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  |  LEDEREN

Oven på en sommer fuld af store 
sportsbegivenheder er vi igen og 
igen blevet bekræftet i, at dem, 
der er mest fokuseret på målet, 
kommer bedst derhen, og dem, der 
i holdsport arbejder sammen, kom-
mer længst i rækkerne. 

Men gælder det kun i sport? Nej 
disse principper gælder for enhver 
virksomhed, og det betyder altså, at 
dem, der har fokus på målet og har 
det rette hold, har størst sandsynlig-
hed for at få succes. 

I årevis har vi talt om, at HR skal 
være en del af forretningen og have 
en klar andel i opnåelse af resulta-
terne på bundlinjen. 

Ikke sjældent oplever vi, at de HR-
ansvarlige nu er træt af den snak, 
for det er for dem en selvfølge, og 
de leverer resultater hver dag, og 
gør de ikke det, ville hverken de 
eller HR være der. 

Tallene viser også, at mange HR-
afdelinger i dag er med der, hvor de 
vigtige beslutninger træffes. Hvor 
tallene i slutningen af 1990´erne 
var 25 % og 53 % for henholdsvis 

de danske HR-afdelinger og de globale HR-afdelinger, 
regner man med, at godt og vel 60 % af de danske HR-
afdelinger i dag er medlem af topledelsen, mens tallet 
er ca. 70 % for de globale HR-afdelinger. 

Selv om det er godt for de danske virksomheder, at 
de har HR på den allerhøjeste dagsorden, så skal man 
imidlertid også huske, at der stadig er mange virksom-
heder, hvor HR endnu ikke er blevet en del af den stra-
tegiske dagsorden, og hvor de endnu ikke automatisk 
sidder med ved beslutningsbordet. 

Derfor vil der i dette nummer af HR-chefen – med 
temaet ”Hvad forventer CEO’en af HR?” – dels gives 
bud på, hvordan man kan forsøge at opnå indflydelse, 
og dels masser af gode eksempler på, hvordan et super 
samarbejde mellem HR, topledelsen og alle de andre 
funktioner kan fungere.

Men husk, at uanset om man sidder tæt eller langt 
fra beslutningen, så bør vi i HR være gode til at gribe 
bolden og drible os til gode chancer i forsøg på at få 
mål.  

God læselyst 

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA,
DANSK HR

Kommende nummer af HR-chefen – se årets temaer på www.danskhr.dk

Tager du én for holdet?
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Hvad CEO’s 
forventer af HR

Af Line Bartholomæussen Nielsen, Redaktionsmedarbejder, DANSK HR

Hvert år udfører Henley Centre for HR Excellence, ledet af Nick Holley, to undersøgelser. I 2014 var 

fokus på, hvad CEO’s forventer af HR som funktion og individer. At du og dit team leverer de core   

HR-processer er vigtigt, men først og fremmest, og mest vigtigt er: integritet! Læs her om, hvad  

CEO’s forventer af dig som HR-ansvarlig.

CEO’s er interesseret i vækst, rentabilitet, innovation 
samt evnen til at bevare kunderne. De interesserer sig 
for talent- og forretningsmæssige problemstillinger 
frem for problemerne inden for HR. Kravet til HR-funk-
tionen indebærer derfor i dag, at HR er i stand til at 
støtte og fremme forretningsstrategien via opbyggelse 
af den helt rigtige organisatoriske kapacitet i virksom-
heden. Det forventes altså, at du har HR-ekspertisen, 
men endnu vigtigere at du kan være ”med-direktør”, 
turde stille de kritiske spørgsmål og generelt være en 
aktiv spiller i at få strategien til at lykkes. For at fuld-
ende dette er integritet en nødvendighed.

HR skal bygge bro  
mellem strategi og mennesker 
Ledere værdsætter det organisatoriske højere end de 
interpersonelle elementer i den HR-ansvarliges rolle. 
Som figur 1 viser, rangerer alle det at køre HR-funktio-
nen som det vigtigste, men spørger du lederne, er det 
mest essentielle for HR at støtte den totale forretnings-
strategi. Jo større virksomheden er, jo større er fokus 
også på, at HR-funktionen skal bidrage til organisatio-
nen som helhed.

Dette er yderligere bekræftet af figur 2, som viser 
synspunkterne mellem HR og lederne. Her ses det, at 
lederne prioriterer, at HR kan ”Identificere implikationer 
for strategien” samt ”At give mig personlig og ærlig 
feedback”. 

Vigtighed af HR vs. performance
Figur 3 sammenligner, hvad ledere og HR-ansvarlige 
vurderer som vigtigt imod HR’s performance, hvor 1 er 
mindst og 10 er mest. Det er interessant at se, at ”Get-
ting the basics right” (kontrakter, rekruttering, lønnin-
ger mm.) er den vigtigste for lederne, og faktisk også 
vigtigere end for de HR-ansvarlige. Dog ligger HR-per-
formance ved denne også lavere. En anden er ”Building 
a talent pipeline”, som ligger overraskende tæt mellem 
begge parter. Spørgsmålet er så bare, om denne ikke 
burde ligge højere på begge fronter? Ganske vist viser 
undersøgelsen et skuffende resultat med hensyn til 
”Building the capability of the organisation to deliver its 
strategy”, for den ligger for ledernes synspunkt meget 
lav i performance. Måske er dette, fordi de ikke tror på, 
at HR kan gøre det? Uanset hvad, må det konkluderes, 
at HR kan gøre det bedre på dette område.

Integritet som nummer 1
Når en CEO skal vælge en HR-direktør, skal mange kva-
liteter opfyldes, men som dataene viser, ligger ”Integri-
tet” nummer 1. Ærlighed, integritet, at kunne håndtere 
fortrolighed samt troværdighed ligger i toppen. Endnu 
mere interessant er det, at adfærd ligger højere end er-
faring på deres ønskeliste. Top 6 udgør altså: integritet, 
mod, klarhed, fokus, selvtillid og at kunne lytte. 
CEO’s vil altså have HR til at spille en central rolle i 
virksomheden. Det er derfor op til dig at rekruttere og 
træne dine medarbejdere og dig selv, så du kan spille 
denne rolle!
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DANMARKS DIGITALE ERHVERVSMEDIE

HAR DU AMBITIONER OM MERE?  
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Top Job er til dig, som har store ambitioner og lyst til at gøre en forskel i en ny topstilling.

Find din næste topstilling på Finans Top Job

Se mere på finans.dk/topjob/

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Experience outside HR

Creativity

Lack of ego

Complimentarity to CEO

Ability to engage people

Leadership

Commercial acumen

Challenge the top team

Gravitas

HR experience

Focus on business not HR

Listening

Self confidence

Focus on delivery

Clarity of communication

Courage

Integrity

Leaders

HR

Overall

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7

Leaders

HRDs

Getting the basics right

Getting the basics right

Importance

P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e

Change

Change

Managing performance
Managing performance

Engaging people

Engaging people

Culture

Building a talent pipeline

Building a talent pipeline

Culture
Building capability

Building capability

 Figur 3

”Integritet” nummer 1

K
ild

e:
 H

R 
ch

ef
en

 N
r.4

 2
01

6 
 –

 U
dg

iv
et

 a
f 

D
A

N
SK

 H
R 

w
w

w
.d

an
sk

hr
.d

k



DANMARKS DIGITALE ERHVERVSMEDIE

HAR DU AMBITIONER OM MERE?  

