lungebetændelse og 
bihulebetændelse.

Hurtig reaktion giver mindre sygdom
Tamiflu skal tages inden for 48 timer
efter de første symptomer har vist sig, og
reagerer man endnu hurtigere og tager
medicinen inden for 12 timer efter symptom-
udbrud, kan man mindske varigheden
af sygdommen med op til tre dage.
Heldigvis er influenza let at konstatere.
Får man høj feber og stor utilpashed i
løbet af få timer i influenzasæsonen,
er man, ifølge Niels Hertz, næsten helt sikker
på at være smittet med influenza. ”Så hvis man 
kontakter sin læge og får taget medicinen lige 
efter, at man mærker de første symptomer,
begrænses sygdommen ofte til en eller to 
dage. Hvis man tager den med det samme, er 
der en meget stor gevinst at hente”, fortæller 
den praktiserende læge. Men afslutter dog 
med at understeger, at vaccinen ikke virker
på alle. 

Lad ikke influenzaen holde dig hjemme
Af  På Jobbet, nr. 1, januar 2007

Fakta vedrørende Tamiflu:
- hæmmer både influenza A og B
- gives i pillefom til voksne og som miks 
 tur til børn
- synes ikke at interagere med anden   
 medicin
- er sikkert og veltoleret. Der er ikke rap- 
 porteret om nogle alvorlige bivirkninger  
 til dato
- Tamiflu er markedsført i mere end 40   
 lande (i USA siden november 1999, i   
 Japan siden februar 2001)

Kliniske studier har vist, at behandling 
af influenza med Tamiflu 75 mg to 
gange daglig:
- reducerer sværhedsgraden af influenza- 
 symptomer med ca. 40 %
- reducerer varigheden af sygdommen  
 med ca. 40 %, når Tamiflu indtages   
 inden for 24 timer efter udbrud af symp- 
 tomer
- bevirker, at man kan returnere til   
 normalt aktivitetsniveau op til 3 dage  
 tidligere
- reducerer risikoen for sekundære   
 komplikationer (mellemørebetændelse,  
 bronkitis, lungebetændelse og bihule- 
 betændelse) med ca. 40 %
- tidlig indtagelse/intervention med Tami- 
 flu maksimerer effekten
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Strategier. Hvis medarbejderne ikke inddrages i 
virksomhedens strategiske arbejde, reagerer de 
negativt, og virksomhedens resultater påvirkes i 
negativ retning, fast-slår Elmer Fly Steensen i en 
ph.d.-afhandling.

Myten om den stærke leder, der klarer tingene 
alene, lever i bedste velgående i både små og 
store virksomheder. Men topstyring er en livs-
farlig ledelsesform, hvis virksomheder ønsker 
at udvikle sig og tjene penge.

- Topstyring dræber effektiviteten. Det ses 
tydeligt i de mere end 200 små og store virk-
somheder, jeg har undersøgt, siger Elmer Fly 
Steensen, som netop er færdig med sin
ph.d.-afhandling ved Handelshøjskolen i 
Århus. I den sætter han fokus på ledelsesform-
er og gruppedannelser i virksomheder.

Ti år i erhvervslivet
- Strategiudvikling, der kun inkluderer top-
ledelsen, virker demotiverende på medarbej-
derne og skaber lavere produktivitet.

Samtidig bliver virksomhederne mindre 
innovative og dårligere til at tilpasse sig det 
marked, de arbejder i, siger Elmer Fly Steensen. 
Han er uddannet cand.oecon. og arbejdede ti 
år i erhvervslivet, inden han i 2001 blev ansat i 
en stilling ved Handelshøjskolen i Århus,
hvor han halvt forsker og halvt underviser.

- I 15 procent af de 200 virksomheder, jeg har 
undersøgt, er der en stærk topstyring, selv om 
der ikke er en strategisk begrundelse for det. 
De klarer sig ikke dårligt resultatmæssigt lige 
nu og her, men i løbet af et-to år ender de i en 
negativ udvikling på grund af topstyringen, 
påpeger Elmer Fly Steensen.

- Nogle topledere tror, at det er tilstrækkeligt 
at være dygtige strateger. Men det, der skaber 
en positiv udvikling og en god indtjening, 
kommer i kraft af engagerede medarbejdere. 
Derfor skal topledere udvikle og fastlægge 
strategier, der aktiverer de kræfter, der skaber 
en positiv og innovativ adfærd blandt de 
ansatte. Hvis medarbejderne ikke inddrages i 

virksomhedens strategiske arbejde, reagerer 
de negativt, og virksomhedens resultater 
påvirkes i negativ retning, fastslår Elmer Fly 
Steensen.

