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FREMTIDENS
ARBEJDSPLADS
KRÆVER FREMTIDENS
LEDELSE
LEDERKONFERENCE DEN 29.
AUGUST 2012 KL. 09.30 til 15.00
På en

sætter CBAF.DK fokus på nogle af de væsentligste udfordringer, dilemmaer og ikke mindst
de løsninger, der skal til for at vi kan øge konkurrenceevnen og komme i mål med fremtidens ledelse i krydsfeltet mellem balance,
fleksibilitet og bæredygtig vækst.
På konferencen løfter direktør Helle Rosdahl
Lund sløret på konklusionerne fra en helt ny
rapport ogg præsenterer CHARTER FOR

BALANCE OG FLEKSIBILITET!

Dagen bliver krydret med konkrete cases og
eksempler fortalt af andre ledere, og du får rig
lejlighed til at netværke med deltagere fra
Tænketanken, medlemmer af CBAF,
virksomhedsledere og ledere fra den
kommuale verden.
I dette temanummer af BALANCE kan du læse
om baggrunden for konferencen og om, hvorfor det er nødvendigt at handle nu, hvis vi skal
sikre os konkurrencefordele såvel globalt som
lokalt.

Tilmelding og vilkår: kontakt os på
info@cbaf.dk
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HVAD HAR DU TÆNKT DIG
AT GØRE VED FREMTIDEN?
Finanskrisen har været en udfordring for mange virksomheder,
men endnu flere udfordringer venter forude. Vi står nemlig på
tærsklen til megastore forandringer i måden vi definerer arbejde
på og ikke mindst, hvad det vil sige at være en adræt virksomhed i et stærkt konkurrencepræget virkelighed.
Arbejdstid og -sted har i vid udstrækning været defineret gennem det gamle aftalesystem, som netop er blevet udfordret
under trepartsforhandlingerne. Vi ved, hvordan det gik, men ikke
rigtigt hvordan vi kommer videre - med mindre vi vælger at skippe gamle dogmer og implementere et helt nyt mindset for, hvad
det vil sige at være fremtidens virksomhed målt på såvel vækst
som velfærd.
Vi har i CBAF.DK arbejdet i mange år med at sætte fokus på en
bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Vi har skabt
resultater, men vi er ikke i mål. Tværtimod er vi kun ved begyndelsen, fordi forandringerne nu kommer med større hast end
nogensinde.
På vores lederkonference den 29. august 2012 har du mulighed
for at møde de ledelsesmæssige udfordringer i øjenhøjde. Du vil
blive præsenteret for en ny rapport med skarpe konklusioner og
for det værktøj eller den ide om du vil, der skal skabe momentum for vækst og velfærd.
Med Charter for Balance og Fleksibilitet vil vi sætte en helt ny
standard for den skandinaviske ledelsesmodel. Ja, vi vil faktisk
introducere et helt nyt mindset for ledelse, der - populært sagt rykker!
Lige nu er der fokus på, at vi skal arbejde mere. Vi mener, at det
i stedet handler om at øge produktiviteten ved at arbejde bedre
og ved at inkludere alle i processen - og med alle mener vi de
fire generationer, der nu er på arbejdsmarkedet, og alle de ledige
hænder vi endnu ikke har fået med i ligningen. Det kræver en ny
værdi- og adfærdsbaseret ledelse, et bredere menneskesyn med
fokus på Work Life Balance 2.0, personaleledelse, diversitet og
performancemanagement.
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FREMTIDENS
ARBEJDSPLADS
KRÆVER
FREMTIDENS
LEDELSE
KONFERENCE DEN 29. AUGUST 2012
KL. 09.30 til 15.00
HOS Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg
Havnevej 19, DK-2900 Hellerup

Målgruppe: Direktører og HR-chefer m.fl.
Tilmelding og vilkår: kontakt os på
info@cbaf.dk
HUSK NU AT FÅ ARRANGEMENTET I
KALENDEREN!