Få et hurtigt overblik over ledige topstillinger inden for alle brancher med Finans’ jobportal Top Job.
Top Job er til dig, som har store ambitioner og lyst til at gøre en forskel i en ny topstilling.

Find din næste topstilling på Finans Top Job

Se mere på finans.dk/topjob/K
ild

e:
 H

R 
ch

ef
en

 N
r.4

 2
01

6 
 –

 U
dg

iv
et

 a
f 

D
A

N
SK

 H
R 

w
w

w
.d

an
sk

hr
.d

k



TEMA  |  HVAD FORVENTER CEO’en AF HR

side 10   HR chefen  l  AUGUST  2016  l  danskhr.dk

SAMARBEJDE  
skaber stærke resultater
I JYSK Danmark har HR Manager Lene Houe og Country Manager Bo Viktor Andersen et tæt og 

givtigt samarbejde med gensidige krav og forventninger. Der er fokus på HR’s positive rolle, funktion 

og bidrag i forhold til forretningen og fælles resultater.

HR Manager Lene Houe har ansvaret for HR i alle butikkerne i Dan-
mark, og hun har tre HR Business-partnere, der er ansvarlig for hver 
deres region. Alle supporterer og arbejder meget tæt på forretnin-
gen ude i butikkerne. 

Bo Viktor Andersen har været i JYSK i 24 år, og siden 2007 har han 
haft ansvaret for driften i alle butikkerne i Danmark, herunder over-
ordnet ansvaret for personalet. Lene og Bos samarbejde startede, da 
Lene blev ansat af Bo for otte år siden.

DANSK HR har sat Lene og Bo stævne til en snak om deres samarbejde:

Fortæl overordnet om jeres samarbejde, og hvordan det har  
udviklet sig?

Lene: Der er ingen tvivl om, at Bo altid 
har haft HR i fokus og tænker også 
HR. Allerede til ansættelsessamtalen 
spurgte jeg, om jeg ville blive en del af 
den øverste ledergruppe, for det var 
vigtigt for mig, fordi jeg havde været 
chef i så mange år og havde været 
med til at støbe kuglerne og været 
øverste ansvarlige i et stort varehus. Så 
jeg ville være med, hvor beslutningerne 
blev truffet, og det har Bo helt fra 
starten bakket op om. 

Samarbejdet har selvfølgelig udviklet 
sig gennem årene. Vi kender hinan-
dens styrker og svagheder. Bo kontrol-

Af Marie Korsgaard, DANSK HR

HR Manager Lene Houe  
har ansvaret for HR i alle  

butikkerne i Danmark, og 
hun har tre HR Business-
partnere, der er ansvarlig  

for hver deres region.
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lerer mig selvfølgelig ikke så meget som i starten, for han ved godt, 
hvad jeg kan. Der kan godt gå 14 dage, hvor vi overhovedet ikke 
snakker sammen, og så en uge, hvor vi snakker sammen tre timer, 
så det er efter behov. Hver anden måned har vi et 1-2-timers-møde, 
hvor vi har en fast agenda. Det er noget, vi har lært hen ad vejen. I 
starten var det ikke helt så struktureret.

En gang om året laver vi en business-plan for hele det kommende 
år, så det er de actions, vi fastsætter i planen, vores samarbejde 
centrerer sig om. Vi har ledergruppemøde en gang om måneden, 
hvor vi gennemgår vores business-plan og følger op på den. Så der 
kommer ikke så meget uventet i dagligdagen, for det ligger i nogle 
rammer, så vi får vendt de ting, der er relevante for forretningen.

Bo: Jeg tror på, at hvis vi udvikler medarbejderne, så får vi langt 
bedre resultater og respekt for hinanden, så jeg går meget op i HR. 
Det samarbejde, jeg har med Lene, er lidt anderledes end det, jeg 
har med mine retail-managers. Dem snakker jeg mere med, end jeg 
gør med Lene, men med Lene er det lidt mere fortroligt, da hun kan 
observere nogle ting i organisationen, som jeg så nogen gange kan 
bruge.

Hvis HR skal spille rigtig godt sammen med retail, så kræver det, 
at man som HR-manager er en stærk person og virkelig tør bide 
sig fast i knæhaserne på drengene nogen gange. Ellers bliver HR 
noget, som bliver lagt lidt ned, for det er der ikke altid tid til i en 
travl hverdag. Da Lene startede, havde vi mange udfordringer med, 
at vores personale ikke mødte op, når vi havde træning. Man blev 
bare hjemme, for det var kutymen. Sådan er det ikke i dag. Hvis de 
ikke kommer i dag, er der en god forklaring, men sådan var det ikke 
førhen, der var der ikke samme respekt omkring HR.

Lene: Jeg kunne slet ikke være et sted, 
hvor der ikke var opbakning for HR 
fra chefen. Selvfølgelig kan vi have 
vores tvister og være uenige, og nogen 
gange må Bo ”overrule”, men jeg ved, 
at han bakker op om HR og det, vi har 
aftalt.

Hvordan sikrer I, at Lene/HR løbende 
har indblik i forretningen?
Lene: Det kan slet ikke lade sig gøre, at 
jeg ikke har det. For det første laver vi 
vores business-plan en gang om året. 
Der er ledergruppen samlet i tre dage, 
hvor vi laver hele næste års actions, 
herunder også HR-aktiviteterne. Rigtig 
mange af kuglerne er allerede støbt af 
vores butiks- og distriktschefer, som vi 
har haft møde med før, hvor vi har fået 
input og ønsker fra dem. Det, vi laver i 
HR, er ikke noget, vi synes kunne være 
en god ide, men det, vores kunder, 
distrikts- og butikscheferne har behov 
for. HR er en support til retail-mana-
gerne, så de kan drive forretningen. 
Hvis ikke vi ved, hvad der foregår, og 
vi ikke er tæt på, så kan vi ikke agere i 
det game. Mine HR Business-partnere 
er også tæt på butikkerne, som de er 
rigtig meget ude i. Vi sidder ikke bare 
her på kontoret. 

Country Manager Bo Viktor 
Andersen har været i JYSK 
i 24 år, og siden 2007 har 

han haft ansvaret for driften 
i alle butikkerne i Danmark, 

herunder overordnet  
ansvaret for personalet.
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Bo: Da Lene sidder med ved bordet, når hele business-planen laves, 
får hun også indsigt i de dele af forretningen, der ikke direkte har 
med HR at gøre.
Hver første fredag i måneden mødes de tre regionschefer med 
distriktscheferne og HR Business-partnerne, hvor de snakker om, 
hvad er der sket i måneden, der gik og hvad skal der ske i næste 
måned. På den måde kommer de rigtig tæt på forretningen og ikke 
kun HR-forretningen.

Jeg prøver at holde på, at vi ikke er kontorfolk. Vi er nødt til at være 
ude i marken. Det er derude, vi gør en forskel. Det gør vi ikke ved 
at sidde på kontor. Som Lene siger, er HR Business-partnerne rigtig 
meget ude i butikkerne. Det kan godt være, Lene skal sidde på kon-
toret engang imellem og se fra toppen af helikopteren, og det skal 

jeg også engang imellem, men ellers 
skal vi være ude på gulvet. Som Lene 
siger, det er jo vores kunder. Så Lene 
har bestemt et stort kendskab til hele 
forretningen.

