
ANNONCETILLÆG TIL JYLLANDS-POSTEN

FREMTIDENS ARBEJDSPLADS
MANDAG 28. JANUAR 2019

Fundamentet  
for det gode liv

Læs lederen på side 2

10 Tag ansvar for stress og bryd tabuet · 12  Kampen om  kompetencer bliver  afgørende · 15  Når fremtidens  arbejdsplads går digital

Du kan være verdens dygtigste skytte, have det bedste 
gevær og den fineste kikkert. Men hvis dit fundament er 
ustabilt, så rammer du ikke målet.
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V
i danskere har det med at inddele vores liv 
i kasser og skemaer. Familieliv, arbejdsliv, 
fritidsliv. Og de forskellige liv har adskillige 
underrubrikker. Bare tænk på, hvor fyldt en 

arbejdskalender med vigtige møder hver eneste dag kan 
være. Og læg dertil Family planneren og kamp og træ-
ningsprogrammet i fodbold- og badmintonklubben. Man 
bliver svedt alene ved tanken om alt det, vi moderne men-
nesker skal nå og leve op til. 

Samtidig påvirkes vi af et bombardement fra de socia-
le medier om, hvor godt det går for alle andre. Og vi hol-
der os ikke tilbage. Vi skal naturligvis ligesom naboen og 
kollegaen, også have et smukt hjem, strålende karrierer, 
velfungerende børn og et fantastisk parforhold med den 
eneste ene. Sandheden er, at det ikke kan lade sig gøre på 
én gang. Vi stresser os selv med alle de parametre, vi skal 
score højt på for at være en succes. 

Vi må hver især gøre op med os selv, hvad der egentligt 
er vigtigt for os? Hvad giver livet mening? I det kapitel vi 
lever lige nu? For livet har kapitler alt efter vores alder og 
familiesituation. Der er efterhånden udgivet flere bøger 
om, hvad folk fortryder på dødslejet. Nogle af de største 
fortrydelser er: Jeg ville ønske, at jeg havde tilbragt mere 
tid med mine børn, da de var små. Og jeg ville gerne have 
dyrket mine venskaber noget mere.

Når vi ved, at det har stor betydning for, om livet føles 
meningsfuldt, at vi er sammen med vores børn, når de er 
små, og at vi bruger tid på vores venner, så er det da tos-
set, at vi ikke begynder at leve efter det, endnu mens vi 
har livet foran os. Børnenes barndom genudsendes ikke. 
At man tidlig hver morgen afleverer et lille 1-årigt barn i 
vuggestue og først henter det sent om eftermiddagen, kan 
ikke gøres om. 

Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi, hvis vi har mu-
ligheden for det, indretter vores tilværelse, så vi kan se os 
selv i øjnene. Ikke mindst den dag vi skal herfra. Det kan 
godt være, at det koster den ekstra bil, sommerferien til 
Kreta og skituren til Østrig, hvis den ene forælder skal gå 
ned i tid i nogle år. Men hvis man derved slipper for at gå 
på arbejde med ondt i maven hver eneste dag, så er det jo 
det hele værd. 

Det kan være en god vane at indføre, at man hvert 
 halve år sætter sig ned med sin partner og taler om, hvad 
der egentlig giver livet mening og værdi. Hvorfor beskæf-
tiger jeg mig med familielivet? Jo fordi det for mig uvæger-
ligt hænger sammen med arbejdslivet. Vi kan ikke dele 
livet ind i kasser. Det hele skal jo fungere og give mening. 
Samtidig. Du kan være verdens dygtigste skytte, have det 
bedste gevær og den fineste kikkert. Men hvis dit funda-
ment er ustabilt, så rammer du ikke målet. 

Spørgsmålet er; lever du mon, som du gerne vil eller 
spiller du en rolle, for at leve op til andres forventninger? 
Gør det ondt i maven, når du afleverer lille Mikkel i vug-

gestuen? Kan du aldrig tage med Asta til fodbold, fordi du 
sidder i et vigtigt møde? Har du aldrig tid til at se venner-
ne eller veninderne? Så er der måske noget, der skal juste-
res i arbejds- og familielivet. Tiden kommer aldrig tilbage. 
Den pose tid man får udleveret om morgenen, er brugt 
om aftenen. Så hvis der er noget, du gerne vil, så se at få 
det gjort.

Jeg er overbevist om, at jo mere ærligt og i overens-
stemmelse med vore værdier, vi lever, jo bedre har vi det, 
når vi går på arbejde. Hvis din grundlæggende platform 
er i orden, så kan du bedre håndtere en periode med 
stress eller ekstra arbejdsbyrder. Men hvis den samlede 
belastning – altså summen af de små livsløgne og det, der 
gør ondt i maven – bliver for stor, så bukker vi under, når 
der skal bæres ekstra. Og det skal der jo indimellem.

Jeg tror, at det er muligt for rigtig mange at justere ar-
bejdslivet og familielivet, så det ikke føles som et uover-
skueligt ræs i et hamsterhjul. Og vores klode har brug 
for, at vækst ikke er religionen. Faktisk gør vi naturen og 
miljøet en stor tjeneste ved at skære ned på det massive 
forbrug. En telttur med ungerne og hjemmesmurte mad-
pakker eller en vandretur i en af vore smukke national-
parker herhjemme, er utroligt livgivende. 

Derfor er opfordringen fra mig - brug vintermåne-
derne til at kigge indad – til ref leksion – og stil dig selv 
de gode spørgsmål: Gad jeg at have mig selv som kolle-
ga? Ville jeg have mig selv som far eller mor? Lever jeg 
det liv, jeg gerne vil? Hvad kunne jeg ændre på, så jeg 
selv og alle andre blev mere glade, så livet føles livfuldt, 
mens det leves. 

B.S. Christiansen
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En lav luftfugtighed på arbejdspladsen gør medarbejdere mere syge og mindre produktive. Foruden at 
medføre ubehagelige gener som udtørrede slimhinder og hovedpine giver tør luft nemlig optimale vilkår 
for spredning af vira og bakterier.

Tør luft er en overset indeklimaskurk

I
ndeklima på landets arbejdspladser 
har været en del i fokus de seneste år, 
og på virksomheder er man i stor stil 
blevet bevidst om de gode effekter, 

der er ved at lufte ud og holde en passen-
de temperatur på mellem 20 og 24 grader. 
Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø viser 
flere undersøgelser, som fx LO-rapporten 
”Arbejdsmiljø set med virksomhedsøko-
nomiske briller”, at en forbedring af inde-
klimaet kan øge produktiviteten 10-20 pct. 
blandt medarbejderne på kontorarbejds-
pladser, hvor indeklimaet er dårligt. Der 

er således gevinster at hente for både den 
enkelte og for virksomheden, når indekli-
maet bliver taget alvorligt. 

Men når luften i et lokale bliver skiftet 
ud enten ved mekanisk ventilation eller 
ved at åbne vinduer, falder luftfugtighe-
den, hvis man ikke har fokus på at regu-
lere det rigtigt. Selvom det ser fugtigt ud 
udenfor, indeholder kold luft kun ganske 
lidt vanddamp, og når den bliver varmet 
op til stuetemperatur, falder den relative 
luftfugtighed. Problemet er, hvis den rela-
tive luftfugtighed kommer under 40 pct. i 
længere perioder. For i de tilfælde kan det få 

en negativ indvirkning på medarbejdernes 
sundhed, øge sygefraværet og give lavere 
produktivitet, fortæller Jeanet Berg, der er 
sygeplejerske og Health Consultant hos 
virksomheden Condair, der forhandler og 
rådgiver om indeklimainstallationer. 