OM FREMTIDENS LEDELSE…
Det virker lidt absurd, at spørgsmålet om afskaffelse af en eller to helligdage fik trepartsforhandlingerne til at kollapse, men der er en naturlig
forklaring: forløbet viser nemlig, at der er langt
mere på spil end arbejdsmarkedets hovedorganisationer sammen med regering og folketing kan
rumme infen for de bestående rammer.
Opgaven med at skabe vækst er langt mere kompleks end traditionen byder. Den kræver en fornyelse af arbejdsbegrebet og en fælles erkendelse
af, at balance og fleksibilitet er uløseligt forbundet
med fremtidens arbejdsplads. Det handler for de
fleste mennesker ikke om at give afkald, men om
at få det nødvendige råde- og handlerum til at
kunne præstere optimalt. Det handler om at møde
fler-generations arbejdsstyrken med konkret
arbejdsindhold og muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet. Det handler ikke om at suge
energien ud af medarbejderne, men om at tiltrække og ikke mindst fastholde talenterne. Det
handler ikke om at strømline organisationerne og
ensrette jobbeskrivelserne, men om at løsne
båndene og skabe fleksible rammer for arbejdet.
Det er ikke nemmere sagt end gjort, men det er
mere end nødvendigt, hvis vi skal skabe et bæredygtigt grundlag for vækst og velfærd.
OM FREMTIDENS ARBEJDE...
Fremtidens arbejdsplads er ikke kun et begreb i
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horisonten, men virkelighed. Derfor er der behov
for nye måder at lede på og et helt andet syn på
virksomhedsbrebet. Center for balance mellem
Arbejds- og Familieliv er netop nu ved at lægge
sidste hånd på en rapport, der sammen med
Charter for Balance og Fleksibilitet vil markere et
paradigmeskift i måden vi italesætter arbejdet på
og leder fremtidens arbejdsplads. CBAF glæder sig
meget til at se dig til lederkonferencen, hvor vi for
første gang kan vise alle de gode input vi har
høstet i tænketanken i form af et charter, som kan
støtte din virksomhed i den nye retning. Du får en
række inspirerende indslag omkring fremtidens
bedste ledelsespraksis og vi tør godt love, at det
bliver spændende - især fordi du sammen med os
kommer til at sætte dagsordenen for fremtidens
ledelse!
Fra arbejdet med charteret står det klart, at fremtidens arbejdsplads allerede er her – og at det lige
netop er i krydsfeltet mellem balance, fleksibilitet
og CSR (Corporate Social Responsability) at der er
et stort potentiale for innovation og vækst.
Key-areas fra Baggrundsrapporten:
I arbejdet med charteret er der udarbejdet en
baggrundsrapport, som samler de vigtigste konklusioner omkring fleksibilitet og balance - med
fokus på kravene til fremtidens ledelsespraksis – i
en fremtid, som er karakteriseret ved kompleksitet og kontinuerlig forandring både for så vidt
angår teknologi, måder at samarbejde og krav til
arbejdsgiverne, herunder lederne.
Det er ikke de traditionelle ”spørgsmål og svar” vi
har fundet. Tværtimod! Netop i krydsfeltet mellem
generationerne, deres arbejdsstile, og tilgang til
ledelse kombineret med teknologiens muligheder
ligger der et stort vækstpotentiale. For at lykkes,
kræver det en ny tilgang til ledelse og det ”gode,
bæredygtige arbejdsliv”.
Konferencen
På konferencen sætter vi fokus på nogle af de
væsentligste udfordringer, dilemmaer og de løsninger, der skal til for at få øge konkurrenceevnen
og for at vi kan komme i mål med fremtidens
ledelse i krydsfeltet mellem balance, fleksibilitet
og bæredygtig vækst. Vi krydrer dagen med
konkrete cases og eksempler fortalt af andre
ledere.
Vi er både deltagere fra Tænketanken, medlemmer af CBAF og deltagere fra andre virksomheder
og kommuner. Og vi byder op til en dialog om,
hvad det kan betyde for din/jeres virksomhed og
ledelse.
Du kan læse mere om
konferencen på næste side!
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ET CHARTER OG EN NY
DANSK LEDELSESMODEL