Hvilke krav og forventninger  
stiller du, Bo, til Lene/HR?
Bo: Overordnet er mine krav, at vi 
overholder vores aftaler og følger den 
plan, vi har lagt. Hvis vi ikke når det af 
en eller anden årsag, så spiller vi med 
åbne kort og fortæller, hvorfor vi ikke 
lykkedes.
Vi er stærkest, når vi er sammen, så 
vi skal sørge for at bruge hinanden 
og ikke være så ærekære, at vi ikke 
tør sige, hvis vi sidder fast i noget. 
Jeg bruger jo Lene lige så meget, som 
hun bruger mig, hvis jeg er i tvivl om 
noget.
Jeg følger ikke så meget op på tin-
gene. Jeg har jo en forventning om,  
at hun lever op til det, der er aftalt. 

Et overordnet krav fra min side er 
også, at vi ikke skal bære nag. Vi 
har nogle gange nogle tvister. Nogle 
gange har jeg ret, og andre gange har 
Lene ret. Det er ikke altid, vi er enige, 
men så må vi videre i teksten. 

Hvilke krav og forventninger stiller du, 
Lene, til Bo/forretningen?
Lene: Et krav fra min side er, at han 
bakker op omkring HR og de aktivi-
teter, vi laver. At vi er åbne, ærlige og 
ligefremme, som også er vores værdier, 
og at vi behandler hinanden med 
respekt og ikke er urimelige. 

Tillid er også vigtig. Hvis ikke man 
stoler på, at man kan gøre det godt 
nok, så tror jeg også, man begynder 
at fejle. Jeg har en kæmpe frihed, i og 
med at Bo tror på, at vi når i mål med 
det, vi siger, vi gør. Det er ikke noget, 
vi har fået gratis. Det har vi gjort os 
fortjent til ved at vise, at de ting vi 
sætter i business planen, det skal vi 
nok eksekvere på.

Hvor vigtigt er jeres samarbejde  
i forhold til forretningen?
Lene: På en skala fra 1-10, så er det 
10 for mig. Jeg kan ikke bare køre mit 
eget løb i HR-afdelingen, så for mig er 
samarbejdet altafgørende.

Samarbejde – gode råd
Landechefens råd til HR-chefen

1 Tro på dine ideer.

2. Vær velforberedt, veldokumenteret og skarp på mål og resulta-
ter, når du skal fremlægge noget for din chef. 

3. Vær tro mod den strategi og den plan, der er lavet og gå efter 
fælles mål. Man har ikke egne interesser, for så lykkes man ikke 
HR – man har en interesse for at lykkes i hele forretningen.

HR-chefens råd til CEO-en

1. Afstem dine forventninger til og med din HR-chef. Hvad er 
vigtigt for dig som CEO, og hvor ser du HR henne i det. Hvor-
dan skal det udføres, og hvad må det koste. Så bliver du ikke 
overrasket på vejen. 

2. Stil gerne krav til at tingene gøres økonomisk forsvarligt.

3. Vær åben, ærlig og ligefrem. Samarbejdet kan rettes til hen ad 
vejen, men det kræver åben dialog og feedback hele tiden.



Vil du udvikle med 
størst mulig effekt?
LEADs Proceskonsulentuddannelse og Coaching                uddannelse 
giver dig fremtidssikrede og høj effe ktive metoder til udviklings
opgaverne samt dybdegående sparring på omsætningen i din 
egen praksis. Du bliver undervist af eksperter, der har skre
vet de væsentligste bøger på felterne, har omfattende under
visningserfaring og er blandt de mest efterspurgte praktikere 
herhjemme. Målgruppen er ledere og konsulenter. Læs mere på 
LEAD.eu.

”Vi har styrket vores projektresultater igennem stærke redskaber og 
metoder til implementering og forankring af forandringer i ny adfærd. LEAD 

er en meget effektiv samarbejdspartner for os, fordi vi har adgang til en høj 
konsulentfaglighed og samtidig får en kompetent vurdering af, hvad vi bør 

udvikle os på, og hvor hurtigt det kan gøres.” 

Tomas Bæk Chef for DONG Energys konsulentafdeling for procesoptimering
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Bo: Om det er samarbejde med HR eller generelt, så er det også 10 
for mig – vi arbejder gennem mennesker i retail, så hvis vi ikke har 
HR med på banen, så når vi slet ikke de mål, vi har sat på den lange 
bane. Slet, slet ikke. Så for mig er det også ekstremt vigtigt, at vi har 
et tæt samarbejde. 

Hvilke resultater har samarbejdet kastet af sig?
Bo: Hvis jeg ser på vores årlige medarbejdertilfredshed, så er et 
direkte resultatet af det gode samarbejde mellem HR og butikkerne 
mere tilfredse og dygtigere medarbejdere.

Lene: Vi har også et lavt sygefravær, da det har været på dagsorde-
nen i mange år, fordi vi har fået lov til at arbejde med det.

Bo: Generelt set, så kan vi se det på de penge, vi tjener. Vi bruger 
meget energi og tid på at træne vores butikschefer, og det gør, at 
vi har stærkere ledere, som også leverer et bedre resultat. I sidste 
ende er det jo bundlinjen, det handler om. Hvis vi ikke havde valgt 
at sætte HR på landkortet, så offensivt, som vi har gjort de sidste 
mange år, så tror jeg ikke, vi havde opnået de samme resultater, 
som vi har i dag. 

Landechefen: HR er en 
investering men også 
helt klart det værd

Jeg tror, man skal gøre op med sig 
selv som CEO, at HR er en investe-
ring, men det er en investering på 
den lange bane, som også helt klart 
er det værd. I sidste i sidste ende er 
det jo noget med hvor dygtige vi er 
til at rekruttere vores medarbejdere, 
udvikle dem, fastholde dem og 
skabe de rigtige rammer for vores 
smedarbejdere. Så dem der ikke har 
fået øjnene op for, at HR er en vigtig 
spiller i forhold til at have succes som 
virksomhed, de skal få øjnene op.

Jysk’s medarbejdere i action. Det er vigtigt,  
at vi ved, hvordan deres hverdag er.

For otte år siden brugte vi rigtig meget 
tid på sure kunder, der ringede og 
skrev mails. Derfor indførte vi, at vi 
skulle have Danmarks bedste kun-
deservice. Nogle butikschefer mente 
ikke, det kunne lade sig gøre, men vi 
holdt fast og lavede en masse træning 
i salg og service. I dag får vi kun 
positive tilkendegivelser fra kunder, og 
vi har en god Trustpilot. Vi har løftet 
vores serviceniveau, og det har vi gjort 
takket være samarbejdet mellem retail 
og HR.      
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Adgang til direktionen 
opleves som en af HR’s 
største styrker

I det private erhvervsliv taler man 
om, at et samarbejde mellem HR og 
topledelse er nødvendigt, hvis man 
skal skabe resultater på bundlinjen. 
Men hvad gælder så i det offent-
lige, hvor man jo ikke taler om en 
bundlinje? Er der så ikke brug for et 
godt samarbejde?

Det korte og præcise svar er jo – og 
det er et stort og rungende JO, for i 
det offentlige oplever man, at hele 
velfærdsproduktionen bliver mere 
og mere kompleks, uden at de 
ekstra midler nødvendigvis følger 
med. Samarbejdet er derfor helt 
afgørende for, at man kan møde 
disse udfordringer og komme i mål 
med det, man er sat i verden for at 
levere. 