Smitterisiko stiger i tør luft
Hun forstår godt, at det kan være svært at 
forstå nødvendigheden af en god luftfug-
tighed i et lokale, når der gennem flere år 
har været meget opmærksomhed på at 
skabe tørre og tætte bygninger for at und-
gå blandt andet skimmelsvamp i krogene. 
Men der er da heller ikke tale om, at vores 
huse og lokaler skal være fugtige for, at 
indeklimaet er optimalt.  Luftfugtigheden 
bør ligge på middelniveau der er 40 til 60 
pct., som giver et behageligt klima for men-
nesker. Er luften for tør, kan det nemlig give 
gener i øjne, hals og næse og desuden med-
føre højere risiko for at blive smittet med 
forkølelses- eller influenzavirus.

”Kroppens slimhinder, der er vores før-
ste barrierer mod vira og bakterier, mister 
væske som går ud over deres funktion, når 
luftfugtigheden er lav. Det vil sige, at der er 
større risiko for, at vi bliver syge. Cirka en 
tredjedel af vira og bakterier er luftbårne, så 
vi udsættes altså for smitterisiko af en kol-
lega, der er kommet på arbejde med næse, 
der løber og hoste, selvom vi ikke er i kontakt 
med vedkommende,” forklarer Jeanet Berg.

Mange arbejdspladser er i dag indret-
tet som storrumskontorer, hvor ventilation 
er helt nødvendig for at sikre et godt inde-
klima. Det er dog vigtigt, at virksomheden 
samtidig sørger for at holde middelniveau 
i luftfugtighed. For vira og bakterier hvirv-
ler rundt i længere tid, fordi molekylerne 
bliver lettere i tør luft, da de ikke indehol-
der så meget vand. Når luften er tør, træk-
ker den fugt tilsig fra sine omgivelser. Det 
gælder både mennesker, planter og alt som 
indeholder vand – også molekyler i luften. 

”Hvis luften til gengæld har en middel 
relativ luftfugtighed på 40 til 60 pct. er 

disse molekyler med fx en influenzavirus 
tungere, og vil hurtigere falde ned på en 
overflade og blive fjernet ved almindelig 
rengøring,” siger Jeanet Berg og peger på, 
at vira og bakterier desuden hurtigere går 
til grunde i et miljø med en relativ luftfug-
tighed over 40 pct.

Følg udvikling i luftfugtighed  
med et hygrometer
De første indikatorer på, at luften er for tør 
på en arbejdsplads som fx et åbent kontor, 
er statisk elektricitet, og at medarbejdere 
begynder at opleve røde, tørre og irrite-
rede øjne og få hovedpine. Det skyldes 
udtørring af slimhinder og dehydrering 
af kroppen. Jeanet Berg fortæller, at men-
neskekroppen er ret god til at kompensere 
for tør luft, men kun i kortere perioder ad 
gangen. Det vil sige, at hvis vi kun ophol-
der os kort tid i et rum med lav luftfugtig-
hed, vil vi formentlig ikke registrere det, 
men efter 6-8 timers arbejde vil sympto-
merne vise sig hos de fleste. Når luften er 
tør, vil medarbejdere, der arbejder ved pc 
eller taler meget i telefon, være særligt ud-

satte. Øjet fokuserer, vi blinker mindre og 
slimhinderne tørrer derved hurtigere ud. 
Det samme gælder når vi taler meget eller 
trækker vejret gennem munden. Som en 
helt naturlig forlængelse af indsatsen for et 
godt indeklima mener hun, at en virksom-
hed bør holde øje med niveauet for luftfug-
tighed med et hygrometer og følge op med 
relevante tiltag, hvis luften bliver for tør.

” Cirka en tredjedel 
af vira og bakteri-
er er luftbårne, så 
vi udsættes altså for 
smitte risiko af en 
 kollega, der er kom-
met på  arbejde med 
næse, der løber og 
hoste, selvom vi ikke 
er i kontakt med 
 vedkommende
Jeanet Berg

Udluftning og ventilation på arbejdspladsen er rig-
tig godt, fordi det nedbringer niveauet for CO₂. Men 
man bør være opmærksom på, at luften i lokalet 
også kan blive for tør, så luftbårne vira nemmere 
smitter mellem kollegaer, siger Jeanet Berg, der er 
sygeplejerske og Health Consultant i Condair.

Det ideelle indeklima bekæmper smittespredning
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Er tør luft skyld i dårligt indeklima 
og sygefravær på din arbejdsplads?

Test dit indeklima 
med en gratis startpakke
www.condair.dk/startpakke

GRATIS 
INDEKLIMA-
STARTPAKKE

ER DIT INDEKLIMA 
KLAR TIL KAMP?
Sund luftfugtighed bekæmper influenza



T
eambuilding trender i disse år. 
Og samtidig med, at mange virk
somheder sender store grupper 
af medarbejdere og ledere af sted 

på teambuilding, vokser kravene til ind
holdet og formen på kurserne.  Ræsonne
mentet fra mange virksomheder er, at det 
ikke nytter noget at sætte folk til at bygge 
broer eller bide hovedet af høns i den tro, 
at det styrker sammenholdet i teamet, hvis 
der måske snarere er brug for en hel dags 
fred og ro til at tale under åben himmel.

Thomas Liebe, der er partner og Team 
Training Manager i CoastZone, som 
blandt andet udbyder teambuilding
kurser, har mere end 15 års erfaring på 
området. Han mener grundlæggende, at 
det er essentielt at sondre mellem team
building og underholdning.

”Teambuilding og underholdning er to 
vidt forskellige ting, men begreberne bli
ver desværre ofte blandet sammen. Team
building handler om at træne eller have 
fokus på samarbejde, og det handler om 
at blive bedre, end man i forvejen er. Ofte 
drejer det sig om adfærd, altså måden, vi er 
sammen på. Teambuilding har et mål, og 
der er en mening med det. Derimod er en 

tur for alle medarbejdere i et oplevelses
hus, på latterkursus eller til middag på en 
restaurant underholdning, som kan være 
nok så hyggeligt – det har bare ikke noget 
med teambuilding at gøre,” understreger 
Thomas Liebe.

Faktorer som nærvær og sårbarhed 
bliver ofte skubbet i baggrunden i en travl 
hverdag i ”hamsterhjulet”. Men netop de to 
begreber skal ifølge Thomas Liebe i centrum 
på teambuilding både i det fysiske og men
tale rum for at få skabt den nødvendige tillid.

”Nærvær og sårbarhed øger tilliden 
mellem mennesker, og tillid er en grund
faktor i alle relationer, også i et team. Tillid 
opnås i dialog og i fællesskab, så velfunge
rende teambuilding gør, at tilliden bliver 
øget,” forklarer Thomas Liebe.

Jo vildere, desto bedre
Inden invitationerne sendes af sted til med
arbejderne, er det meget vigtigt at få afdæk
ket, hvor og hvordan kurset skal foregå.

”Nogen synes som udgangspunkt, at jo 
vildere, højere og vådere, det er, desto bed
re. Andre synes, den form for aktiviteter er 
spild af tid og vil hellere have nærværende 
diskussioner, og nogen vil helst bare være 

sammen. Hele afdækningen af, hvad det er 
for mennesker, og hvad vi som arrangører 
skal gøre for at give dem de optimale ram
mer at være sammen i, er sindssygt vigtigt. 
Der er jo ingen idé i at sende folk ud på for
hindringsbane, hvis de synes, det er dumt 
og meningsløst,” siger Thomas Liebe.