- JOIN THE
REVOLUTION!
Af Kim Reich, journalist og
kommunikationskonsulent
Hvordan sætter man individualismen i system i et
samfund som det danske, hvor hovedaftalerne i et
antal menneskealdre har skabt konsensus på arbejdsmarkedet? Svaret er, at det gør man ved at
indgå nye aftaler, der bl.a. definerer hvad arbejde
er og hvornår det er udført til alles tilfredshed.
CBAF.DK's Charter for Balance og Fleksibilitet er
født af nødvendighedens lov og kan blive det
værktøj eller den nye aftale, som kommer til at
definere grundlaget for vækst og velfærd i Danmark i årene, der kommer. Jo flere, der slutter op
om ideerne bag, jo stærkere bliver vi samlet set
til at imødegå udfordringerne og dermed skabe
vækst.
Nødvendighedens lov kommer af den udvikling,
der er i gang omkring os. Eksempelvis har Hays
Group, der er et globalt managementfirma, i deres
"Leadership 2030 Study" identificeret seks megatrends og deres konsekvenser - dvs. udviklingstræk, der kan få afgørende betydning for vores
måde at drive virksomhed på. De handler bl.a. om
forandringer i det globale marked, demografiske
ændringer samt ikke mindst individualisering og
værdipluralisme. Det sidste betyder, at vi på den
ene side forventer mere af os selv og på den
anden side også ønsker mere frihed. At gøre
karriere er en vigtig del af vores søgen efter
selvudfoldelse, men vores loyalitet retter sig i
stigende grad mod sociale netværk og i mindre
grad mod arbejdsgiverne.
Det siger sig selv, at disse tendenser har enorm
indflydelse på, hvordan ledere og virksomheder
motiverer mennesker. Det samme har udviklingen
inden for it, der betyder at vi i bogstaveligste
forstand kan arbejde hvor som helst og når som
helst.
CSR og den nye, flerdimensionelle bundlinje
I CBAF.DK's optik vil virksomhedernes håndtering
af socialt og samfundsmæssigt ansvar i stigende
grad komme i fokus. Agerer de uhensigtsmæssigt
eller egoistisk kan det i en given situation få en
afsmittende effekt på aktiemarkedet. FN har med
”Global Compact” lanceret et etisk regelsæt, der
handler om at tilpasse aktiviteter og strategier til
universelt accepterede principper inden for
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menneskerettigheder, rettigheder for
arbejdstagerne, miljø og antikorruption. Ifølge
regelsættet skal virksomhederne fremover
rapportere efter de tre bundlinjer "People, Profit
and Planet". Det er en sammensmeltning af en
række hidtil forskellige tiltag, og samlet set meget
komplekse indsatsområder eller ledelsesmæssige
udfordringer, som alle virksomheder må forholde
sig til set i lyset af den næste globaliseringsbølge,
som bliver mere omfattende og kompleks end den
første.
Hvor CSR i klassisk forstand har været rettet mest
mod virksomhedens interessenter og omgivelser,
bringer samfundsansvarsmodellen - hvor man
også arbejder på at forbedre medarbejdernes
forhold og arbejdsmiljøet internt i virksomheden en ny dimension i spil. Tager vi de demografiske
ændringer, den digitale livsstil og den digitale
arbejdsmåde med ind i ligningen, er det klart, at
CSR-tankesættet er en væsentlig forudsætning for
bæredygtighed i bredeste forstand. Hvis kunderne
forventer, at virksomheden optræder ansvarsbevidst eller at de f.eks. kun vil have et produkt, der
ikke er resultatet af rovdrift på naturen, så vil det
naturligvis afspejle sig i virksomhedens markedsværdi, hvis den ikke agerer herefter.
På samme måde vil der naturligvis blive lagt mærke til i markedet, om en virksomhed formår at
tiltrække de rigtige medarbejdere. Hvis den har
en 'gammeldags' ledelsesstil med afsæt i det man
kunne kalde 'industrialiseringens mindset' - dvs.
efter den klassiske arbejdsgiver/arbejdstager
model - vil det afspejle sig i dens muligheder for
at skabe vækst. Og ligesom den 'utilsigtede' brug
af børnearbejde har været en løftestang for forandringer, så har vores egne børn været i centrum, når vi italesætter balanceproblematikken.
Mange børn oplever nemlig ubalance, når deres
forældre er så optaget af at arbejde, at de glemmer den anden side af livet.
Dette fokus er stadig vigtigt, men i fremtiden vil
der være flere enlige forældre og befolkningssammensætningen vil aldersmæssigt ligge i den tunge
ende. Det betyder, at en mindre arbejdsstyrke
skal producere mere samtidig med, at familieomsorgskvotienten vokser. Den helt store udfordring, der samtidig har en god portion indbygget
aha-effekt, er at vi er flere generationer på arbejdsmarkedet end tidligere og at vi i hver
generation har meget forskellige værdisæt og
normer. Der udstedes stadig ingen pladsgaranti i
erhvervslivet til alle, selvom man har talt meget
floromvundet om det grå guld. Udviklingen vil
vise, at den udfording vi generationsmæssigt står
over for er meget mere kompleks end hidtil
antaget!
Læg dertil, at vi får flere og flere individualister på
arbejdspladserne - dvs. moderne indrettede men-
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nesker, der er etisk velfunderede og som forventer
fleksibilitet i deres arbejdsliv, og vi står med en
brandvarm cocktail rent ledelsesmæssigt. Det er
mennesker, der nemlig fra tid til anden bryder op
for at lave noget andet. De er kritiske og vælger
deres arbejde og ikke mindst deres arbejdsplads
med omhu. Er du parat til den udfordring?
En ny ledelsesmodel
Den skandinaviske ledelsesmodel har været højt
berømmet for sin uformelle ledelsesstil og rimeligt
flade tilgang til hierarkier. Den har nu i flere årtier
opsummeret både bløde og mere hardcore værdier i ledelsesarbejdet, men er også blevet udfordret i kriseårene. En vis modvilje mod formel
magt er blevet afmonteret af hårde facts.
Men lighed og konsensus, uddelegering af ansvar,
samarbejde og selvstændighed, evne til at argumentere for sin sag og skabe dialog, er stadig
væsentlige parametre for god ledelse. Og vi har
set, hvordan man ude i verden har efterspurgt
modellen. Vi har set, hvordan man herhjemme
har sat sig lidt på tværs, når udenlandske interesser har forsøgt at korrumpere vores engagement i såvel arbejde som virksomhed - og vores
menneskesyn - ved en stærkt kontrollerende og
dominerende, ledelsesmæssig adfærd.
CBAF.DK's Charter for Balance og Fleksibilitet er
det første større skridt mod en ny samfundsorden,
hvor vi udfordrer rammerne for ledelse og den
kontekst vi leder gennem. Fremover - dvs. i morgen - skal vi agere på en række sociodemografiske-, arbejdsmæssige - og teknologiske trends,
som på afgørende hvis vil omdefinere arbejdslivet.
Vi vil gerne have vækst og velfærd, men ikke på
bekostning af kommende generationers muligheder for at leve deres eget liv uden at skulle
bære rundt på byrder skabt af os. Vi er også i en
situation, hvor arbejdsstyrkens sammensætning
på alle måder vil være anderledes end den var for
blot få år siden - måske fordi vi har en øget bevidsthed om menneskers behov og ønsker om at
kunne folde sig ud i det hele liv.
Det stiller helt nye krav og muligheder til virksomheder om at kunne balancere mellem interne og
eksterne interesser på nye måder - og om at
forvalte det moderne lederskab efter ”Det gode
bæredygtige arbejdsliv”.
Om at være agil eller adræt
i det nye verdensbillede
Økonomisk og social bæredygtighed indebærer for
virksomhedens del, at den er agil eller adræt dvs. at den er innovativ og konkurrencedygtig. I
vores opfattelse handler det om, hvordan man
sideløbende med de strategiske, operationelle og
taktiske systemer og stukturer indarbejder den
enkeltes balance. Det er både balancen i forhold
til at have energi og tid til andre aktiviteter end