Vi har kigget i helt friske nye tal fra 
den årlige COK HR-survey for at se, 
om det også er billedet fra de kom-
munale HR-afdelinger. 

Indledningsvis kan man sige, at når 
man kigger på de kommunale virk-
somheder, så er det tydeligt, at der 
er kommet mere fokus på tværgå-
ende indsatser og organisationsud-
vikling. Noget der jo helt bekræfter, 
at der tætte samarbejde for HR er 
helt afgørende.

At gøre indsatser mere tværgående” fylder mere i HR’s  
opgaver sammen med sundhedsfremme og Organisationsudvikling

Af Mette Nørlem, DANSK HR



HVORFOR EN MBA?
En impulsiv beslutning om en MBA på Niels Brock førte til drømmejobbet, et stort 
netværk og en masse teori, som jeg hver dag bruger i praksis som kommerciel 
direktør hos ALD Automotive. Michael Jensen, MBA-studerende.

TILMELD DIG ET UFORPLIGTENDE INFOMØDE OM NÆSTE MBA, DER STARTER I SEPTEMBER 2016. 

LÆS MERE PÅ WWW.BROCK.DK/MBA.

ET HUS FOR LEDERE

NIELS BROCK 
EXECUTIVE

WWW.BROCK.DK/MBA

Kvalitetssikret af QAA

U D D A N N E L S E  S I D E N  1 8 8 1
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Effektivisering har igen topprioritet på kommunernes 
udviklingsdagsorden – set fra HR’s perspektiv 

Samskabelse prioriteres højt af HR – på linje med  
traditionelle fokusområder som udvikling af ledere/talenter

Kigger man lidt dybere ned i tallene, kan man se, at de vigtigste opgaver er 
effektivisering, digitalisering og samskabelse. Alle opgaver, der i høj grad, 
kalder på samarbejde:

I undersøgelsen har man spurgt specifikt til emnet samskabelse, og som 
man ser, prioriteres det også meget højt på HR´s dagsorden.



Onboarding. 

Onboarding Review
Få vores anbefalinger til, hvordan I kan 
optimere jeres Onboardingprogrammer.

Onboarding Programmer & Aktiviteter
Vi designer, udvikler og implementerer 
skræddersyede Onboardingprogrammer 
og – specifikke aktiviteter.

Onboarding Dialogue
Et ledelsesværktøj, som gør det nemt og 
enkelt at onboarde nye medarbejdere.  

Onboarding Leadership
Skab transparens og få et samlet overblik 
over jeres Onboardingindsats. 

I Moment Professionals er vi eksperter i Onboarding. Vores 
løsninger skaber overblik og gør det muligt at måle og optimere 

integrationen af nyansatte medarbejdere. Vi kortlægger, udvikler 
og understøtter processer med programmer og aktiviteter og 

sikrer derved en komplet løsning af høj kvalitet.  

Hvis du er interesseret i at vide mere, så kontakt 
Moment Professionals på 70 20 18 35 eller pro@moment.dk. 

Rekruttering af ledere og specialister
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Adgang og nærhed til direktionen opleves som en af HR’s største styrker 

HR er primært forankret tæt på ledelsessekretariatet, hvilket underbygger 
oplevelsen af nærhed til direktion 

Når man ser på alle disse prioriterede områder, er det heller ikke overraskende, at adgang og 
nærhed til direktionen opleves som én af HR´s største styrker. At det mange steder er tilfældet, 
bekræftes også af, at 37 % af alle kommunale HR-afdelinger er forankret i ledelsessekretariatet.
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Strategiimplementering
Topledelsen har med rette en forventning om, at HR bidrager til forretningen og leverer HR-løsninger, 

der understøtter organisationens mål og strategi. Det kræver, at HR forstår forretningen og har de rette 

kompetencer til at slå igennem, skabe værdi og gøre en forskel. Strategieksekvering er på de fleste top-

lederes agenda, og her har HR en vigtig rolle. Strategieksekvering er nemlig en stor udfordring i de fleste 

organisationer. Der fokuseres ofte ensidigt på udvikling af strategien, og dermed orienterer man sig kun 

ganske lidt om selve eksekveringsprocessen. Det er en udbredt misforståelse, at strategiforankringen sker 

af sig selv, når strategien bliver kommunikeret ud i organisationen. Vil man have succes, skal der tænkes 

bredere. Hos Redmark har HR sikret aktiv involvering af alle medarbejdere, ved brug af spilbase-rede 

værktøjer. Spillet har ingen tabere – til gengæld er der mange vindere.

Anne Olesen
HR-konsulent

Redmark
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– hvor svært kan det være?
Af Anne Olesen, HR-konsulent, Redmark, og Marlene Krogh, HR-chef, Redmark

Strategiimplementering er svært – endda meget svært, 
men at sandsynligheden for, at det rent faktisk lykkes 
at eksekvere en strategi, ligger på omkring 20%, 
kan tage modet fra enhver topleder. Et er nemlig at 
udarbejde en strategi, tænke store tanker, udvikle 
spændende visioner og sætte ambitiøse mål – noget 
andet er, at få strategien eksekveret og implementeret 
helt ud i yderste led, så alle medarbejderne forstår, 
hvordan de bidrager til at nå målene. 

Redmark har valgt at gå nye veje i forbindelse med im-
plementeringen af deres nye strategi ”One Red-mark”. 
Det krævede en helt anden måde at se strategi- 
implementeringen på, og her tog HR stafetten op. Op-
skriften på, hvordan man bliver blandt de 20 %, som 
lykkes, kan du læse mere om her. 

Marlene Krogh
HR-chef 
Redmark
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Beklager det virker ikke. 
Derfor!
Det sker, at den øverste 
ledelse sammen med et 
konsulentfirma bruger 
halve år på at udvikle en ny 
strategi for derefter at ind-
kalde til stormøde, måske 
efterfulgt af et par mails og 
selvfølgelig den nødvendige 
information på intranettet. 

Det er der som sådan ikke 
noget i vejen med, såfremt 
denne handling ikke står 
alene. For det kan den 
ikke. Der bliver altså ofte 
brugt mange ressourcer 
på udvikling af strategien, 
men til gengæld alt for ofte 
for få ressourcer på næste 
step, nemlig eksekveringen. 
Eksekveringen skal betragtes som en disciplin, der skal 
indarbejdes i strategien, målene og kulturen. Det bør 
være en top-prioriteret opgave for den øverste ledelse.

Kommunikation er svært, men nødvendigt
Kommunikationen omkring strategien er ikke kun 
noget, der skal ske halvårligt, men noget, der skal 
fylde hele tiden. Og når vi siger kommunikation, så er 
det mere end en et par plakater i kantinen, en roll-
up i receptionen og et par opslag på Intranettet. Der 
skal langt mere til. Kommunikationen skal bindes op 
på strategien, og her har Redmark valgt at tage flere 
kommunikationsformer i brug: interne strategidage, 
firmadag med strategien som tema, artikler i med- 
arbejderblade, hvor forskellige medarbejdere har for-
talt, hvordan de mener, den nye strategi gør en forskel 
for dem og deres arbejde, løbende informationsmøder, 
indarbejdelse af strategien i MUS, etablering af projekt-
grupper med afsæt i strategien, topledelsens kommu-
nikation om fremdrift, film, interne kursusforløb med 
afsæt i strategien og fremtidens krav osv. 