Afviser ikke topstyring
Elmer Fly Steensen afviser ikke, at topstyring 
kan være nødvendig.

- Topstyring er der brug for, når en virksomhed 
klarer sig dårligt i forhold til markedskrav og 
markedsbetingelser. I den situation er det nød-
vendigt at få rettet op og lagt en ny retning, 
pointerer han.

Elmer Fly Steensen, 46 år, arbejdede nogle år i 
Jydsk Telefon med opgaver inden for marke-
ting og analyse. Derefter var han i fire år mar-
ketingchef i stålgrossitfirmaet SCS i Randers, 
inden han stiftede sit eget konsulentfirma for 
at rådgive om organisation og ledelse. 

Han fortsætter med at forske og undervise ved 
Handelshøjskolen. 

Topstyring demotiverer og dræber effektiviteten
Af  Egon Rasmussen, Erhvervsbladet
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Den 1. januar 2005 indførte Brøndby Kom-
mune, som den første danske kommune, røgfri 
arbejdsplads. Herved blev det forbudt for de 
ansatte at ryge indendørs i såvel bygninger som 
køretøjer. Som opfølgning på rygeforbuddet 
har Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med 
Brøndby Kommune gennemført en elektronisk 
spørgeskemaundersøgelse i sommeren 2005. 
Det er der, i slutningen af år 2006, kommet en 
rapport ud af, som belyser effekten af rygefor-
buddet med hensyn til rygevaner, rygning på 
arbejds-pladsen, rygestop og passiv rygning.

Hvad er en røgfri arbejdsplads?
Begrebet røgfri arbejdsplads dækker over
forskellige grader af rygemuligheder og
beskyttelse mod passiv rygning. I Brøndby
Kommune må de ansatte ikke ryge indendørs, 
men det er muligt for dem at ryge i det fri 
- med mindre gældende lovgivning tilsiger
andet. Formålet med at indføre røgfrie ar-
bejdspladser er at beskytte mod passiv ryg-
ning, men mange virksomhederne håber 
også, at det får rygerne til at stoppe med at 
ryge. ”Og her er det væsentligt, at den enkelte 
arbejdsplads gør sig klart, hvad de gerne vil 
opnå med en røgfri arbejdsplads og sikrer sig, 
at det bliver meldt klart ud”, udtaler overlæge 
Inge Haunstrup Clemmensen fra Kræftens 
Bekæmpelse. ”Det kan skabe både forvirring 
og modstand, hvis medarbejderne tror, det 
handler OM de ryger, og ikke om HVOR de 
ryger.” Og når ledelsen så har besluttet, at det 
drejer sig om at beskytte, så skal de have viden 
nok til at give rygeregler, der reelt beskyt-
ter, det vil sige ingen rygerum eller rygning i 
enkeltmandskontorer.

En succes
Som udgangspukt har rygeforbuddet
i Brøndby Kommune været en succes, fort-
sætter Inge Haunstrup Clemmensen, men 
erfaringerne fra Brøndby Kommune viser også, 
at et rygeforbud kræver grundig forbered-
else og stadig opfølgning og evaluering. 
De væsentligste effekter af rygeforbuddet i 
Brøndby Kommune er:

• Passiv rygning:
81% af de ansatte er positive eller meget
positive overfor, at ingen udsættes for pas-
siv rygning på arbejdspladsen, og kun 3% 
er negative, men 25% af medarbejderne er 
fortsat udsat for passiv rygning på arbejdet. 
Særlige grupper, som ansatte i ældreplejen,
er specielt udsatte. Uvidenhed om passiv ryg- 
ning kan tænkes at være medvirkende årsag 

til, at så mange stadig er udsat for passiv ryg-
ning på arbejdspladsen.