6

arbejdet, og den indre balance hos den enkelte,
som kan påvirke det samlede resultat i virksomheden. Som juridisk og økonomisk enhed skal
virksomheden derfor i alle led sætte fokus på
bæredygtighed og indarbejde denne i alt fra mission og vision til strategi, politikker, arbejdsprocesser, arbejdsmiljø og gennem den måde virksomheden ledes på fra bestyrelse til direktion og
ud igennem organisationen. I praksis vil det betyde, at du vil blive mødt med en lang række
interesser og beslutningshensyn, som skal afbalanceres i forhold til den balancerede helhed.
Den bæredygtige virksomhed vil i fremtiden også
blive målt på evnen til at kunne fastholde og ikke
mindst rekruttere de rigtige medarbejdere i en tid
med flere generationer på arbejdsmarkedet, hver
og en individer med forskellige behov og i spidsen
af dem alle en helt ny generation af mobilitetshungrende, selvdrevne talenter, der færdes hjemmevant i de nye socioøkonomiske og sociale netværksmiljøer.
De ledelsesmæssige principper
Det er nærliggende at sætte ord på den ledelsesmodel vi nu skal styre efter og at gøre det i overskriftsform, men det skal være en forpligtende
indsats baseret på en række principper for, hvad
vi forstår ved balance og fleksibilitet. Ellers giver
det ingen mening og heller ingen resultater. Vi
skal have bygget et nyt fundament op for måden
vi driver vores virksomheder på.
Den nye danske model for ledelse - ”Charter for
Balance og Fleksibilitet” - har to formål:
•

At skabe fælles retningslinjer for, hvordan
balance og fleksibilitet kan udøves i virksomhederne og være med til at skabe
bæredygtig vækst og samtidig velfærd

•

At samle virksomheder og ledere, så vi får
kritiske masse for at kunne skabe paradigmeskiftet over mod Work Life Balance 2.0.
Kritisk masse er forudsætningen for at
sammen kan ændre måden, hvorpå samfundet, den enkelte og virksomhederne
tænker og agere på i forhold til det nye
paradigme

Det er nødvendigt, at arbejdet med Charter for
Balance og Fleksibilitet er strategisk forankret og
forankret i businesscasen for virksomheden. Det
handler om den måde, du vælger at drive forretning på. Det er ikke CSR koblet til forretningen
som vedhæng. Charter for Balance og Fleksibilitet
tager udgangspunkt i det gode, bæredygtige
arbejdsliv samt i måden Work + Life + Balance
ændres, balancerer og interagerer.
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LEDERKONFERENCE MED FOKUS
PÅ THE NEW GAME:

DERFOR KRÆVER
FREMTIDENS
ARBEJDSPLADS
FREMTIDENS LEDELSE
Af Helle Rosdahl Lund,
direktør, Center for Balance
mellem Arbejdsliv og Familieliv
Kender du den spilleplade, du spiller på – eller tror
du, at du kender den, når du vil vinde og dermed
skabe resultater?
Lige nu sker der så store forandringer, der gør at
betingelserne for at drive virksomhed - at lede på
og at skabe resultater - forandres hurtigere og
med større kompleksitet end nogen siden før. Det
ændrer ikke bare den forretningsmæssige spilleplade, men hele regelsættet og og de bagved
liggende retningslinjer for spillet.
Den ene store forandring handler om måden vi
kommer til at arbejde på og om salg og markedsføring af vores produkter på. Lad os gøre det
konkret ved at se på de sociale medier og social
business. Vi har hørt meget om de sociale medier,
nogle forbinder det især med facebook og spidltid.
En del virksomheder jeg møder har lavet politikker for ”adgang til sociale medier i arbejdstiden”. I
'det gamle mindset' giver det jo logik. Mine kære
medarbejdere – fra bund til top – er jo på arbejde
for at arbejde og brug af sociale medier i arbejdstiden er ikke at arbejde! Men forstår vi effekten af
at udnytte Social Business i forretningen, vil det
ikke bare give bundlinje, men også være med til
at effektivisere organisationen samtidig med, at vi
får spillet de rigtige ressourcer, kompetencer og
viden ind på banen mod netop de opgaver og de
kunder vi har i fokus.
Social business på de interne linjer
Tankerne, ideerne og teknologien bag de sociale
medier som Facebook og Linkedin er allerede
virkelighed i nogle virksomheder. Teknologien og
systemerne er under stadig udvikling, så hvad
betyder det for dig? Det betyder konkret, at man i
virksomhederne får større gennemsigtighed med,