Sådan skaber du involvering og ejerskab
Strategi handler om at skabe forandring, så når den 
overordnede strategi er på plads, ligger der et stort 
ledelsesarbejde i at få involveret alle medarbejderne i 
at gøre strategien konkret og nærværende i forhold til 
den enkelte. 

Strategien får først liv, når strategien bliver oversat til 
hverdagseksempler. Det er vigtigt, at den enkelte tager 
ejerskab for strategien og kan se sig selv i forhold til, 
hvordan et eller flere strategiprojekter netop involve-
rer dem og deres arbejdsdag. På den måde kommer 
strategien til at give mening og bliver nærværende. 
Hvis medarbejderne ikke bliver involveret, er der en stor 
risiko for, at de i bedste fald gør det, de plejer at gøre, 
og i værste fald modarbejder strategien. 

Med det i mente valgte Redmark at anvende et strate-
gispil, som artiklens to forfattere har brugt deres fritid 
på at udvikle. Det letteste ville jo være at kontakte en 
af de mange spiludbydere, der er på markedet, og be-
tale en formue for et spil. Vi ønskede i stedet at udvikle 
et spil, som rettede sig mod branchen, og skræddersy 
det til Redmark og den strategi, der står på dagsorde-
nen de næste to år.

”Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Involver mig, og jeg forstår”  

skrev Confucius angiveligt for knap 2.500 år siden. Et spilbaseret værktøj tilbyder netop en  

unik mulighed for at skabe aktiv involvering, ejerskab og mening i strategiimplementeringen



Talentsoft | Ørestads Boulevard 73 | København S 2300
talentsoft.dk | contact.dk@talentsoft.com | +45 58 51 50 95

Kontakt Talentsoft for mere information 
eller besøg vores hjemmside.

TALENTSOFT HR ANALYTICS 
– OPNÅ DEN NØDVENDIGE VIDEN OG OPTIMÉR
BESLUTNINGSTAGEN MED HR ANALYTICS 

HAR DU UDFORDRINGER MED HR ANALYTICS?

 » Overblik over antal medarbejdere

 » Relevant viden for beslutningstagere

 » Identicer fratrædelsesrisici

 » Mangelfuld information

 » Forbedre rapporteringsevne

TALENTSOFTS LØSNING

 » Skab overblik over alle medarbejdere ved at konsolidere information

 » Forsyn beslutningstagere med den nødvendige information

 » Forbedre fastholdelse ved at opdage grundene bag fratrædelser

 » Spar tid med automatisk data oprydning

 » Få svar på din strategisk indvirkning med fleksible indikatorer og dashboards

HR Analytics er bygget op omkring data fra alle Talentsoft moduler. Dets brugervenlige interface og fleksibilitet giver dig 
mulighed for at skabe dine egne indikatorer og dele dem med de vigtigste interessenter.

Filtreret søgning på tværs af funktioner

Brugerkonfigurerede dashboards

Prækonfigurede indikatorer

74%
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Ryk tre felter frem
Der var hverken mulighed for at slå sine 
kollegaer hjem, tvinge dem ud i en pant-
sætning eller tage overpriser for deres 
besøg på Rådhuspladsen, da Redmarks 
med-arbejdere i starten af 2016 satte sig 
ved spillebordene. Til gengæld var der 
lagt op til aktiv involvering af virksomhe-
dens 230 medarbejdere.

“Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og 
jeg husker. Involver mig, og jeg forstår” 
skrev Confucius angiveligt for knap 2.500 
år siden. Et spilbaseret værktøj tilbyder 
netop en unik mulighed for at skabe aktiv 
involvering, ejerskab og mening i strategi-
implementeringen. 

Spillet “One Redmark” skabte præcis de 
dialoger, vi havde håbet på. Spillet har 
fungeret som en perfekt ramme for at få 
strategien omsat til hverdagseksempler 
og dermed til en dialog om, hvordan den 
enkelte bidrager.

Helt konkret består spillet dels af en 
række strategikort, som dels giver 
anledning til at få diskuteret strategien, 
dels af en række dilemmakort, som tager 
udgangspunkt i de usikkerheder og 
problemstillinger, som vi ved kan opstå. I 
stedet for at høre medarbejdernes hvisken 
ved kaffemaskinen opfordrer vi til åben 
diskussion.

Hvorfor kan spil noget særligt?
Der er flere grunde til, at et spilbaseret værktøj kan 
være nøglen til en mere effektiv implementering af 
virksomhedens strategi. Undersøgelser viser samstem-
mende, at strategien kræver indsatser og adfærds- 
ændringer for at blive forankret, eksekveret og integre-
ret i organisationen. Forudsætningerne for en adfærds-
ændring er, at medarbejderen forstår strategien, ikke 
kun på det strategiske niveau, men endnu vigtigere 
forstår, hvad strategien helt konkret betyder for dem og 
deres hverdag. Hvad betyder denne Must Win Battle 
for min hverdag, og hvad skal jeg bidrage med for at 
sikre, at vi kommer i mål med denne? 

Spørgsmål og refleksioner som disse er med til at skabe 
aktiv involvering og ejerskab hos medarbejderne. Der 
skabes samtidig en dialogbaseret vidensdeling på tværs 
af uddannelsesniveau, afdelinger og funktioner. 
Medarbejderne er selv aktive og skal hele tiden tage 
stilling til forskellige spørgsmål og dilemmaer. Spil-
let giver medarbejderne mulighed for at opleve en 

handling-konsekvens-mekanik, uden at det har konse-
kvenser i virkeligheden. Dilemmaerne er fiktive, og det 
åbner mere snak om, hvad man bør gøre i forskellige 
situationer.

Spil kan ikke stå alene
Nej, aktiv involvering via et spilbaseret værktøj fjerner 
ikke al modstand, men det er vores erfaring, at aktiv 
involvering kombineret med en stærk og kontinuerlig 
kommunikation på tværs af organisationen skaber en 
større forståelse for strategien og får medarbejderne 
til at tage ejerskab for strategien i hverdagen. Vi har 
opnået en langt mere effektiv implementering af 
strategien, hvor medarbejderne har fået strategien helt 
ind under huden og handler efter den i hverdagen. Det 
er samtidig et godt eksempel på, hvordan HR skaber 
værdi for forretningen. For hvilken topledelse ønsker 
ikke, at HR bidrager til, at strategien bliver eksekveret 
og implementeret helt ud i yderste led, så alle forstår, 
hvordan de bidrager til at nå målene?  

Now available in Danish, The Five Behaviors of a Cohesive Team™ is an assessment-based 
learning experience that helps people discover what it takes to build a high-performing team. 

Based on The New York Times best-selling 

book, The Five Dysfunctions of a Team

Over 2.5 million copies sold

Learn how to create a team that functions beyond co-existence.
Visit us online at www.fivebehaviours.co.uk/Copenhagen for more information.

Available exclusively through Five Behaviors of a Cohesive Team Authorised Partners.

HR Træfpunkt – Visit us at stand no. 45.
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Now available in Danish, The Five Behaviors of a Cohesive Team™ is an assessment-based 
learning experience that helps people discover what it takes to build a high-performing team. 

Based on The New York Times best-selling 

book, The Five Dysfunctions of a Team

Over 2.5 million copies sold

Learn how to create a team that functions beyond co-existence.
Visit us online at www.fivebehaviours.co.uk/Copenhagen for more information.