• Rygepauser:
Et indendørs rygeforbud på arbejdspladsen
synliggør pauser, fordi det pludselig bliver 
tydeligt, når rygere går ud for at ryge. Det kan 
både være årsag til irritation blandt de kol-
leger, der føler de skal passe arbejdet imens, 
men det kan også vendes til inspiration for an-
dre, fordi det minder kollegerne om, at det er 
vigtigt at huske at holde pause. Størstedelen af 
de ansatte i Brøndby Kommune mener,
at effektiviteten er uændret, efter rygeforbud-
det er indført. Men 1/5 føler, at rygepolitikken 
i større eller mindre grad giver problemer i 
det daglige arbejde. Derfor er det er vigtigt at 
følge op på rygeforbuddet, så der kan arbejdes 
videre med både de negative og positive 
oplevelser af rygeforbuddet.

• Rygning og tobaksforbrug
Antallet af ansatte, der ryger i Brøndby

Kommune, er faldet efter det indendørs 
rygeforbud blev indført. Rygerne ryger efter 
rygeforbuddet mindre, og betydelig færre af 
dem ryger i arbejdstiden. Nogen af de ansatte 
i Brøndby Kommunehar brugt rygeforbuddet 
som en anledning til at holde op med at ryge. 
Men der er stadig mange, der ryger og mange 
rygere, der ønsker at holde op.

Effekten af røgfrie arbejdspladser
Det mest interessante resultat af rygeforbud-
det er nok, at så stor en del af medarbejderne 
ikke længere ryger på arbejde. Før forbuddet 
røg 91% af rygerne på arbejdet, efter rygefor-
buddet er det kun 52% af rygerne, der ryger på
arbejdet. Rygning hører ikke længere til på 
arbejdspladsen - ligesom alkohol forsvandt fra 
arbejdslivet, da der blev indført alkoholpolitik-
ker, påpeger Inge Haunstrup Clemmensen
”Det vil have stor betydning for fremtidens
opfattelse af rygning og sikre, at det ikke er 
på arbejdspladsen, vi “uddanner” nye rygere”, 
slutter hun. 

Røgfri arbejdsplads
Af  På Jobbet, nr. 1, januar 2007

”Passiv rygning og den viden, der knytter sig til passiv rygning, rygning på arbejdspladsen og 
betydningen af rygeforbud er meget kompleks. Derfor berører viden så forskellige elementer som 
sundhedsskader, koncentrationer, udsættelse, målemetoder, eff ektivitet af forbud, rygeadfærd, 
herunder rygestop og tobaksforbrug, industriens rolle, holdninger, social status, sygefravær og 
arbejdsbelastning.”

- Overlæge Inge Haunstrup
Clemmensen fra Kræftens Bekæmpelse
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Når jeg spørger deltagerne til mine foredrag, 
hvad der ville skulle til, for at de ville gå i gang 
med at træne, så svarer størstedelen: Mere 
tid! Med fuldt-bookede kalendre, to-do lister 
som herfra til månen og retur, børn og familie, 
der skal passes oveni, og også gerne lidt tid 
til os selv, er det nærliggende at spørge, om 
det overhovedet er muligt? Eller har vi nået et 
punkt, hvor vi har mistet følelsen af REELT time 
management?

Lad os lave et eksperiment. Hvad sker der, hvis 
vi sætter et døgn ind på kontoen og trækker 
de nødvendige gøremål som at spise, sove 
og arbejde fra, hvor meget tid vil der så være 
tilbage? Rapporter fra bl.a. American Bureau of 
Labor Statistics (årlig rundspørge blandt 14.000 
Amerikanere, www.bls. gov) og National Sleep 
Foundation (www.sleepfoundation.org) giver et 
overraskende svar.

Mad og drikke
Morgenmad, frokost og aftensmad. Og glem 
ikke mellemmåltiderne! I gennemsnit bruger 
vi 1,5 timer på at spise og drikke, og da vi jo 
endnu ikke lever som i Science Fiction

filmene, hvor måltiden materialiserer sig ud af 
det blå, så er vi nødt til også at beregne tid til 
madlavning og oprydning, cirka 0,25 timer til 
os mænd, og 0,75 timer til kvinderne.

Mænd: har nu brugt 11,25 timer. 12,75
timer tilbage

Kvinder: har nu brugt 12,25 timer.
11,75 timer tilbage

Husholdning og indkøb
Rengøring, tøjvask, vaske bil, slå græs, og
øvrigt havearbejde. Her ligger kvinderne i
front igen med 2,3 timer og mændene er
helt nede på 1,45 timer.

Mænd: har nu brugt 12, 55 timer. 11,45
timer tilbage.

Kvinder: har nu brugt 14,55 timer. 9,45
timer tilbage.