hvem der laver hvad i forbindelse med eksempelvis en kunde. Det betyder, at medarbejdere kan
byde ind på projekter med den viden de har.
Før var det ofte de samme medarbejdere fra afdelingerne eller de team, som lederen kendte, der
kom på en opgave. Men det var svært at gennemskue om der sad medarbejere et andet sted i
organisationen eller i et datterselskab, der havde
en bedre viden og kompetencer til at byde ind på
opgaven. Nu kan medarbejderne komme i spil på
nye måder. Det stiller andre krav til organisering
af arbejdet, til ledelse og selvledelse, og til performancesystemerne – for blot at nævne nogle
væsentlige områder.
Social business på de eksterne linjer
En meget væsentlig forudsætning for at få succes
eksternt er, at man internt i virksomheden er uddannet til at bruge de sociale medier, og har forståelse for kommunikation og sammenhænge. Det
handler om at uddanne, motivere og fortælle
hvordan værktøjerne skal benyttes, samt at være
opmærksom på, hvordan man møder kunden, der
hvor han/hun er - i det medie de befinder sig og
når de er det.
Social business handler ikke om at have en facebook hjemmeside, hvor man kan opdatere sine
nyheder. Det handler i bund og grund om en
anden måde at drive forretning på, hvor man
pludselig får adgang til et kæmpe stort marked.
Det handler også om at vide, at dem man i første
omgang kommunikerer med – og ikke til – måske
ikke er kunder, men hvis man har et budskab der
interesserer dem, kan de bære det videre ud i
netværket.
”Det lyder fint", tænker du måske. "Der er vi slet
ikke endnu. Vi ser lige tiden an". Men virksomheden er der, om den vil det eller ej. Har en kunde
haft en dårlig eller god oplevelse med din virksomhed, fortæller han om det i sit sociale netværk. Nogle virksomheder har folk ansat til at
følge med i, hvad man siger om dem på twitter
mv.. Er man passiv, kan det gøre stor skade både
økonomisk og i forhold til virksomhedens image.
Har I eksempelvis en Branding DVD ude eller en
flot brochure over jeres fortræffeligheder om gode
værdier, familievenlige politikker og stresspolitik i
forbindelse med ansættelse, kan I være sikker på,
at det bliver krydstjekket på internettet af potentielle ansøgere. Måske kender en potentiel dygtig
medarbejder den medarbejder, der er gået ned
med stress og blogger om kampen om at komme
tilbage, eller ham der fortæller om, at I har svært
ved at leve op til værdierne. Der skal være sam-
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menhæng mellem det man siger og gør. Så om I
er aktive eller ej, så er jeres spilleplade ved at
ændre sig, og spillereglerne er nye.
Din tilgang til mulighederne
For nogle år siden var MontyPython godt trætte af,
at mange fans havde lagt deres gamle Monty
Python film på Youtube – og i en dårlig kvalitet.
De var så trætte af det, at de besluttede at gøre
noget ved det. Det handlede ikke om at sagsøge
synderne, men om at bruge dette som en mulighed for mersalg. De lagde deres film op på egen
server og skrev til deres Youtube fans på Monty
Python maner - læs sprog - at nu var de altså
godt trætte af tyverierne, og nu kunne man på
deres eget site se filmene. Resultat: Mersalg til en
helt ny kundegruppe. Fans sendte videre til deres
netværk, som sendte videre til….. og hvem ved
egentlig, hvem der giver dig din næste kunde.
https://www.youtube.com/user/MontyPython
Jeg har talt med nogle danske skuespillere, der
mente, at Youtube brugerne ødelagde deres forretning. Det er to måder at se på det på – med
forskelligt salgsresultat. Så det handler både om
sine rettigheder som kunstner, og om en ny tilgang til salg – at give lidt og få meget, og om at
finde en vej til at involvere alle ens potentielle
kunder til at sælge for en.
Andre virksomheder har omlagt budgettet og fået
nye forretningsresultater ved at involvere deres
kunder gennem social business i stedet for store
marketingskampagner.
Perspektiver for ledelse
Blot dette enkelte hjørne af virkeligheden, baseret på en af de megatrends, der ændrer vores
spilleplade – nemlig IT – har konsekvenser for
hele organisationen og tilgange til ledelse. Det
handler om:
•
Salg/marketing
•
Nye arbejdsprocesser
•
Ledelse af forandring
•
Ledelse af medarbejdere i krydsfeltet
fleksibilitet og balance
•
Tilgang til talent og talentmanagement
•
VIdensdatabase
•
Etableringen af et nyt mindset i
organisationen - herunder at turde slippe
fri, at kende den spilleplade man er på og
agerer udfra og ikke mindst at være med til
at ændre det kollektive mindset
Bæredygtighedsperspektivet i nyt lys
Den udvikling, som er i gang omkring social