Available exclusively through Five Behaviors of a Cohesive Team Authorised Partners.

HR Træfpunkt – Visit us at stand no. 45.
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Når HR skal opnå det 
bedst mulige samarbejde 
med virksomhedens  
øverste ledelse

Global ledelsesekspert

Har arbejdet 12 år som 
underviser på IMD og 
er i dag tilknyttet AVT 
Business School

Har været Executive 
Director HR for UBS, 
Vice President for Agie-
Charmilles, Europæisk 
HR-ansvarlig for General 
Motors og varetaget 
ledende HR-funktioner 
hos Shell

Er forfatter til en lang 
række artikler om 
mangfoldighed og om, 
hvordan HR får succes i 
virksomheden

Var senest i Danmark 
i maj 2016, hvor han 
talte ved den årlige 
Womenomics Business 
Conference på Børsen

Fakta
Paul Vanderbrock
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Af Nikolaj Henum, VirkKom 

Han har mere end 20 års erfaring som HR-ansvarlig – blandt andet fra Shell, General Motors og UBS 
– og så har han mere end 15 års erfaring som underviser på en af verdens førende MBA-skoler: IMD 
i Schweiz. I dag er han tilknyttet AVT Business School, hvor han underviser skolens MBA-studerende 
i Change Management. Navnet er Paul Vanderbroeck. Oprindelig hollænder, men de seneste 20 år 
bosat i Lausanne i Schweitz. 

I forbindelse med den årlige Womenomics Business Conference på Børsen mødtes vi med Paul Vander-
broeck på AVT Business School til en snak om, hvordan man som HR-ansvarlig kan opnå størst succes 
i samarbejdet med virksomhedens CEO. Paul Vanderbroeck er måske om nogen manden, der kan 
give et kvalificeret bud herpå. Ikke blot har han i mange år arbejdet som HR-ansvarlig i større globale 
virksomheder, han har også undervist og skrevet utallige artikler om emnet: Hvordan får HR succes i sit 
daglige virke?

For Paul Vanderbroeck handler det ikke så meget om, at HR altid skal sidde med i direktionen. Det 
handler i højere grad om at levere målbare resultater, og det kan man måske gøre endnu bedre ved at 
varetage en form for konsulentrolle i forhold til den respektive CEO. Paul Vanderbroeck, der også har 
en baggrund som historiker, trækker paralleller til fortiden.

”Jeg plejer at sammenligne HR’s rolle i forhold til CEO’en med troldmanden Merlins rolle i forhold til 
Kong Arthur og ridderne af det runde bord. På samme måde som Merlin hjalp Kong Arthur til tronen 
– og også havde rådgivet hans far i dennes embede – på samme måde skal HR hjælpe den pågælden-
de CEO. Og det skal ikke nødvendigvis være ved at sidde med ved bordet hele tiden. Det kan sagtens 
være i form af en konsulentrolle, hvor HR er mere tilbagetrukket og dermed også er i stand til at give 
input til og om den aktuelle ledergruppe,” fortæller Paul Vanderbroeck.

Ifølge Paul Vanderbroeck kan HR faktisk have stor nytte af ikke nødvendigvis at sidde med ved bordet 
hver gang.

”Det handler meget om troværdighed, som HR kan bygge op i og omkring den øvrige organisation. 
HR er meget afhængig af hele organisationen. Kan HR ikke levere de fornødne data og er ikke i stand 
til at analysere og sætte det ind i den rette kontekst, så tilfører HR ikke nogen værdi og udspiller såle-
des sin egen rolle i forhold til virksomhedens CEO. Ved ikke permanent at sidde med ved bordet kan 
HR måske opnå en endnu højere grad af fortrolighed med virksomhedens medarbejdere og dermed 
få tilgang til endnu mere af den fornødne data, som er så afgørende for, om HR opnår succes,” siger 
Paul Vanderbroeck. 

Når Paul Vanderbroeck skal redgøre for, hvordan HR skal opnå succes i virksomheden, tager han afsæt 
i en enkel model, der består af tre faser: Den første fase er den operationelle fase, i modellen kaldet 
’Service Provider’. 

”Service Provider-fasen er en utrolig vigtig fase, hvor al rugbrødsarbejdet finder sted. Det er her, man 
ansætter, tiltrækker, afskediger, finder talenterne og ikke mindst indhenter den fornødne data om hele 
organisationen,” siger Paul Vanderbroeck.
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Data er ifølge Paul Vanderbroeck altafgørende – 
ikke mindst, når man når til fase to, som han kalder 
’Change Master’.

”Change Master er tidspunktet, hvor HR skal være 
ekspert i håndtering af forandringer. For at understøtte 
virksomhedens udvikling, så skal HR være i stand til at 
gennemføre de fornødne forbedringer, når det gælder 
hele organisationens struktur, kultur og talentsammen-
sætning. HR skal også være i stand til at rådgive øvrige 
topledere og linjeledere i, hvordan de ved hjælp af or-
ganisationens nuværende og fremtidige medarbejdere 
opnår fremskridt inden for deres respektive områder,” 
fortæller Paul Vanderbroeck og understreger, at først 
når det er på plads, er man i stand til at kunne rådgive 
på allerøverste strategiske niveau – herunder i forhold 
til virksomhedens CEO.

”Når man har gennemført fase to, er man i stand til 
at bevæge sig videre til fase tre, som er der, hvor du 
arbejder strategisk. En virksomhed er altid påvirket af 
en række faktorer som udviklingen og sammensætnin-
gen af kunder, produkter, arbejdsstyrke, økonomi med 
videre. Det er her HR’s opgave – med udgangspunkter 
i de nuværende og fremtidige medarbejdere – at sikre, 
at disse faktorer påvirkes bedst muligt,” fastslår Paul 
Vanderbroeck.

Billede af model
Mange HR-lærebøger og -konsulenter har ifølge Paul 
Vanderbroeck fastslået, at HR skal have en indflydel-
sesrig rolle i virksomhedens øverste ledelse, men det er 
ikke alle, der har forstået deres rolle, hvis de vil opnå 
succes i virksomheden. 

”Selv om mange HR-chefer fastslår, at den vigtigste 
ressourcer altid vil være den menneskelige Service 
Provider (fase1), er der mange – især linjechefer – der 
kritiserer HR for ikke at håndtere denne fase effektivt 
og optimalt. I mit job møder jeg to forskellige typer af 
HR-medarbejdere: Der er dem, der piver over, at de ikke 
har en plads i direktionen, men som samtidig heller 
ikke rigtig fortjener det. Og så er der dem, der fungerer 
som CEO’ens højre hånd. Sidstnævnte synes virkelig at 
have forstået, at deres job er at producere og fastholde 
ledelsen,” fastslår Paul Vanderbroeck.  

Paul Vanderbrock var senest i Danmark i maj 2016, hvor han talte ved 
den årlige Womenomics Business Conference på Børsen

„Vi har reduceret antallet af stress- 

sygemel dinger til nul, hvilket minimum sparer  

os en million kroner om året.“  

Jesper Torpe , HR chef, Årstiderne Arkitekter

„Jeg ved positivt at minimum tre ledere i løbet 

af de første fem måneder er blevet hjulpet af 

psykologsamtalerne. Det er givet godt ud. Red-

der jeg bare én serviceleder om året fra at blive 

syg, er økonomien i projektet positiv.“ 

Jens Nielsen, Regionsdirektør, Forenede Service

„I løbet af de 4-5 måneder vi har brugt løsnin-

gen, har vi ikke haft nogen tilfælde af stress, 

hvor vi i perioden op til oplevede tre medarbej-

dere med stress.“ 

Chr. Leif Hansen,  Adm. dir., Cunningham Lindsey

„Vi har reduceret antallet af 
stress-sygemeldinger til nul“
Ny app knækker stress-kurven
Med Howdy app‘en besvarer medarbejderen hver 14. dag 

fem enkle spørgsmål om trivsel og arbejdsglæde. 