Trenden i disse år går meget i retning af 
”experiential learning” – at gøre noget sam
men og reflektere – i stedet for bare at tale.  
Inden for det område er der mange forskel
lige retninger: Det kan være lige fra at udnyt
te den nyeste teknologi over at være offline 
og sidde trygt omkring et bål til andre, som 
foretrækker en hel buffet af muligheder. Med 
buffeten er devisen, at der skal være noget for 
alle, og det skal give mening: Hvis man fore
trækker at gå en tur og snakke, gør man det. 
Hvis nogen vil klatre højt op, gør de det.

”Tidligere var teambuilding ofte noget 
med at dyste mod hinanden i hold om for 
eksempel at bygge en bro, og så fik det blå 
og det røde hold point efter, hvor gode de 
var til at arbejde sammen eller hvor hurti
ge de var. Nu er trenden mere, at der ikke 
er nogen, som skal vinde. Fokus er i stedet 
på det faktum, at man på en arbejdsplads 
er afhængige af hinanden. Så teambuil

ding i dag handler blandt andet om at fejre 
fællesskabet,” siger Thomas Liebe.

Formålet med at sende medarbejderne 
eller lederne på teambuilding er også meget 
forskelligt fra virksomhed til virksomhed. 
Det kan være i kølvandet på forandringer 
eller udskiftninger i medarbejderstaben, 
det kan være en succes, der skal forsøges 
fastholdt – eller det kan være et forsøg på at 
sammentømre et team, som ikke fungerer i 
sin performance eller sin adfærd.

Tilbage står det gode spørgsmål, om 
teambuilding anno 2019 virker. Giver en 
dag i skoven eller i et kursuscenter bedre 
sammenhold og bedre performance?  Iføl
ge Thomas Liebe er svaret ja.

”Der er mange måder at måle på, om 
teambuilding virker, og det er vigtigt, at vi 
bliver ved med at stille spørgsmålet for her
igennem at blive mere klar på, hvad vi præ
cist måler og hvordan. Når dét står klart, 
bliver måden, vi kommer derhen, også 
mere klar for både kunde og leverandør. 
Men grundlæggende vil jeg sige, at team
building virker og kan måles på bundlin
jen. Der er helt klart return of investment, 
for ellers havde vi og vores kolleger ingen 
eksistensberettigelse,” siger Thomas Liebe.

Nærvær og sårbarhed  
skal med på teambuilding 
Teambuiilding har bevæget sig væk fra konkurrencer i brobygning til, at ingen skal vinde. Moderne 
 teambuilding handler blandt andet om at fejre fællesskabet og sætte fokus på  adfærd og samarbejde, 
 mener partner i CoastZone Thomas Liebe.
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•  5-kamp
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Bakkens Salgsafdeling: tlf. 3996 2090 • fest@bakken.dk • bakken.dk/grupper
Bestil i dag

Men lad jer ikke narre! For på trods af den høje alder, nostalgiske stemning og 
de historiske bygninger holder Bakken sig evigt ung. Giv kolleger og gruppen 
en uforglemmelig dag, når Danmarks sjoveste forlystelsespark danner rammen 
om sjove og unikke oplevelser.

Hvert år strømmer flere end 500 firmaer og grupper til Bakken for en uforglem-
melig dag. På Bakken kan I både få sus i maven, træne lattermusklerne og nyde 
hinandens selskab med god mad og sjove aktiviteter i perfekte omgivelser.

Det er nemt at holde årets arrangementer på Bakken. Vi skræddersyr dagen,  
så den lever op til jeres behov og ønsker. Med vores store erfaring med firma- 
og gruppearrangementer er der garanti for en uforglemmelig dag.

Populære arrangementer for grupper
• Firmafest • Teambuilding • Personaleudflugt
• Firmaskovtur • Personalepleje • Kundepleje

Ude i den smukke Dyrehave ligger verdens ældste forlystelsespark

Book årets sommerfest



En god kantine og frugtordning på arbejdspladsen er meget mere end blot et personalegode. Ved blandt andet at 
give medarbejderne tilbud om sund frokost og pausesnacks er der gevinster for både de ansatte og virksomheden.

Sunde kosttilbud på jobbet lønner sig

D
e danske virksomheder priori-
terer i stigende grad sundhed 
på arbejdspladsen, viser flere 
undersøgelser. Det drejer sig 

om tilbud som sund kost, motion og sund-
hedsforsikringer, der kan være med til at 
øge medarbejdernes tilfredshed, motiva-
tion og arbejdsglæde samt at nedbringe 
sygefraværet. I en rapport fra Sundhedssty-
relsen, Sundhed og trivsel på arbejdsplad-
sen, fremgår det, at langt de fleste danske 
virksomheder har en politik, der retter sig 
mod mindst ét af områderne kost, rygning, 
alkohol, motion og stress, men i de færreste 
tilfælde er der tale om målrettede initiativer. 

Der er ellers ifølge Sundhedsstyrel-
sen konkrete gevinster at hente for virk-
somhederne ved at arbejde systematisk 
med sundhed på arbejdspladsen både 
hos store og små virksomheder med en 
langsigtet, strategisk funderet sundheds-
fremmeindsats. Ved at investere i en for-

nuftig livsstil på arbejdspladsen opnår 
man nemlig sundere medarbejdere, som 
er mere produktive, leverer højere kvalitet 
i arbejdet, er mindre syge, har mere over-
skud og trives bedre, hvilket i sidste ende 
kan aflæses på virksomhedens bundlinje.  

Det naturlige valg for medarbejdere
Der er således gode grunde til at betragte 
tilbud om firmafrugt og sundt tilberedt 
frokost som mere end personalegoder, 
der hjælper med at fastholde og tiltræk-
ke medarbejdere. Men en vigtig pointe 
er, at de sunde tilbud netop er tilbud og 
ikke opleves som et pres fra ledelsen eller 
kollegaer. Derfor bør en frokost ikke bare 
være sund, men også lækker og varieret, 
ligesom frugten bør være frisk og indby-
dende for at gøre tilbuddene så attraktive, 
at de bliver valgt til. Ikke blot som et sundt 
alternativ, men som det naturlige valg.  Hos 
firmafrugtleverandøren FrugtKurven.dk 

kan man helt konkret mærke, at trenden 
går mod sundere mellemmåltider, fortæller 
salgs- og marketingschef Lasse Dahlerup:

”Siden virksomheden blev etableret for 
19 år siden, er det gået støt frem, og mest 
markant de seneste fem år, hvor vi har haft 
en årlig vækst på mellem 25 og 30 pct. Vores 
kunder er virksomheder, der gerne vil stille 
lækker frugt til rådighed for medarbejder-
ne, og det handler om kvalitet, friske varer 
og variation. For hvis ikke de elementer er 
i orden, vil medarbejderne ikke vælge frugt 
eller nødder som mellemmåltid.”

Kvalitetsbevidste danskere
Han mener, at en af årsagerne til Frugt-
Kurvens vækst er, at virksomheden består 
af håndplukkede frugtnørder, der hver dag 
gør noget særligt ud af præsentation og 
udvælgelse af den leverede frugt.

 ”Det er frugt, som medarbejderne rent 
faktisk får lyst til at spise. Danskerne er 

utroligt bevidste om, hvad de køber, og de 
stiller selvfølgelig de samme krav til det, 
de spiser på arbejdspladsen,” siger Lasse 
Dahlerup fra FrugtKurven.

Han peger på, at når nu en virksomhed 
har besluttet at investere i medarbejde-
rens sundhed med en frugtordning eller 
frugtkurv, bør man gøre det fuldt ud, for de 
gode intentioner kan nemt tippe over til at 
blive negativt opfattet. 