Transport
Nogen bor på landet, og andre i byen.
Alle bruger vi tid på transport til og

fra arbejde, børnepasning, sportsaktiviteter og 
andet. Cirka 1½ time bliver det til om dagen i
gennemsnit.

Mænd: har nu brugt 14,05
timer. 9,95 timer tilbage.

Kvinder: har nu brugt
16,05 timer. 7,5 timer
tilbage.

Nu har vi kigget på søvn, personlig pleje, mad 
& drikke, husholdning & indkøb og transport.
Indtil videre har mændene sølle 9,95 timer 
tilbage i regnskabet, og kun 7,5 timer til 
kvinderne.

Og så har vi slet ikke snakket om
arbejde endnu!

På arbejde
En gennemsnitsdansker bruger 8
timer om dagen på arbejdspladsen.

Mænd: har nu brugt 22,05 timer.
1,95 timer tilbage.

Keeping it real! - det store regnskab
Af  Chris MacDonald, På Jobbet, nr. 1, januar 2007
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Kvinder: har nu brugt 24,05 timer. -
0,05 timer tilbage.

Og det er blot timerne på selve arbejdsplad-
sen.

Men i et moderne samfund er der også mange, 
der har jobs, hvor det er blevet almindelig at 
være forbundet med arbejdet for eksempel 
ved at besvare mails, mobiltelefoner, PDA’s, 
arbejdsrelaterede telefonopkald, forberedelser 
til næste dags møder og aktiviteter og meget
mere. Det viser sig, at mænd i denne kategori
i gennemsnit arbejder op til 4 timer ekstra om 
dagen, mens kvinder gennemsnitligt når op 
på 3 timer.

Mænd: har nu brugt 26,05 timer. -2,05
timer tilbage!

Kvinder: har nu brugt 27,05 timer. -3,05
timer tilbage!

Det ser sort ud!
Og vi er ikke engang begyndt at snakke
om træning, fritids-aktiviteter og tid med
venner og familie endnu. Hvor skal den
ekstra tid komme fra? Det er som en kuffert, 
som vi allerede har siddet på for at få lukket, 
og nu vil vi gerne lægge mere i den. Det kan 
ganske enkelt ikke lade sig gøre, medmindre 
vi trækker noget ud. Men hvad? Alt for ofte 
kommer søvnen til at stå for skud. Og det er en 
rigtig uheldig ”løsning”, for det er kun lige ved
at gå op for os, hvilke altødelæggende kon-
sekvenser det har for vores mentale og fysiske 
præstationsevne og for vores generelle sund-
hed og velvære. Alternativt ender det med at 
weekenden, hvor vi skulle hvile ud ovenpå en 
krævende arbejdsuge, bliver tætpakket med 
arrangementer, så når vi møder på arbejde
mandag morgen, er det med rander under
øjnene og underskud på søvnbalancen.

Redskaber til handling
Før vi får set os om, er vi fl øjet igennem livet 
som ’human doings’ i stedet for at være ’hu-
man beings’. Det kan ikke være meningen!

Jeg siger ikke, at det er nemt at ændre på 
det, men det er helt klart et reelt problem og 
noget, som fortjener et realistisk og kritisk blik. 
Særligt i forhold til spørgsmålet om træning.
For langt de fl este er træning noget, der skal 
foregå i fritiden. Og som vi lige har regnet os 
frem til, så er der ikke meget tilbage at give af, 
når alt kommer til alt. Hvis man så oveni købet 
ikke synes, at træning er det sjoveste i verden, 
så er det urealistisk at tro, at man vil vælge at
prioritere det. Kan det så nytte at blive ved 
med at slå folk oveni hovedet med, at de er 
inaktive og bliver syge af det? Er man så ikke 
nødt til samtidig at give de redskaber, der skal
til for at kunne gøre noget ved det? I betragt-
ning af, at 90% af vores tid bliver brugt på 
arbejdspladsen, så mener jeg, at fremtidens 
arbejdsplads vil være nødt til at give tid til 
træning, god ernæring og korte stress-redu-
cerende pauser – særligt, hvis man gerne vil 
have, at medarbejderne er glade, velfunge-
rende og velpræsterende. Andet er ganske 
enkelt ikke realistisk! 
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Talkrige breder sig i medierne, og journalister 
har ofte svært ved at gennemskue sagerne. 
Dårlig talforståelse er ikke hele forklaringen 
- journalisternes egne succeskriterier står også 
i vejen.  