Er der tegn på mistrivsel, ringer vores erhvervspsykolog til 

medarbejderen inden for 2 arbejdsdage. Psykologen rådgi-

ver medarbejderen om, hvordan situationen kan håndteres. 

Selve besvarelsen og samtalen er helt anonym. 

Virksomheden får hver måned en samlet anonymiseret  

rapport, der giver overblik over virksomhedens samlede 

trivselsniveau og behovet for målrettet indsats. 

App’en er danskudviklet, videnskabeligt testet og fås både 

på dansk, svensk og engelsk. 

Ring tlf. 70 33 04 04 og hør, hvordan du kan teste løsningen i 

din virksomhed.

Læs mere og hør hvilke erfaringer HR-chefer, 
CEO‘er og 4.000 brugere har gjort med 
app‘en: falck.dk/healthcare/howdy
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HR som katalysator  
for vækst og strategi- 
eksekvering i Danske Spil

Af  Liselotte Jørgensen, HR-chef og Allan Auning Hansen, CFO, Danske Spil

To konkrete begivenheder har sat skub i det, som skal blive en fuld HR-transformation i Danske Spil: 

Direktionens beslutning om at køre en ny forretningsstrategiproces samt et nyt HR-setup.

Inden Danske Spil skulle i gang med 
en ny strategiproces, kunne HR-chef 
Liselotte Jørgensen hurtigt se, at 
udfaldet af den nye strategiproces 
ville stille nye krav til kompetencer, 
kultur, ledelse og en HR-funktion, 
som kunne stå side om side med 
forretningen i eksekveringen af 
strategien. 

Sammen med CFO Allan Auning-
Hansen besluttede hun at køre en 
HR-strategiproces forud for opstart 
af ny forretningsstrategi 2020. Det 
skete for at sikre, at HR havde det 
nødvendige fundament til at levere 
sit bidrag til en bæredygtig vækst 
på tværs af Danske Spil-koncernen. 

THE WHY  
– CASE FOR CHANGE
Danske Spil har i løbet af de seneste 
ti år oplevet, at markedet har 
forandret sig massivt. Den største 
forandring har været overgangen 
fra monopol til et liberaliseret 
marked, men også digitalisering og 
nye måder at nå kunderne på har 
været med til at vende op og ned 
på Danske Spils tidligere forståelse 
af markedet. Danske Spil har længe 
været og er fortsat den største 
spiludbyder i Danmark. Der arbejdes 
kontinuerligt med fornyelse for at 
sikre den gode spiloplevelse for 
kunderne, men der er ingen tvivl 
om, at de nye «spilleregler» i mar-
kedet også har krævet, at Danske 
Spils ledelse har været nødt til at se 
på det fremtidige behov for ledelse, 
kultur og kompetenceudvikling. 

Liselotte Jørgensen, 
HR-chef, Danske Spil



Bedre præstationer
– med profilværktøjer fra Garuda

Giv din organisation et fælles sprog. Og få værktøjer til at rekruttere 
de rette kandidater, sammensætte dynamiske teams samt sikre 
optimale præstationer og positive resultater.

En personprofil fra Garuda er aldrig et mål i sig selv. Derimod bidrager vores profilværktøjer til at 
skabe en kvalificeret dialog om menneskelige ressourcer og faglige kompetencer. Så du kan udvikle 
og styrke din organisation i fællesskab med menneskene omkring dig.

Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Siden 1982 har Garuda udviklet profil- 

og dialogværktøjer som kvalificerer HR-processer, på et solidt videnskabeligt grundlag og på baggrund af et 

værdisæt om at skabe balance mellem mennesker.

GARUDA AS | VOLDBJERGVEJ 14, 2. SAL, 8240 RISSKOV | WWW.GARUDA.DK | GARUDA@GARUDA.DK | 8746 8600

Se mere på garuda.dk
Anbefalet af:
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WHAT WE DECIDED 
HR-strategien udviklet af Liselotte Jørgensen og CFO Allan Auning-
Hansen peger på fire fokusområder for HR fremadrettet: 

1) Komme tættere på forretningen – ved at tilbyde kvalificeret 
sparring til ledere på områder som kompetence- og lederudvikling, 
rekruttering, strategieksekvering og organisatoriske justeringer. 

2) Tilbyde leder- og talentudvikling – som understøtter en suc-
cesfuld eksekvering af forretningsstrategien og er med til at sikre en 
solid markedsposition for Danske Spil frem mod 2020.

3) Sikre, at Danske Spil har evnen til at tiltrække kompetencer 
– der kan besætte forretningskritiske positioner.

4) Brilliant Basic – levere HR-driftsopgaver effektivt og med høj 
kvalitet. 

De fire strategiske fokusområder markerede et tydeligt skifte for 
HR-funktionens rolle i Danske Spil. Hvor de tidligere primært havde 
fokuseret på HR-drift, skulle HR nu, i højere grad end før, være en 
kvalificeret og rådgivende partner til organisationens ledelse og vise 
direktionen vej på vigtige områder såsom lederudvikling, kultur, 
employer branding, rekruttering, talentudvikling og organisatoriske 
tilpasninger.

–  Ændringen for HR var væsentlig, og der skulle lægges en del 
kræfter og tid i at kommunikere HR’s nye rolle til mange interessen-
ter i organisationen. Heldigvis havde HR et super godt netværk med 
mange af lederne, så det var let at få dialogerne i gang, og så snart 
vi havde fortalt om vores proces, og hvordan den passede ind med 
forretningsstrategien, var der stor velvilje og positiv opbakning fra 
forretningen til HR’s nye rolle, siger Liselotte Jørgensen. 

HOW WE DID IT
Én ting er at få støtte til en strategi, noget andet er, når hverdagen 
ændres som følge af den. Noget af det første, Liselotte Jørgensen 
besluttede at gøre var, at ændre HR-organisationen for at signalere 
en ændring i fokus for HR og tilhørende ændringer i de nødvendige 
HR-kompetencer. 

En central ændring i HR-organisationen var indføringen af 
HR Business Partnerrollen, denne rolle reflekterer direkte 
den første strategiske prioritet: Tættere på forretningen.                                                                                                                
Der blev ansat en ny HR Business Partner, og to af HR-organisatio-
nens eksisterende HR-konsulenter fik en ekstra kasket på, hvor de 
både skulle varetage rollen som HR-ekspert indenfor et eller flere 
funktionelle områder og samtidig være dedikerede HR Business Part-
nere til forretningsledelsen i en af Danske Spils tre selskaber: Danske 
Licens Spil, Danske Lotteri Spil og moderselskabet Danske Spil. 