bevidsthed og et arbejdsliv målt på flere parametre (se den forrige artikel), stiller helt nye krav
til virksomhederne, men gør det også muligt at
skabe en bedre balance mellem interne og eksterne interesser på nye måder. Dermed kommer forvaltningen af det vi kunne kalde det moderne
lederskab med fokus på ”Det gode bæredygtige
arbejdsliv” i spil.
Derfor handler en anden del af spillepladen netop
om bæredygtighed. Vi er ikke inde og tale om
traditionel tænkning til bæredygtighed, som noget
”der kan være rart at have, men det passer ikke
til os lige nu…” agtigt.
De ting vi laver. Det arbejde vi har. Den måde vi
leder og behandler medarbejderne på. Den måde
vi omgås med vores samarbejdspartnere på og er
i naturen på. Den måde vi er en del af samfundets
netværk af aktører på - alt skal være bæredygtigt.
Det handler om, at virksomhederne og organisationerne har en helhedsorienteret indgang til arbejdet med People, Profit and Planet.
Og det handler om en ny vision for ”Det gode og
bæredygtige arbejde”, hvor vi tænker og handler i
forhold til den enkelte, arbejdspladserne og
samfundet. Hvor man ser det fremtidige forhold
mellem arbejdsgivere og arbejdstagere som en
afbalancering mellem den enkeltes interesser,
arbejdsgiverens interesser samt samfundets
interesse i at levere resultater, engagement og
fairness. Det gode arbejde er arbejde, som er
udbytterigt for arbejdsgiverne, de ansatte og
samfundet.
For medarbejderne handler det gode arbejde bl.a.
om at sikre spændende job, mening, kontrol med
og indflydelse på arbejdstid, autonomi og kontrol
over arbejdets intensitet. Det handler også om at
have indflydelse på de kritiske beslutninger, der
påvirker den enkeltes fremtid, og om en passende
balance mellem det arbejde, der udføres, og den
tilknyttede belønning. For arbejdsgiverne er godt
arbejde produktivt og effektivt, hvor man involverer og engagerer medarbejderne til at give deres
bedste bidrag til orga-nisationens succes. Fra et
samfundsperspektiv handler det gode arbejde om
social bevidsthed, etisk forretningsførelse og
bæredygtighed.
På lederkonferencen den 29 august 2012 ser vi
netop på, hvordan din spilleplade ændrer sig. Vi
ser på de nye spilleregler og på, hvad de betyder
for dig og din virksomhed i forhold til ledelsen af
den. Vi pejler os ind på den nye kollektive mindset
for, hvordan vi kan skabe vækst i virksomhederne
og velfærd i samfundet - og hvorfor det er nødvendigt at vi er sammen om 'THE NEW GAME'.
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NY SVENSK
AVHANDLING OM
TIDSMÄSSIG VÄLFÄRD
Af Jörgen Larsson
Tids- og miljöforskare
Det vi inte har ord för är det svårare att tänka
kring, prata om, längta efter och att förändra. Jag
lanserar några nya tidsord i min avhandling.
Begreppet tidsmässig välfärd pekar på en central
välfärdsaspekt av människors vardag. En hög
subjektiv tidsmässig välfärd präglas dels av en
frånvaro av tidspress, dvs. att man slipper de
obehagskänslor som följer av att ha svårt att
hinna med allt man behöver göra, dels av en
tidsnöjdhet som innebär att man är nöjd med hur
man faktiskt disponerar sin tid. Begreppet
tidspolitik markerar att människors tidsmässiga
välfärd inte bara påverkas av deras egna
tidsstrategier utan också genom agerande på olika
nivåer i samhället. Föräldradeltid (samt
pappadeltid och mammadeltid) fyller ett tomrum
för att beskriva deltidsarbete som i första hand
har valts på grund av att man har hemmavarande
barn.
Föräldradeltid kan ha formen av en
deltidsanställning eller en heltidstjänst där
småbarnsföräldrars lagstadgade rätt att förkorta
sin arbetstid ner till 75 procent utnyttjas. Min
kvantitativa analys visar att en förkortning av
arbetstiden med 5-10 timmar per vecka kan
förbättra den tidsmässiga välfärden markant. 28
procent av de svenska mammorna arbetar
föräldradeltid på 30-36 timmar medan
motsvarande siffra för pappor är två procent. Det
innebär att den könsmässiga snedfördelningen är
ännu större för föräldradeltid än för
föräldraledighet.
Studien omfattar också 14 intervjuer med
pappor som arbetar föräldradeltid. Deras motiv är
främst att minska stressen i vardagen, att få en
närvarande papparoll och att förkorta barnens
dagar på förskolan. Möjligheterna att arbeta
pappadeltid varierar kraftigt mellan olika individer.
För att pappadeltid ska bli ekonomiskt rimlig
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behöver inkomsterna upplevas som tillräckliga i
relation till nivån på den socialt nödvändiga
konsumtionen och till konsumtionsönskemålen.
Detta blir naturligtvis svårare om man har
ovanligt låga hushållsinkomster.
En kort anställningstid försvårar också
pappadeltid, bland annat eftersom det som
nyanställd kan vara ansträngande att ta upp
önskemålet om föräldradeltid med sin chef. På ett
liknande sätt kan ett starkt byta-jobb-intresse
motverka föräldradeltid eftersom det finns
farhågor om att deltidsarbetet minskar chanserna
att få ett nytt jobb.
Andelen män och kvinnor som arbetar
föräldradeltid är mindre än hälften så stor inom
mansdominerade arbeten som inom övriga yrken.
En låg förekomst av deltid på arbetsplatsen kan
antas försvåra val av föräldradeltid. Begränsad
erfarenhet av deltidsarbete på arbetsplatsen kan
till exempel göra att det upplevs som svårt att
lösa bemanningen när någon vill gå ner i
arbetstid. Om alla på en arbetsplats arbetar heltid
är troligtvis också heltidsnormen stark, det vill
säga att det finns en stark förväntan om att
arbeta heltid. En anknytande faktor är
chefsattityderna till pappadeltid, något som också
påverkar möjligheterna att arbeta pappadeltid.
Höga prestationsförväntningar på arbetsplatsen
kan också utgöra en försvårande faktor för att
arbeta pappadeltid eftersom det kan skapa
svårigheter att omfördela arbetsuppgifter till
andra, något som bland annat ökar risken för
övertid.
En aspekt som utmärker de intervjuade
deltidsarbetande papporna är att de hade varit
föräldralediga ovanligt länge, alla utom en var
hemma minst åtta månader per barn. Bakom
både detta och pappadeltiden ligger en stark
barnorientering. En utpräglad reflexivitet och en
samstämmighet med partnern när det gäller både
föräldraskap och konsumtion framstod som
faktorer som underlättade val av pappadeltid.
Analyserna visar att pappadeltid starkt hänger
samman med socioekonomisk klass. Bland pappor
med högre tjänstemannayrken arbetade drygt
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arbetare och lägre tjänstemän bara var cirka en
procent. Om det är önskvärt att stimulera fler
småbarnspappor till att arbeta deltid är en politisk
fråga. En möjlig uppgift för forskare är däremot
att identifiera och analysera olika medel för att nå
ett visst politiskt mål. En möjlighet skulle kunna
vara en statlig ersättning till småbarnsföräldrar
som väljer att gå ner till 35-timmarsvecka. Ett ur
genussynpunkt väl genomtänkt system för detta
skulle kunna skapa incitament för att bryta mot
genusstrukturer, öka acceptansen för pappadeltid
hos arbetsgivare och skapa bättre möjligheter för
pappadeltid bland låginkomsttagare.
Avhandlingen kan laddas hem från
www.jorgenlarsson.nu