”For eksempel hvis man oplever, at man 
selv kan købe bedre frugt i supermarkedet, 
end de hårde pærer, virksomheden tilbyder. 
Eller hvis der altid ligger de samme bana-
ner, og man gerne vil prøve sæsonens friske 
frugter. I de tilfælde bør virksomheden over-
veje, om ikke pengene er bedre givet ud ved 
at betale lidt mere og købe frisk kvalitet og 
variation frem for store mængder af det sam-
me uge for uge, som hurtigt bliver et halv sløjt 
tilbud, der ikke kommer længere end til 
frugtskålen,” siger Lasse Dahlerup.
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Voksne danskere bruger mange timer af deres vågne tid på arbejdspladsen, og ændringer i 
vores arbejdsopgaver og -miljø gør, at mange bruger mere og mere af arbejdstiden siddende 
foran en skærm. Det daglige arbejde bliver derfor for mange danskere et væsentligt element 
i en inaktiv livsstil, der øger risikoen for overvægt, hjertekarsygdom og tidlig død.  

Træning i arbejdstiden 
– det nye sort?

S
amtidig medfører det stillesid-
dende arbejde ofte spændinger i 
nakke/skulder området, og ondt i 
nakken forekommer langt oftere 

end ved andre typer arbejde. F.eks. har 
omkring hver anden dansker med kontor-
arbejde haft ondt i nakken og nedsat funk-
tion pga. af smerter i løbet det sidste år. For 
virksomheder er omkostningerne af nak-
kesmerter og andre smerter i muskler og 
led betydelige. De betaler for sygefravær, 
nedsat produktion og fejl i arbejdet, mens 
samfundet betaler for sundhedsudgifter 
til diagnose, behandling og omkostnin-
gerne ved det langvarigt sygefravær.

Mere fysisk aktivitet
Det anslås at en inaktiv livsstil medfø-
rer over en million dødsfald i Europa om 
året. Det har fået eksperter til at råbe vagt 
i gevær og anbefale mere fysisk aktivitet i 
daglige gøremål – f.eks. i løbet af arbejds-
dagen. Flere og flere virksomheder viser 
da også interesse for at tilbyde træning på 
arbejdspladsen, og forskningsprojekter 
viser, at træning på arbejdspladsen vir-
ker. Det nedsætter muskel- og ledsmerter 
(særligt nakkesmerter forbedres mar-
kant), gavner hjerte-karsystemet, og øger 
det mentale helbred og velvære, alt efter 

hvilken type træning eller øvelser, der 
udføres. Nogle studier viser også, at mål-
rettet træning på arbejdspladsen kan øge 
produktiviteten og mindske sygefravær, 
hvilket er stærke argumenter for ledere for 
at indføre træning. 

Målrettet træning til den enkelte
Der skal dog mere til end blot at tilbyde 
medarbejdere et motionsrum eller opret-
te en løbeklub. Disse typer af tilbud bli-
ver oftest kun benyttet kortvarigt og af de 
med arbejdere, der i forvejen er fysisk ak-
tive. Dermed får man ikke fat i de medar-
bejdere, der ville have størst gavn af træ-
ning. Den største gevinst kommer, når 
træningen er planlagt i forbindelse med 
arbejdet og sammen med kollegaerne. 
Træningen kan være meget forskellig – 
alt fra styrketræning, kondicykler og træ-
ning med elastikker til balanceøvelser og 
zumba. Men den største effekt opnås, når 
træningen målrettes den enkelte medar-
bejders behov, og den store gevinst opnås 
naturligvis kun, hvis deltagerne faktisk 
træner. Derfor er det vigtigt, at ledelsen 
bakker op om initiativet bl.a. ved at prio-
ritere og tilrettelægge arbejdsopgaverne, 
så det kan lade sig gøre for medarbejder-
ne at deltage i træningen. 

Træning i arbejdstiden betyder til gen-
gæld, at arbejdspladsen ikke længere er et 
sted, hvor man kun går på arbejde, men et 
sted, hvor man træner og i øvrigt engage-
res i andre typer af sundhedsfremme. Det 
betyder også, at grænsen mellem aktivi-
teter, der tidligere lå enten i fritiden eller i 
arbejdstiden, bliver mere uklar. Det rejser 
spørgsmål om hvorvidt træningen ople-
ves som et tilbud eller tvang, og om hvor 
grænsen går for, hvad en arbejdsgiver kan 
kræve af en medarbejder. Kan og skal alle 
medarbejdere træne i arbejdstiden, og 
skal de også træne i fritiden? Og hvordan 
håndteres situationer, hvor medarbejde-
ren ikke ønsker at træne? Fremtidens ar-
bejdspladser kommer til at sætte fokus på 
disse spørgsmål, for meningerne om ar-
bejdspladsens ansvar og rettigheder deler 
vandene.  

Sundhedskultur
Som i så mange andre sammenhænge, er 
træning i arbejdstiden ikke en hurtig eller 
let løsning for virksomheden, og den er-
statter ikke behovet for god ergonomi.  Der 
er en klar sammenhæng mellem ledelses-
kulturen, organisationen, tilrettelæggel-
se af arbejdet og virksomhedens kultur 
omkring sundhed. Hvis det skal lykkes at 

engagere medarbejderne og påvirke deres 
sundhed, et det nødvendigt at tilbyde flere 
forskellige typer af træning, målrette den 
specifikt efter de enkelte medarbejderes 
ønsker og behov. Endelig er inddragelse af 
medarbejderne i alle aspekter af planlæg-
ningen helt central for implementeringen 
af de sundhedsfremmende tiltag. Samti-
digt bliver et nøgleord for fremtidens ar-
bejdspladser variation i arbejdsopgaverne 
og den fysisk belastning på arbejdet efter 
devisen ”ikke for lidt og ikke for meget”. 
Dette kræver både fokus på den enkelte 
medarbejder og mod på at se på hele orga-
niseringen af funktioner og aftaler, så der 
bliver variation i arbejdet og tid og rum til 
fælles målrettet træning. 

Foto: Colourbox

Tekst: Mette Jensen Stochkendahl, sr. forsker Nordisk Institut for Kiropraktik og lektor Syddansk Universitet.

Mette Jensen Stochkendahl



Hvad er stress?

Stress er i sig selv en hensigtsmæssig re-
aktion, som vi mennesker har udviklet og 
bevaret gennem tusinder af år. Hjernen 
oplever, at vi føler os truet og sætter krop-
pen i stand til at kæmpe eller flygte. Pro-
duktionen af stresshormoner hjælper til 
med at mobilisere energi, så vi kan over-
komme den udfordring, der ligger foran 
os. Men hvis tilstanden bliver langvarig, 
kan den være skadelig. Sjældent i dag er 
vi truet på livet, men hjernen vil modtage 
ulyst, bekymringer og pres som en trus-
sel – og så sættes hele alarmberedskabet 
i kroppen i gang.

Det er meget forskelligt, hvad der stres-
ser os, ligesom det også er forskelligt, hvor-
dan vi hver især bedst forebygger stress og 
takler opstået stress. Stress vil meget sjæl-
dent kun udspringe af arbejdsmæssige 
forhold, men i kombination med forhold 
uden relation til arbejdet. 

Stress er fortsat et tabu
For mange er stress fortsat et tabu. For den 
enkelte, der rammes af stress, er det fortsat 
svært at gå til sin leder og bede om hjælp. 
Vi frygter, at det udstiller os som svage, 

selvom det modsatte i virkeligheden er 
tilfældet. At tage ansvar for sin egen situa-
tion og foretage de nødvendige justeringer 
er i virkeligheden en styrke.