Er der færre eller flere pædagoger i daginsti-
tutionerne? Bliver der skåret ned på gymna-
sierne eller ej? Fik kommunerne flere penge 
eller ej? Talkrigene raser ofte i medierne, hvor 
partier, organisationer og myndigheder skyder 
efter hinanden med analyser og udregninger 
som ammunition.

For avislæsere og tv-seere kan det være mere 
end svært at få øje på sagens kerne gennem 
tallenes tåger. En af årsagerne er, at journalis-
terne er for dårligt rustede til at gå i krig med 
indviklede sager med tal og beregninger i.

- Større og større dele af den offentlige debat 
og de politiske beslutninger er baseret på tal, 
så journalisters manglende forståelse for tal er 
nærmest farlig, siger medieforsker Preben
Sepstrup, som i en del år har studeret journali-
sters og mediers brug af tal og undersøgelser.

Han mener, at journalister er alt for lidt kilde-
kritiske over for de tal, de bringer videre.
Det har både organisationer, virksomheder og 
partier opdaget. Derfor er der flere og flere, 
der skaffer sig medieomtale ved at lancere 
deres budskab sammen med en undersøgelse 
eller en analyse.

Troels Mylenberg, leder af journalistuddan-
nelsen på Syddansk Universitet, mener, at 
journalisterne - blandt andet på grund af 
deres relativt korte uddannelse - er for dårligt 
rustede til at tackle hæren af økonomer og 
lignende hos ministerier, partier og organisa-
tioner. 

- Flere og flere ting bliver vanskeligere at 
forstå, og organisationer og partier bliver 
bedre og bedre til at håndtere pressen.
Den eneste måde, journalisterne kan komme 
om ved det, er ved at have mere indsigt, siger 
Troels Mylenberg.

Strid vigtigere end sandhed
Men også journalisternes arbejdsmåde og me-
diernes egne succeskriterier står i vejen, mener 
medieforsker Preben Sepstrup.

- En strid er en bedre historie end en sandhed. 
En journalist får flere klap på skulderen ved at 
skrive tre-fire artikler, hvor folk med tal i hån-
den beskylder hinanden for alt muligt, frem for 
at skrive én artikel, der viser at parterne bruger 
forskellige regnemetoder, siger han.

Christine Cordsen, politisk reporter gennem 
mange år for Politiken, er ikke ubetinget enig.

- Det har nok mere været sådan tidligere.
Men jeg oplever positive tilbagemeldinger, 
både fra læsere og fra min avis, når jeg har 
prøvet at redegøre for, hvorfor de forskellige 
parter regner sig frem til forskellige tal, siger 
hun.

Et konkret eksempel på den slags talkrig er 
eftersommerens strid mellem regeringen og 
pædagogernes fagforening BUPL om, hvorvidt 
der manglede personale i daginstitutionerne 
eller ej.  

Medierne brugte megen plads på at videre-
give parternes relativt voldsomme angreb på 
hinanden, mens der gik nogen tid, før der blev 
skrevet om, hvorfor de to parter havde fået 

Talkrige er svært stof for journalister
Af  Kim Mesterton, Danmarks statestik
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helt forskellige resultater ud af at regne på de 
samme tal fra Danmarks Statistik: Familiemi-
nisteriet havde udregnet tal for normeringen 
på landsplan, mens BUPL havde regnet på 
personalebehovet, hvis man skulle tage højde 
for, at der var kommet flere helt små børn i de 
aldersintegrerede institutioner.

- Jeg tror ikke, det er manglende lyst til at 
sætte sig ind i tallene der gør, at man skriver 
artiklen om parternes beskyldninger først.
Det er snarere afmagt, fordi man ikke kan nåat 
sætte sig ind i sagen på den begrænsede tid, 
man har til rådighed, sige Christine Cordsen.

For mange deadlines
Tidspresset har altid været en del at pressens 
vilkår, men med den rivende udvikling af tv og 
internetmedier er det vokset yderligere. 

- Journalister har flere og flere deadlines i løbet 
af dagen, blandt andet fordi de skal aflevere 
stof til netmedierne. Der er ikke tid til lige 
at tage en kop kaffe og tænke over, hvad en 
sag egentlig handler om. Eller til at regne et 
procenttal ud, siger Troels Mylenberg.

Han vurderer, at udviklingen i retning af mere 
overfladisk journalistik på længere sigt er til 
skade for medierne selv. 