SKJULT VÆKSTPOTENTIALE
VED OFFENSIV
DIGITALISERINGSSTRATEGI
Man kan altid diskutere, hvordan man skaber
virkelige forandringer, men det er på den anden
side svært at forstå, hvorfor erhvervslivet og det
offentlige ikke udnytter it-potentialet til at skabe
vækst og velfærd. Således viser en undersøgelse
foretaget af IT-branchen, at virksomhederne ikke
udnytter mulighederne for at blive mere produktive og skabe vækst ved hjælp af automatisering
og nye it-løsninger.
"Erhvervslivet har brug for et kraftigt wake-upcall. Alt for mange virksomheder har slet ikke
fået øjnene op for, hvordan de kan udnytte it til
at blive mere produktive. Danmark går glip af
milliarder på den konto", siger Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen.
Erhvervslivet går glip af markante gevinster,
fordi 4 ud 5 virksomheder halter bagud med nye
it- løsninger og ikke har fået øjnene op potentialet. Kun hver femte virksomhed vurderer, at
de har udnyttet potentialet ved digitalisering, så
det kunne ses på bundlinjen i 2011. Samtidig
tror mere end hver tredje virksomhed ikke, at
digitalisering har potentiale til at øge deres
produktivitet. En lignende undersøgelse i det
offentlige viser, at kun 1 pct. af kommunerne
ikke forventer gevinster ved digitalisering.
Undersøgelsen er gennemført af IT-Branchen og
Dansk Erhverv blandt over 700 danske virksomheder. hos medlemsvirksomhederne. Tilsvarende viser en analyse udarbejdet for IT- og Tele-