Der kan være en bekymring for at sæt-
te stress på dagsordenen i en virksomhed. 
For bliver medarbejderne ikke bare mere 
stressede, hvis vi taler for meget om det? 
Ved at sætte fokus på stress, og på hvad 
stress er, vil man tværtimod forebygge 
stress. Man vil også opnå at både medar-
bejdere og ledere bedre kan skelne mel-
lem, hvad der er stress og hvad der er al-
mindelig travlhed eller kortvarigt pres.

Hvem har ansvaret for stress?
Vi ved kun selv hver især, hvordan vi har 
det og derfor påhviler det den enkelte at 
tage det første skridt hen imod en foran-
dring. Derudover har organisationen, 
lederen og kollegaer et stort ansvar for at 
forebygge og håndtere stress i virksom-
heden.

Organisationens ansvar
Beslut hvilken kultur og værdier, der skal 
være gældende i jeres virksomhed. Val-
get påvirker balancen mellem krav til og 

ressourcer hos den enkelte medarbejder. 
Medarbejdere, der trives performer bedre 
og gevinsten ved at sætte fokus på fore-
byggelse af stress skaber arbejdsglæde og 
bundlinje. 

Formuler jeres stresspolitik og giv 
lederne de nødvendige værktøjer. Med 
en stresspolitik signalerer virksomhe-
den klart, hvordan ledelsen forholder sig 
til stress, og hvem der skal gøre hvad på 
hvilke tidspunkter i et stressforløb. Ved 
at arbejde med og nedskrive holdningen 
til stress i en politik, kommer holdningen 
nemmere til at fungere som et ledelses-
værktøj. For medarbejderne vil det være 
et klart signal om, at stress bliver taget 
alvorligt. Politikken er derfor et redskab 
for både ledelse og medarbejdere, som bli-
ver klar over deres handlemuligheder, og 
hvad der forventes af dem. 

Dit ansvar som leder
Det kan være svært for dig som leder at 
vide, om din medarbejder er stresset. De 
har selv et ansvar for at komme til dig, 
men tag fat i ændret adfærd. Oplever du at 
din medarbejder agerer anderledes, så fat 
i det. Det kan være mange ting, men uan-

set om det er flere fejl i leverancerne, for-
ringet kvalitet, manglende overblik, mere 
tavshed, aggression eller noget helt andet, 
så tag dialogen. Hjælp din medarbejder til 
prioritering, når det er nødvendigt.

På den brede bane bør du være op-
mærksom på, hvordan du forebygger 
stress ved at skabe trivsel, samarbejde, til-
lid, motivation, mening og sammenhæng. 
Vis interesse, omsorg og opmærksomhed. 
Afstem krav og forventninger gennem 
åben dialog. 

Dit ansvar som kollega
Som kollega spiller du en væsentlig rolle 
på din arbejdsplads i at skabe et godt sam-
arbejde, tillid og trivsel.

Støtte og opbakning fra kolleger op-
står, når man har oplevelsen af at blive 
lyttet til. Det kan være svært at sige det 
rigtige, når en kollega har stress og nogle 
gange undgår vi kontakt med mennesker, 
der har det svært – fordi vi tror, at vi skal 
fixe dem. Det skal vi ikke. Men vi kan altid 
spørge, hvordan en kollega har det – hvis 
vi oplever ændringer i adfærd. Vi kan lytte. 
Og vi kan altid hjælpe ved at opfordre kol-
legaen til at gå til lederen og ved at hjælpe 
opgavemæssigt der, hvor vi kan. 

Dit ansvar som medarbejder
Lyt til stress-signalerne og tag fat i din le-
der, hvis der er behov for justeringer. Husk 
at ingen er perfekt og bed om hjælp, når 
det er nødvendigt. Pas på ikke at køre dig 
selv for hårdt. Og pas på din hjerne, hjer-
nen brænder ud, hvis den ikke får ro fra 
tankerne om arbejde, planlægning og be-
kymringer. Tag din motivation alvorligt. 
Find ud af hvad der er altafgørende for din 
motivation i arbejdslivet og tag ansvar for 
at gå efter det. Tag stress alvorligt og fore-
tag de nødvendige skridt.

Tag ansvar for stress 
og bryd tabuet
Tekst: Tina Buch Olsson, Dansk Erhverv

Stress
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Stress er et hyppigt anvendt ord. Det dækker over alt fra ulvetimen, travlhed på jobbet til langtidssygemelding eller komplet 
udbrændthed. Men hvor går grænsen fra almindelig hverdagstravlhed til decideret sygdom, og hvad er symptomerne?

Hvad er stress? 

V
i hører, at flere og flere bliver 
stresset. Men hvad betyder det 
egentlig, og hvordan ser frem-
tidsudsigterne ud?

Stress er en sund reaktion
Stress er i sin grundform en naturlig og 
sund reaktion, som alle mennesker op-
lever. Det er vigtigt at skelne mellem 
det, vi kalder kortvarig eller akut stress i 
modsætningen til langvarig eller alvorlig 
stress. Førstnævnte er helt almindeligt, 
hvorimod sidstnævnte er det, der kan føre 
til en alvorlig stresssygemelding. 

Den naturlige stressreaktion opstår 
i situationer, hvor vi skal præstere noget 
ekstra. Det kan være i forbindelse med 
eksterne belastninger som f.eks. en stor 
præsentation på arbejdet, overarbejde el-
ler travlhed, men det kan også opstå som 

følge af interne belastninger eller følelses-
mæssige krav. F.eks. kan en intern belast-
ning være, hvis du har en syg pårørende, 
du bekymrer dig om, hvis du gennemgår 
en følelsesmæssigt svær periode

Stress som kortvarig tilstand er egent-
lig en sund reaktion, fordi den aktiverer dit 
naturlige beredskab til at klare krævende 
situationer. Stresshormoner som cortisol 
og adrenalin udløses, og det hjælper dig til 
at præstere, da det giver ekstra energi.

Summen af belastninger  
får  korthuset til at vælte
Problemet opstår, når du for længe eller for 
ofte oplever for store belastninger. Stress 
har sjældent én unik årsag, men er et sam-
spil af belastninger og ressourcer. Der fin-
des endnu ikke en medicinsk diagnose, 
men kort sagt kan man sige, at: 

”stress opstår, når de interne og eks-
terne belastninger overstiger dine res-
sourcer.”

Stress hænger først og fremmest sam-
men med vores oplevelser og fortolknin-
ger – ikke begivenhederne i sig selv.  Dvs. 
at hvis du anser en præstation på dit ar-
bejde som ’nem’, vil du ikke blive stresset. 
Hvis du anser den som krævende, kan du 
blive stresset. Derfor er det er vigtigt at 
kende sig selv og vide hvad, der igangsæt-
ter dit alarmberedskab.

Genkend symptomerne
Der er stor forskel på, hvordan vi rea-
gerer på de belastninger, vi møder, og 

hvor hurtigt vi opdager, at noget er galt. 
I mange tilfælde er den stressede selv 
den sidste til at opdage sin stress. Der-
for er det vigtigt at sætte ord på, hvis du 
er bekymret for en i din omgangskreds. 
Nedenstående er en liste, som opdeles 
i adfærdsmæssige, psykisk og fysiske 
symptomer på stress. 

Det svært at sige noget generelt om, 
hvor grænsen går mellem positiv kortva-
rig stress og langvarig, alvorlig stress. Det 
vil altid være en individuel vurdering. Gra-
den og hyppigheden af dine symptomer 
fortæller noget om, hvor stresset du er. 
Hvis du er i tvivl, er det bedste du kan gøre 
at tale med din læge eller en psykolog.

Hvor mange får stress  
og hvad er fremtidsudsigterne?
Stresskurven stiger og verdenssundheds-
organisationen WHO forudser, at stress, 
og heraf afledte sygdomme som angst og 
depression, vil være en af to største syg-
domsbyrder i 2020.  