- Journalister skal prøve at komme så tæt på 
sandheden som muligt. Ellers skal borgere og 
læsere bare ud og finde sandheden et andet 
sted. Og hvad skal de så bruge avisen til? Det 
burde være journalistens job at finde ud af, 
hvem der har ret, når nogen strides, siger han.

Christine Cordsen peger på, at medieudviklin-
gen også medfører, at der bliver længere 
mellem journalister med indsigt. For at kunne 
skrive indsigtsfuldt om for eksempel finanslov-
en, er hun selv afhængig af at kunne ringe og 
konsultere embedsmænd og økonomer, men 
den slags netværk og indsigt kræver typisk, 
at man beskæftiger sig med samme område 
igennem en årrække.

- Tendensen indenfor medierne er gået i ret-
ning af, at færre journalister sidder med deres 
egne stofområder, mens flere er generalister. 
Det gør det sværere at skrive den her slags 
historier, siger hun.

For mange jobskift
Journalisters typiske karriereveje er heller ikke 
fremmende for grundighed, indsigt og evnen 
til for eksempel at tackle tal og analyser.

- Som journalist gør man karriere og får højere 
løn ved at skifte job tit. Man burde i stedet 
belønne folk for at blive ved med at gøre det, 
de er gode til. For eksempel ved at udnævne 
dygtige folk til seniorreportere og give dem 
en højere løn, ligesom man gør i USA eller 
Tyskland, siger Troels Mylenberg. 

Endelig er der selve rekrutteringen til jour- 
nalistfaget, hvor journalistuddannelseslederen 
affyrer denne bredside: 

- De mennesker, som gerne vil være journali-
ster, er ikke særligt orienterede mod tal. Den 
typiske journalist har rod på skrivebordet og 
arbejder impulsivt. De kan bedst lide, at der 
sker noget her og nu. Ofte er journalister mere 
optaget af at være med, hvor tingene sker, og 
af at tale med de vigtige personer, end af at 
sætte sig ind i substansen af en sag.   

4 ud af 5 ledige vil gerne have et job. De fleste 
vil hurtigt i gang og er aktivt søgende. Samtidig 
stiller de fleste ledige betingelser for at accept-
ere et job. Meget få er fx parate til at flytte eller 
acceptere lange rejsetider.
 
Det viser en ny undersøgelse fra SFI, som 
belyser motivation og fleksibilitet, hos ledige, 
som er tilmeldt arbejdsformidlingen. De ledige 
er bl.a. blevet spurgt, om deres fleksibilitet 
i forhold til løn, fagområde, arbejdstider, 
transporttid og hvor hurtigt de kan begynde 
at arbejde. 
60 procent er parate til at arbejde for det 
samme - eller mindre - i løn som de får på 
dagpenge eller kontanthjælp. 
Knap halvdelen søger job, som ligger uden for 
deres eget fagområde. 
Over 60 procent er parate til skiftende arbejds-
tider – dog ikke natarbejde. 
Kun få er fleksible på alle områder. Men det er 
også få, som slet ikke er fleksible.
Danskere vil ikke bruge tid på transport til 
arbejde
De fleste er dog ikke særligt fleksible, når det 
gælder transporttid. Mindre end halvdelen 
af de ledige er villige til at påtage sig mere 
end en times samlet daglig rejsetid til og fra 
arbejde. Det er langt mindre, end der kræves i 
de gældende rådighedsregler, hvor ledige skal 
påtage sig en samlet daglig transporttid på tre 

timer og i særlige tilfælde op til fire timer. Men 
i Danmark er det ikke kun ledige, der er uvil-
lige til at flytte eller rejse langt efter arbejde. 
Tidligere undersøgelser viser, at det samme 
gælder for beskæftigede. 

Ledige i venteposition
Der er ca. 20 procent, som svarer, at de ikke øn-
sker et arbejde. Godt halvdelen begrunder det 
med, at de er tilfredse med deres nuværende 
deltidsarbejde, at de ønsker at færdiggøre 
aktivering, har tilsagn om job senere, eller har 
tilsagn om uddannelse. Et nej til arbejde er 
således for nogle ledige udtryk for en form for 
venteposition. 
 