styrelsen, at en 1 procentpoint større andel af
virksomheder, som har digitaliseret visse forretningsprocesser, er knyttet til 0,72 procent
højere værditilvækst pr. medarbejder. Det svarer
i et makroøkonomisk perspektiv til mellem 2,6
og 6,5 milliarder kroner i årlig bruttoværditilvækst. En effektiv digitalisering kan altså give
mere til os alle sammen end såvel afskaffelse af
helligdage som at vi arbejder en anelse mere
hver uge.
Rapporten viser faktisk, at potentialet for øget
digitalisering i de danske virksomheder er
enormt. Hver tredje virksomhed har således ikke
digitaliseret helt simple dele af administrationen
som bogføring, distribution og lagerstyring. Og
den gennemsnitlige værditilvækst pr. medarbejder i virksomheder, der ikke har digitaliseret
nogen af funktionerne, er 398.000 kroner pr. år,
mens den gennemsnitlige værditilvækst pr. medarbejder i virksomheder, der har digitaliseret
mindst én af de fire funktioner, er 554.000
kroner.
Endelig viser tal fra Boston Consulting Group, at
internettet har afgørende betydning for Danmarks økonomi og mulighederne for at skabe
vækst - dels fordi det direkte bidrager med 96
mia. kr. (5,8 pct af BNP) og dels fordi vores
internetøkonomi vil vokse med 8 pct. om året til
7,3 pct. af BNP i 2015. Danske virksomheder
handler med hinanden for mere end 500 mia. kr.
om året. 450 danske SMVer er undersøgt i
rapporten og svarene viser, at virksomheder,
som er avancerede netbrugere, klarer sig bedre
end virksomheder, der ikke er avancerede
netbrugere. Internettet rummer derfor et stort
potentiale for SMV'erne, viser undersøgelsen.
KR
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NY TEKNOLOGI GIVER
BEDRE BALANCE
MELLEM ARBEJDS- OG
FAMILIELIV
Af Mads Skalbo,
Country Manager, Citrix Systems
At arbejde optimalt er lige så vigtigt som at sikre,
at en opgave helt grundlæggende løses det rigtige
sted og af den rigtige ressource på det helt rigtige
tidspunkt. Det kan virke banalt, men at realisere
det er nemmere sagt end gjort. Især fordi ”arbejde” efterhånden ikke har så meget at gøre med
det rette sted og tidspunkt, men snarere er blevet
en tilstand.
I takt med, at virksomhederne konstant vil optimere og effektivisere, er det fleksible arbejdsmiljø
også blevet et afgørende konkurrenceparameter.
Men hvis virksomhederne vil sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejde så fleksibelt som
mulig – det vil sige hvor og hvornår de ønsker –
så kræver det helt nye måder at tænke på.
For det første er ideen om at være afhængig af en
computer, der står forankret på et skrivebod på
kontoret, ligeså forældet som telefonbokse.
Medarbejderne er i langt højere grad begyndt at
bruge fjernadgang og cloud services på deres
pc’er, smartphones og tablets, når de skal have
adgang til data og systemer uden for den sædvanlige arbejdstid, eller når de er på farten. Og
muligheden for at arbejde hvor som helst, når
som helst på hvilken som helst enhed har stor
betydning for både medarbejderens og virksomhedens produktivitet - og ikke mindst balancen
mellem arbejdsliv og familieliv.
Fleksibel arbejdsmiljøpolitik
Et eksempel på den fleksible arbejdsplads er
virtuelle møder, som allerede er en veletableret
praksis i mange virksomheder i dag. Men der er
stadigvæk mange andre arbejdsgange, som med
fordel kan ske virtuelt. Med den rette teknologi
kan man hurtigt og nemt tilgå sine data og
virksomhedssystemer hvor som helst, man
befinder sig og er defor ikke bundet til en bestemt
fysisk lokation. Og man kan oprette arbejdsgrupper virtuelt med både kolleger og eksterne
samarbejdspartnere, som øger fleksibiliteten og
optimerer samarbejdet med hele ens økosystem.
Et populært sted at starte i disse sparetider har
været de virtuelle møder. Ved at flytte møderne
fra konferencelokalet til web opnår man ikke blot
store besparelser i tid og rejseomkostninger, men
virksomheden lægger også mindre beslag på
medarbejderens fritid. Alene sidste år hjalp Citrix

100 millioner mennesker med at afholde virtuelle
møder, så interessen er stor derude.
Vi oplever, at en fleksibel arbejdsmiljøpolitik er
med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere samt øge medarbejdertilfredsheden. Vi
kan også se, at de virksomheder, der bruger
virtuelle løsninger såsom online møder, cloudløsninger og virtuelle arbejdspladser, hvor medarbejderne får mulighed for at arbejde på deres
egne enheder - uden at det kompromitterer itsikkerheden vel at mærke - forøger produktiviteten og generelt opnår større tilfredshed hos
både arbejdstager og -giver.
8-16 er yt
Globaliseringen tvinger os til at tænke i nye baner,
når det drejer sig om effektivisering og udnyttelse
af de ressourcer, vi har til rådighed. Alene globaliseringen, øget regulering, sikkerhedsrisici og nye
generationer af medarbejdere kræver en mere
agil tilgang til arbejdsgangen i virksomhederne.
Her spiller den fleksible arbejdsmodel en afgørnde rolle med at kombinere den konkurrence-dygtige virksomhed med den moderne, fleksible
arbejdsoplevelse, så arbejde og familieliv går
hånd i hånd. Her nytter det ikke kun at tænkt 8 til
16 eller 9 til 17. Mantraet bør være ’fleksibilitet i
hverdagen’. Giv medarbejderen frihed under ansvar tilsat de teknologiske muligheder. På den
måde er begge parter tilfredse, og samlet set
øges både trivslen, effektiviteten og produktiviteten.
Der er altså en lang række fordele for både medarbejderen og virksomheden, og takket være
teknologien i dag er det utrolig nemt at arbejde
hvor som helst, når som helst, hvilket er hele
essensen af den fleksible arbejdsplads. Det er dog
vigtigt at finde den rette balance, så der er plads
til både arbejdsliv og familieliv. Glade og
produktive medarbejdere er netop dem, der også
har mulighed for at holde fri, fordi de vælger at
slukke for elektronikken engang imellem.
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