Der er forskellige bud på, hvad dette 
skyldes. En forklaring er, at menneskers 
hjerne ikke er gearet til at håndtere de kom-
plekse krav, vi stilles overfor. Stigende ar-
bejdspres er en typisk forklaring, men også 
faktorer som internettet, teknologiens ud-
vikling, udvidede arbejdsrammer, perfek-
tionskultur eller høj konkurrence mm. har 
fået skyld for at overvælde vores hjerner. 

Hvis hjernen konstant stimuleres, 
bliver vi vant til at køre i et hurtigere 
spor, end vi er beregnet – eller i stand 

til. Dette kan skabe en ’fartbildhed’, lige-
som hvis vi kører på motorvejen og ikke 
opdager, at vi kører alt for hurtigt. Hvis 
vi ikke sænker hastigheden i tide, risike-
rer vi at ’køre galt’. Hjernen bliver over-
belastet af de mange stimuleringer uden 
pause og kan dermed blive overvældet 
og decideret syg.

Stress er også blevet kaldt et ’mode-
fænomen’ og en del af stigningen i stres-
skurven forklares med, at vi taler stress 
op. Mindre tabu kan måske forklare en del 
af de store udsving. Vi kan dog ikke fjerne 
den stressedes oplevelse, blot ved at kalde 
det et modefænomen. Derfor er det vig-
tigt at se på hvad, der virker for at bremse 
stress. Ved at forebygge, informere om og 
arbejde imod stress, kan vi være med til at 
ændre udviklingen.

Tekst: Solveig Wandall
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Den nationale sundhedspro�l 2017 viste at 
udviklingen af stress i Danmark er stigende:
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SYMPTOMER PÅ 
STRESS:
Adfærdsmæssige   kendetegn
• Søvnløshed
• Øgettræthed
• Manglendeengagement
• Nedsathandlingskraft
• Aggressivitet
• Irritabilitet
• Ubeslutsomhed
• Glemsom
• Fraværende
• Øgetbrugafstimulanser

somfxkaffe,cigaretterogal
kohol

• Øgetsygefravær
• Mindresocial 

Psykiskekendetegn
• Ulyst
• Træthed
• Hukommelsesbesvær
• Rastløshed
• Nedsat/dårligthumør
• Manglendeoverskud
• Grådlabil
• Følsomogletpåvirkelig
• Grublerogspekulerer
• Indadvendt 

Fysisketegnpåstress
• Sultforstyrrelser
• Hjertebanken
• Hovedpine
• Svedeture
• Smerter
• Indreuro
• Appetitløshed
• Hyppigeinfektioner
• Forværringafkronisk

sygdom



Arbejdsmarkedet er allerede globalt og præget af konstante omstillinger. Tendenser, som kun vil blive forstærket. 
Opskriften på succes nu og i fremtiden er helt enkelt: Adgang til de bedste kompetencer. Det lyder nemt, men vejen 
til dem er kroget og kompleks og kræver markante ændringer i det politiske fokus. 

Kampen om 
 kompetencer  
bliver  afgørende

E
r erhvervslivet rustet til en frem-
tid med stigende globalisering, 
hvor ny teknologi med kortere 
og kortere intervaller stiller nye 

krav til virksomheder og medarbejdere? 
På den ultrakorte bane er svaret ”ja”. Dan-
ske virksomheder er gode til eksport. Den 
danske model med en tårnhøj mobilitet 
på arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedsud-
dannelserne og vores uddannelsessystem 
fungerer relativt godt i et globalt perspektiv.

Vi kan dog sætte det hele over styr på 
relativ kort tid, hvis ikke vi møder morgen-
dagens udfordringer med en stor portion 
ydmyghed. Der er brug for det. Blandt de 
advarselslamper, der blinker lige nu, er en 
politisk modstand mod at give virksom-
heder og lønmodtagere gode betingelser 
at rekruttere fra og tage job de steder i 
verden, hvor innovations- udviklings- og 
videns- potentialet er størst. Derudover er 
der en bekymrende stor mangel på poli-
tisk vilje for at afhjælpe virksomhedernes 
rekrutteringsproblemer.

Der er ikke lagt den masterplan, som 
skal til, hvis vi skal kunne overbevise mor-
gendagens danske og udenlandske virk-
somheder om, at Danmark er et godt sted 
at slå sig ned i.

Det er det ene store problem. Det andet 
store problem er kampen om kompetencer. 
For når robotterne overtager en række ru-
tineopgaver, så bliver arbejdet til os men-
nesker mere spændende, men også mere 
krævende, og derfor bliver kampen om de 
rette kompetencer en af de vigtigste for er-
hvervslivet i et højdigitaliseret samfund.

Allerede i dag har virksomhederne 
endog temmelig vanskeligt ved at rekrut-
tere specialister inden for en række områ-
der. Når vi så sætter det lange lys på, så går 
det problem fra at en stigende hovedpine 
til en egentlig hjernerystelse for dansk 
 erhvervsliv.

Går man en tur i organisationskøbing, 
så er det næsten ikke til at sparke sig frem 
for digitale strategier og udmeldinger. 
Når temaet fylder så ekstremt meget, er 
det fordi, vi tager firtallet meget bogstave-
ligt i den såkaldte fjerde revolution. Tænk 
på, at dampmaskinen og masseproduk-
tionen som første og anden bølge har 
ændret vores samfund helt radikalt fra 
de foregående tusindvis af år. Pludselig 
var det nødvendigt at bo i byer frem for 
på landet. Pludseligt blev en række ma-
nuelle og nedslidende opgaver overtaget 
af maskiner. Med tredje revolution blev it 

og information pludselig tilgængelig for 
alle - hele tiden. Nu står vi så igen med 
voldsomme skift, hvor arbejdsmarkedet 
og samfundet vil stå overfor enorme for-
andringer. Det er derfor helt naturligt, at 
organisationsverden stirrer stift på de 
tal og grafer, der fortæller om en verden i 
voldsom udvikling.

4.0 samfundet giver en række udfor-
dringer og muligheder. Og hver gang, 
man graver i emnet, handler det i bund og 
grund om de rette kompetencer. Udfor-
dringen er et mangehovedet væsen, hvor 
der ikke er enkle svar. Vi mangler folk, der 
har solide digitale kompetencer og evner 
at skrive fremtidens algoritmer. Vi mang-
ler folk på alle niveauer, der kan afkode, 

samtale og udvikle teknologierne på net-
op deres område. Og vi mangler tilbud til 
dem, hvor hele deres job bliver erstattet 
af ny teknologi. Kort sagt bliver viden og 
kompetencer fremtidens olie.

Skal Danmark også være en succes 
i samfund 4.0, så kræver det en samlet 
kompetencestrategi. Vi skal investere i ud-
dannelse og forskning, og vi skal gøre det 
let og attraktivt for dygtige mennesker fra 
hele verden at arbejde i Danmark. Ingen af 
delene står desværre særligt højt på den 
politiske dagsorden i dag. Som samfund 
vil vi komme til at fortryde det bitterligt, 
hvis ikke spørgsmålet om kompetencer 
kommer højere op på dagsorden. Det er 
både sikkert og vist.

Tekst: Peter Halkjær og Mads Eriksen, Dansk Erhverv

Mads Eriksen, uddannelses- og forsknings-
politisk chef, Dansk Erhverv

Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef,  
Dansk Erhverv

Foto: Colourbox



S
elvom vi er på fuld vej ind i en tids-
alder, hvor ny teknologi og digitali-
sering spiller en stadig større rolle på 
arbejdspladserne, betyder det ikke, 

at værdien af medarbejderne falder. Tvært-
imod vil medarbejderne komme endnu 
mere i centrum, og virksomhederne bliver 
nødt til at værdsætte, udvikle og lede sine 
ansatte i langt højere grad, end det sker i dag.