Ældre og deltidsledige er mindst
motiverede
Der er forskel på motivation og fleksibilitet 
hos forskellige grupper ledige. Ledige med 
lang videregående uddannelse er generelt 
mere motiverede og fleksible end andre. 
Blandt hhv. ældre og deltidsforsikrede er 
der flere, der er meget lidt motiverede. 
De ældres lave motivation skyldes for-
mentlig, at mange er ved at indstille sig på 
at trække sig helt tilbage fra arbejdsmarke-
det. Mens mange deltidsledige tilsyneladende 
er tilfredse med deltidsarbejde og supple-
rende dagpenge.   

4 ud af 5 ledige vil gerne i arbejde - på visse betingelser 
Pressemeddelelse udsendt af Social Forsknings Instituttet (SFI), 26. februar 2007
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Markant stigning i den private beskæftigelse
Den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg med 0,8 pct. fra 3. til 4. kvartal, og er dermed på sit hidtil højeste 
niveau. Dette skyldes en markant stigning i den private sek-tor (1,4 pct.), mens den offentlige sektor har et svagt 
fald (0,2 pct.) i beskæftigelsen.

De største stigninger inden for den private sektor var i finansiering og forretningsservice samt i bygge og anlæg 
med en stigning på henholdsvis 2,4 og 2,3 pct. Finansiering og forretningsservice dækker fx over penge- og 
realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.fl. Beskæftigelsen i industrien er uændret i forhold til 3. kvartal,
mens der var et lille fald i branchen energi- og vandforsyning med 0,2 pct.

Beskæftigelsen i den samlede offentlige sektor faldt med 0,2 pct., når man korrigerer for sæsonudsving.
Den amtslige sektor steg som den eneste med 0,2 pct., mens der var fald i stat (0,5 pct.), kommuner (0,3 pct.)
og offentlige selskaber (0,3 pct.).

Beskæftigelsesindikatoren er opgjort på grundlag af de foreløbige ATP-indbetalinger for 4. kvartal. Tallene er 
omregnet til fuldtidsbeskæftigede og korrigeret for normale sæsonudsving.

Beregnet antal fuldtidsbeskæftigede – faktisk og sæsonkorrigeret

Stigning på 0,8 pct. 
i beskæftigelsen

Størst stigning i finansiering 
og forretningsservice

Fald på 0,2 pct. i
den offentlige sektor

ATP-baseret
opgørelse

Den faktiske ATP-beskæftigelsesindikator har ligesom den sæsonkorrigerede beskæf-tigelse aldrig været højere, 
idet den var på 2,3 mio. fuldtidsbeskæftigede i 4. kvartal.

Beskæftigelsen har aldrig 
været højere
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Få mere information om den kvartalsvise beskæftigelsesindikator i serien Arbejds-marked (Statistiske Efter-
retninger), der offentliggøres samme dag som hovedresultaterne i Nyt fra Danmarks Statistik. Se desuden
www.statistikbanken.dk/besk11, besk12 og besk13.

Beskæftigelsesindikatoren belyser ændringerne i antal fuldtidsbeskæftigede fra kvartal til kvartal. 
Beskæftigelsestallene beregnes ved at dividere de samlede ATP-indbetalinger med bidraget for en fuldtids-
beskæftiget og er således et udtryk for det samlede beskæftigelsesomfang, dvs. det antal fuldtidsbeskæft-
igede lønmodtagere, de indbetalte beløb svarer til. Arbejdsgiverne indbetaler til ATP via deres SE-nummer, 
og fuldtidsbeskæftigelsen branche- og sektorfordeles ved at knytte oplysninger om branche og sektor til 
SE-nummeret. Læs flere oplysninger om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/845.

Beskæftigelsesindikator på grundlag af ATP-indbetalinger 1. kvt. 2007 udkommer 7. juni 2007.

Jette Persson, tlf. 39 17 30 45, jep@dst.dk Marianne Lundkjær Rasmussen, tlf. 39 17 30 47, mlr@dst.dk
Timmi Rølle Graversen, tlf. 39 17 38 65, trg@dst.dk

Mere information

Kilder og metoder

Næste offentliggørelse

Henvendelse
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Amt Fordeling Befolkning Amt Fordeling Befolkning