Sådan lyder forventningen hos CEO i 
HR-systemleverandørvirksomheden Ca-
talystOne Avtar S. Jasser, når han skal vur-
dere fremtidens arbejdsplads.

Den fremtid, der i mange brancher 
og sektorer venter lige rundt om hjørnet, 
handler bl.a. om, at de fleste arbejdspro-
cesser bliver støttet af IT-værktøjer, som 
minimerer behovet for administration og 
dobbeltarbejde. De digitale løsninger vil 
være meget enklere at anvende end gårs-
dagens løsninger og vil langt hen ad vejen 
ligne de apps, vi bruger i privatlivet.
»Forenklingen af interaktionen med tekno-
logien, f.eks. gennem chat og audio bots, vil 
reducere barriererne mellem mennesker 
og maskiner, og jeg forventer, at velkendte 

systemer som CRM, ERP og HR-systemer 
vil vokse i antal og blive kraftigt forbedret. 
Blandt andet vil det blive lettere at bruge 
data fra de forskellige systemer og få dem til 
at tale sammen,« siger Avtar S. Jasser.

For medarbejderne på virksomheder-
ne vil digitaliseringen ifølge Avtar S. Jasser 
betyde voldsomme ændringer. Men når 
først ændringerne er implementeret og 
man har vænnet sig til nye arbejdsgange 
og nye systemer, vil effekten på arbejdsli-
vet være positiv.

»Medarbejderne kommer til at slip-
pe for mange kedelige opgaver fyldt med 
gentagelser. Til gengæld kan tiden blive 
brugt på arbejde, som skaber værdi. Men 
det kræver, at medarbejderne tilegner sig 
nye kompetencer og er villige til løbende 
at udvikle sig,« fastslår Avtar S. Jasser.

Øget behov for feedback
I forhold til lederrollen bliver den i fremti-
den endnu mere krævende, når det gælder 
om at tiltrække og fastholde de nødvendige 
digitale kompetencer, men også i forhold til 
at give feedback til medarbejdere, som ofte 
vil være spredt over fysiske afstande.

»Hierarkisk ledelse og topstyrede organi-
sationer vil ikke i fremtiden være attraktive 
arbejdspladser. Derimod kræver fremtidens 
medarbejdere både større involvering og 
transparens, og der vil være en forventning 
om diversitet på alle parametre samt frihed 
til at tænke ud af boksen,« siger Avtar S. Jasser.

Også feedback er noget, lederne i frem-
tiden skal skrue op for, især i forhold til de 
unge medarbejdere.

»Fremtidens medarbejdere har et 
større behov for at blive set af sin leder og 

få feedback og coaching – blandt andet 
fordi, vi i høj grad kommer til at arbejde 
i geografisk spredte teams. Medarbejdere 
og ledere ses ikke nødvendigvis hver dag, 
og derfor er det vitalt, at lederne får skabt 
en arena for feedback og coaching og får 
sat det i system. Medarbejderne har brug 

for ledere, som er nærværende og kan 
motivere, og især de unge medarbejdere 
har brug for at blive hjulpet og korrigeret. 
De unge vil ikke fortælles, hvad de skal 
gøre. De vil tænke selv, men ikke uden at 

blive coachet og få feedback,« understre-
ger Avtar S. Jasser. 

Han frygter ikke, at digitalisering vil 
føre til isolering af medarbejdere og mindre 
personlig kontakt – snarere tværtimod.

»Vi kommer til at bruge mere af vores tid 
på at interagere med andre mennesker, men 
på en anden måde, end det sker i dag. Hvor 
vi i dag har mange møder, hvor vi sidder 
ansigt til ansigt, og taler med kolleger, der 
fysisk befinder sig tæt på, kommer vi frem-
over til at have interaktion med mennesker, 
som sidder langt væk. Der vil blive endnu 
flere digitale kanaler til dialog med kolleger, 
ledere, kunder og samarbejdspartnere. Det 
vil blandt andet betyde, at chat, dialog- og fe-
edback-funktioner bliver indbygget i mange 
flere systemer og løsninger, også inden for 
HR,« vurderer Avtar S. Jasser.

Digitalisering sætter  medarbejderne i centrum

Tekst: Michael Monty

Virksomhederne skal frem-
over værdsætte, udvikle 
og lede sine ansatte i langt 
 højere grad, end det sker i 
dag, mener CEO Avtar S. 
Jasser fra HR-systemleveran-
døren  CatalystOne

• Nordisk HR-system-
leverandør med kontorer i 
Danmark, Norge, Sverige 
og Indien og totalt flere 
end 200 medarbejdere. 

• Omsætningen er vokset 
med over 30 pct. i 2018. 

• Kunder er bl.a. Nemlig.
com, NIRAS, Mærsk Supply 
Service og Vækstfonden. 

• Læs mere på  
www.catalystone.dk 

” Fremtidens 
 med arbejdere har et 
større behov for at blive 
set af sin leder og få 
feedback og coaching 
– blandt andet fordi, vi 
i høj grad kommer til 
at arbejde i geografisk 
spredte teams
Avtar S. Jasser



Kulturen er nerven i 
fremtidens arbejdsplads

E
n virksomheds kultur er nerven 
i organisationen og udgangs
punkt for de resultater, virksom
heden vil opnå. De strategiske 

målsætninger udstikker retningen, men 
organisationer består af mennesker, som 
påvirker hinanden hver eneste dag og det 
er i sidste ende medarbejdernes adfærd, 
der afgør niveauet på virksomhedens 
ydelser samt positionen i kundernes be
vidsthed. Kulturen er virksomhedens mo
tor, og den skal bygges og den skal vedlige
holdes – af både topledere, mellemledere 
og medarbejdere.

Topledere definerer kulturen
Kultur og ønsket adfærd skal udspringe 
af virksomhedens målsætninger. Hvad 
er den ønskede position i markedet? 
Hvad vil vi være kendt for hos vores kun
der? Hvilken adfærd skal kunderne ople
ve hos os. Ud fra disse beslutninger kan 
der fokuseres på, hvilken kultur, der kan 
medvirke til både at skabe trivsel og at nå 
de ønskede målsætninger. Hvordan øn
sker vi, at medarbejderne skal samarbej
de? Hvordan taler vi til hinanden? Hvilke 
værdier ønsker vi skal være fundamentet 
for det hus, vi ønsker at bygge?  Lad vær
dierne folde sig ud. Gør dem konkrete og 
brug dem i medarbejderudviklingen og 
i jagten på de ønskede resultater. Ned
skrevne værdier har været udskældt. 
Men oftest fordi de forblev i skuffen efter 
et endt medarbejderseminar. På fremti
dens arbejdsplads kan værdierne få vær
di, som det formulerede krav og ønske til 

adfærd, som bliver afgørende for at til
trække de rigtige medarbejdere, fasthol
de dem og for at vinde i et konkurrence
præget marked.

Organisationen og topledelsen defi
nerer kulturen. Men topledelsen er ikke 
bare forfattere til de vise ord og kultur
definitioner. Afgørende for at fremelske 
den ønskede kultur er at ledere på top
poster er bevidste om deres rolle, at de
res adfærd  og alt hvad de kommunike
rer  påvirker organisationen og drypper 
som guld eller pile ned gennem organi
sationen. Kulturen skaber de rammer, 
indenfor hvilke mellemledere og med
arbejdere skal agere.