Nordsjælland 9,07% 6,90% Nordjylland 5,25% 9,23%

Storkøbenhavn 19,14% 22,52% Midtjylland 4,88% 4,36%

Midtsjælland 10,55% 4,37% Vestjylland 3,64% 5,11%

Vestsjælland 7,06% 5,56% Østjylland 9,07% 12,01%

Sydsjælland og øer 5,40% 4,85% Fyn og øerne 6,19% 8,80%

Bornholm 0,85% 0,82% Sydvestjylland 3,52% 4,18%

Grønland & Færøerne 1,07% 1,21% Trekantsområdet 7,21% 6,54%

Udland*2 3,22% 0,00% Sønderjylland 3,90% 4,72%

Kategori Fordeling Kategori Fordeling Kategori Fordeling

Kontor, administration 13,84% Salg & indkøb 13,48% Ledelse & organisationsudv. 8,38%

IT & telekommunikation 9,65% Logistik, transport, lager 6,24% Industri, produktion, fødevarer 7,54%

Detail, service, sikkerhed 6,45% Hotel, restauration, turisme 5,70% Social, sundhed & omsorg 3,69%

Undervisning, sprog.... 4,96% Håndværk & levnedsmiddel 4,05% Økonomi & revision 3,28%

Ingeniør & konstruktør 3,39% Energi & miljø 2,38% Medicinal, kemi, biotek, nano 2,55%

Informatik & markedsføring 1,39% Human resources 0,99% Kunst, kultur, arkitektur 0,57%

Finans, bank & forsikring 0,66% Humanitær & kirke 0,48% Jura & ejendomshandel 0,32%

Markedet for online annoncering er i konstant 
udvikling, hvilket naturligvis også gælder for 
Job-Support Danmark®, så  i denne udgave af 
HR-News har vi valgt kort at informere om de 
seneste tiltag og ikke mindst ændringer for 
vore annoncører.

Vi har de seneste måneder udvidet vor me-
darbejderstab og budt ikke færre end 12 nye 
medarbejdere velkomne. Medarbejdere som 
vi håber alle vil tage pænt imod. Nyansættel-
serne er fordelt til vor kundeservice, marketing, 
tekniskeafdeling og annonceproduktion.
 
 
Ændring på annoncemarkedet
Til de annoncører der benytter sig af enten 

OHRMS® eller vor MediaService er det nok 
værd at bemærke, at annoncer på Ofir.dk 
og Matchwork.dk ikke længere skannes og 
medtages på Jobindex.dk. Derimod er Ofir.dk 
selv begyndt at skanne AF således alle deres 
annoncer medtages automatisk på Ofir.dk. Det 
betyder, at de annoncører der indrykker sine 
annoncer på AF fremover får sine annoncer 
eksponeret gratis på Ofir.dk og Jobindex.dk.

 
Tiltag hos Job-Support Danmark®
En del annoncører har gennem årene ytret 
ønske om yderligere data i forhold til vore bru-
gere. Til at efterkomme dette ønske har vore 
udviklere i efteråret 2006 fået udviklet et helt 
nyt system, så vore annoncører i praksis altid 

kan hente en aktuel og retvissende analyse af 
de mange brugere som har tilmeldt sig vore 
onlineservices. 
 
Vi har i denne udgave af HR-News valgt at 
inkludere et uddrag af opgørelsen nedenfor, 
men ønsker du de seneste tal kan de hentes på 
http://www.job-support.dk/annoncering/job-
support/keynumbers.asp  (OBS! Opgørelsen 
beregnes hver gang du klikker ind).

*1 Kilde til befolkningsfordeling, Danmarks statestik 2003

*2 Udland er i oversigten anført som 0% af statestik hensyntagende til befolkningsfordeling i Danmark.

Udland udgjorde reelt 2.506 tilmeldinger, svarende til 2,48%

Kandidatnøgletal
Hos Job-Support Danmark® kan kandidater bl.a. tilmelde sig vor e-mail service, hvor de modtager besked når et job på www.Job-Support.dk 
matcher deres indtastede kriterier.  
 
105.203 geografiske ønsker er der registreret i den aktuelle opgørelse, som giver følgende fordeling for vor Job-mail service den 30-03-2007: 

Det betyder, at din annonce eksponeres direkte overfor flere kandidater end de der blot kommer ind på www.Job-Support.dk via forsiden.

Seneste nyt fra Job-Support Danmark® 
Af  Ricky Vejsmose, Job-Support Danmark®
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Brugerprofil
I tabellerne på de følgende sider vil du kunne se fordelingen af alder, erhvervserfaring, aktuel brancheerfaring, ledelseserfaring og nuværende
uddannelsesniveau.
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- Hele Danmarks elev jobportal

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