Lederen sætter  
rammerne for kultur
Den resultatskabende leder på fremti
dens arbejdsplads mestrer både at kom
munikere performancekrav tydeligt og 
samtidig at være en involverende, em
patisk, nærværende leder, der får det 
bedste frem i sine medarbejdere. Med 
afsæt i de strategiske mål balancerer le
deren naturligt mellem at vise vejen og 
at lade den enkelte medarbejder løbe 
med bolden selv. Det er ikke kun på de 
årlige medarbejderudviklingssamtaler, 
at medarbejderen anerkendes og korri
geres, men det sker i en løbende dialog 
mellem leder og medarbejder. Fremti
dens leder er ikke perfekt, men autentisk 
og klar over egne styrker og udfordrin
ger. Og ved at være åben om begge dele 
bliver lederen en rollemodel, der sikrer 

kanalen af tillid til lederen. Kanalen 
etableres, når medarbejderen naturligt 
og uden bekymringer opsøger dialog 
med lederen, hvis der er mistrivsel eller 
motivationen mangler. Medarbejderen 
har selv et ansvar for at gå til lederen, 
men lederen skal invitere til dans, dvs. 
sende tydelige signaler om, at kanalen 
er åben og at lederen vil håndtere even
tuelle problemstillinger.

Fremtidens leder er ikke konfliktsky, 
men tager fat i adfærd, der er skadelig for 
de ønskede resultater og for den kultur, der 
er ønsket i virksomheden. Gennem aner
kendelse skaber lederen energi til opgave
varetagelsen, og når der skal korrigeres på 
vejen, er det en naturlig del af dialogen og 
samarbejdet, som ikke behøver at udvikle 
sig til en konflikt. Hvis medarbejderen  ud 
fra de givne retningslinjer  ikke leverer de 
ønskede resultater eller passer ind i kultu
ren, skal lederen sætte ind og beslutte om 
og hvornår, der skal siges farvel.

Medarbejderen skal  
have lysten og viljen
Der skal to til tango. Medarbejderens an
svar er til enhver tid at gøre sit bedste til 
at fremme den ønskede kultur og at nå 
de ønskede resultater. Kanalen til lede
ren skal bruges, når der er mistrivsel på 
vej eller hvis motivationen er belastet på 
afgørende områder. Selvom lederen er en 
dygtig kanalbygger er lederen ikke synsk. 
Hvis lederen ikke er opmærksom på even
tuelle problemstillinger eller konflikter, er 
det svært at sætte ind. 

Fra det øjeblik en potentiel kommen
de medarbejder træder ind ad døren til 
en jobsamtale, er der et ansvar for at gøre 
op med sig selv – er det her en kultur for 
mig? Kan jeg se mig selv performe i den
ne virksomhed? Og er det en kultur, jeg vil 
bidrage til?

I ansættelsesforholdet har medarbej
deren ansvaret for at bidrage til trivslen 
og kulturen. Til at være en god kollega, der 
får det bedste frem i alle kollegaer, man 
samarbejder med. I perioder kan vi som 
mennesker finde det svært at bidrage, hvis 
vi af forskellige årsager er under pres. Men 
på den lange bane handler det om lyst og 
vilje. Hvis lysten og viljen ikke er til stede, 
har vi et ansvar hver især for at forsøge at 
skabe de nødvendige ændringer, og i nog
le tilfælde at finde hen mod en anden kul
tur, hvor vi bedre kan medvirke til at skabe 
trivsel og resultatet.

Tekst: Tina Buch Olsson

Foto: Colourbox

Tina Buch Olsson, Chefkonsulent, HR & Ledelse



Findes der redskaber og systemer, der i større grad hurtigt og nemt måske ikke 
 revolutionere men blot evolutionere vores digitale fremtidige arbejdsplads?

P
WC’s undersøgelse ”Global 
Automation Waves, 2018” for-
tæller os om udviklingen på om-
rådet digitalisering og robotics, 

idet PwC identificerer tre bølger af auto-
matisering mellem nu og midten af   2030:

Algoritmebølgen (vejledning til at 
løse opgaver/problemer) er allerede i gang 
og involverer automatisering af struktu-
reret dataanalyse og enkle digitale opga-
ver, såsom kreditevaluering for låntagere. 
Denne bølge af innovation kunne komme 
til modenhed i begyndelsen af   2020'erne. 

Augmentationsbølgen (betyder 
forøgelse) er også godt igang, men vil 
sandsynligvis nå sit fulde potentiale sidst 
i 2020'erne. Forøgelsesbølgen er fokuseret 
på automatisering af gentagelige opgaver 
og udveksling af information samt videre-
udvikling af luftdroner, robotter i lagerhu-
se og semi-autonome køretøjer. 

I den tredje autonomibølge (selv-

bestemmelse), der modnes i midten af   
2030'erne, vil Artificial Intelligence (kun-
stig intelligens) i stigende grad kunne 
analysere data fra flere kilder, træffe be-
slutninger og tage fysiske handlinger med 
ringe eller ingen menneskelig indgang, 
såsom fuldautonomiske køretøjer.

Hvor er Danmark i den  
digitale udvikling i dag?
De systemer eller de muligheder, der 
 allerede byder sig, er systemer der i stør-
re grad er standardopgaver, der kan løses 
ofte simpelt eller i en proces, der er tilbage-
vendende i struktur og udførelse. Det er 
på mange områder sket med indførelsen 
af robotter, hvor man udfører processerne 
maskinelt eller digitalt.

Danmark er nummer 6 i verden blandt 
robotnationer og har det tredje største 
område i verden, hvor virksomheder og 
undervisning er samlet inden for robot-

teknologi, nemlig på Fyn og omkring 
Odense og Syddansk Universitet. 

I en økonomisk analyse fra Dansk  Metal 
fra 2018 er hovedkonklusionerne blandt 
andet: Målt på robotintensiteten ligger 
danske virksomheder i top-10 på verdens-
plan, nærmere bestemt på en solid 6. plads. 
Renset for bilindustrien ligger Danmark 
på 1. pladsen i Europa og 4. pladsen på ver-
densplan. Danmark mangler over dobbelt 
så mange operationelle industrirobotter 
i 2016 for at have samme robotintensitet 
som Singapore, der ligger nr. 1 på verdens-
plan, når der ses bort fra bilindustrien. 

Så vi er på vej, men vi bør i alle bran-
cher skabe en innovativ systemudvikling, 
som kan bringe os endnu, tættere på for-
kant i udbredelsen af robotteknologien. 

Redskaber til at skabe motivation
Udover vi i dag benytter de digitale robot-
muligheder i områder som telefonomstil-

ling eller ordremodtagelse, så vil der i 
de kommende år skulle sættes fokus på 
de områder, som i en større grad udnyt-
ter mulighederne for at skabe grobund 
for, at medarbejdere kan ”work smarter 
not harder”. Det vil sige vi skal vurdere 
alle interne arbejdsgange, vores evner 
til at videndele, optimere samarbejds-
formerne og ikke mindst i de fysiske 
processer undersøge mulighederne for 
at benytte robotteknologien til at højne 
sam arbejdsmulighederne og produktivi-
teten – så vi skaber en større motivation 
hos alle ansatte til at tage aktiv del i både 
organisationens og egen udvikling. 

Udfordr derfor din organisation og 
medarbejderne, skab innovationsmiljøer, 
hvor I løbende ser på arbejdsprocesserne 
og muligheden for at optimere disse, og så 
til gengæld få mere tid til de opgaver, som 
forbedrer organisationens konkurrence- 
og indtjeningsevne.

Tekst: Kim Staack Nielsen, CEO, DANSK HR

Foto: Colourbox

Når fremtidens 
 arbejdsplads går digital
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