– Indføringen af HR Business Partnerrollen har vært helt afgørende 
for, hvor langt vi er kommet i dag. Vores HR Business Partnere har 
gjort en formidabel indsats med at støtte og vejlede forretnings-
ledelsen indenfor vigtige områder, siger Liselotte Jørgensen, og hun 
fortsætter:

– Særligt indenfor IT har HR Busi-
ness Partneren spillet en væsentlig 
rolle, da der sammen med IT-ledel-
sen er blevet lagt en taktik og plan 
for, hvorledes man kunne tiltrække 
forretningskritiske IT-profiler til Dan-
ske Spil. Profiler der er stor efter-
spørgsel efter i markedet, og hvor 
Danske Spil skal konkurrere mod 
store private giganter med høje løn-
budgetter og mange internationale 
karrieremuligheder.

Direktør for Danske Licens Spil, 
Niels Folmann, understreger, hvor 
vigtig HR Business Partneren har 
været i arbejdet med at tiltrække de 
rigtige digitale profiler.

– Vores HR Business Partner har 
ydet en væsentlig indsats med at 
tænke kreativt omkring, hvad vores 
value proposition er som arbejds-
plads, og hvad vi kan tilbyde de 
dygtige digitale kandidater, som er 
helt unikt. Vi har lagt en strategi, 
som vi tror på, og vi kan allerede nu 
se, at vi har fat i den rigtige ende af 
markedet, og at de dialoger, vi har, 
er med til at positionere os som et 
attraktivt tilbud for talenter. Uden 
vores HR Business Partner, den 
indsigt og det netværk, som han 
bidrog med, da vi gik ind i denne 
proces, havde vi i dag ikke haft den 
forståelse for markedets udvikling, 
og hvad der kræves af employer 
branding for at kunne tiltrække 
de rigtige kandidater, siger Niels 
Folmann.  

I dag er HR Business Partnerne efter 
et målrettet udviklingsforløb inte-
greret i Danske Spils forretningsen-
heder og arbejder løbende sammen 
med forretningsledelsen med at 
eksekvere forretningsstrategien og 
fremtidssikre Danske Spil.



Beslutningsparadoks

Hos SEB Pension ved vi godt, at din dag er hektisk og at der er mange beslutninger, du har ansvar 
for. Beslutninger der kan føles mere presserende end det, der ligger langt ude i fremtiden. Derfor 
tilbyder vi markedets mest brugervenlige og præcise online værktøjer. Med samme gode rådgiv-
ning som når du møder en pensionsrådgiver ansigt til ansigt. Så bliver beslutninger der gælder 
virksomhedens pensionsordning ligeså overskuelige, som hvad der skal på tallerkenen til frokost. 

Befriende enkelt. seb.dk/firmapension

Valg af 
firmapensionsordning

Valg af 
frokostordning

STOR KONSEKVENS

STOR INTERESSE

LILLE INTERESSE

LILLE KONSEKVENS

213X303_SEB.indd   2 13/05/16   10:57
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Leder- og talentudvikling: 
Er et afgørende fokusområde for Danske Spil, og også her har HR 
chefen sat ind med tiltag, der afspejler den ambition, som forret-
ningsstrategien lægger op til. Vi har over de sidste tre år arbejdet 
kontinuerligt med lederudvikling af alle vores ledere i et målrettet 
forløb. Nu er tidspunktet kommet til at integrere leder- og talentud-
vikling gennem vores program: «Lederen som talentproducent».

Her arbejder vi målrettet med at udvikle lederne til at være talentud-
viklere gennem en række tiltag, vi faciliterer i HR. Vores perspektiv er 
at arbejde mod at skabe en kultur, som «ELSKER TALENT» kende-
tegnet ved, at talenter ønsker at være en del af virksomheden og 
også anbefaler den til andre talenter. 

Evnen til at tiltrække forretningskritiske kompetencer:
Er afgørende for at eksekvere strategien og fremtidssikre Danske 
Spils markedsposition. Det betyder konkret, at der fra HR’s side 
arbejdes med at forstå fremtidens behov for nye kompetencer for 
derefter at designe konkrete løsninger og tiltag, som er med til at 
fremme Danske Spils evne til at tiltrække fremtidens kompetencer. 
Her indgår tiltag som «lederen som talentproducent»-programmet 
som et vigtigt element, da det arbejder med hele «medarbejder-
rejsen» med den hensigt at sikre en udviklende og spændende 
«oplevelse» for dem, der vælger Danske Spil som karriereplatform.

Brilliant Basic:
Er netop det – brilliant! Vores 
strategi konkluderede endvidere, at 
Brilliant Basic var en forudsætning 
for HR for at få lov til at forfølge 
den mere forretningsorienterede 
HR-agenda. Helt konkret har vi styr-
ket teamet omkring vores HR-drift 
og er nu godt i gang med at få op-
timeret HR-driften på alle væsent-
lige områder, så brugeroplevelsen af 
HR opleves «brilliant».

Det er nu snart to år siden HR 
startede på denne transformation, 
mange milepæle er nået, og endnu 
flere skal nås over de næste par år.

– Vi glæder os til den videre rejse. 
Vores arbejde er meningsfuldt, og 
vi oplever, at vi sammen med for-
retningen skaber resultater, som er 
med til at sikre, at Danske Spil kan 
bestå som DEN ansvarlige spilud- 
byder i markedet – til glæde og 
gavn, siger Liselotte Jørgensen.  

CFO Allan Auning-Hansen, Danske Spil HR-chef Liselotte Jørgensen, Danske Spil
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Prøv Børsen i en  
måned for 10 kr. 

Bestil Børsen Premium:
Scan QR-koden, ring 33 32 42 42, eller bestil på borsen.dk/hr

Du får:
 ✔ Fuld adgang til alt indhold på borsen.dk på dine skærme med det samme

 ✔ Avisen leveret til døren mandag – fredag samt i din mailboks hele ugen

 ✔ Værdifuldt indhold med dybdegående analyser, holdninger og indsigter

 ✔ Eksklusive værktøjer på borsen.dk som f.eks. årsregnskaber, konjunkturanalyser, 
virksomhedsfakta og aktiekurser i realtid

 ✔ Adgang til Børsen Play, din on-demand nyhedskanal, der følger dine aktier i realtid 

 ✔ Daglige nyhedsbreve og livsstilsmagasinet Pleasure 23 gange årligt

Vær et skridt foran med Danmarks førende erhvervsavis
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ARTIKEL  |  TRÆFPUNKT HR®

TEMAER  
ONSDAG: Den flydende organisation 
TORSDAG: Nytænk performance   

ØKSNEHALLEN I KØBENHAVN  
DEN 5. & 6. OKTOBER 2016

Fotos fra messen 2015 / Fotograf: Jacob Crawfurd

Årets HR messe

Hvorfor besøge messen?

– Kompetenceudvikling af  

HR-afdelingen

– Mødes med samarbejdspartnere

– Få inspiration og HR-trends

– Scanner markedet for  

HR-produkter / ydelser

– Netværker med andre HR-folk

Oplev bla. disse  
talere på messen: 
Organisering af mennesker og vækst i Danmark.  

The Missing Link  

Professor Bengt-Åke Lundvall, Institut for 

Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet 

 

 

 

Workshop: Modern Tools for Modern leaders 

Robert B. Kaiser, international ledelsesekspert, 

udvikler af LVI360, global Strategisk Partner i 

Lead-Enter Next Level og ejer af Kaiser Leadership 

Solutions, North Carolina, USA
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Fotos fra messen 2015 / Fotograf: Jacob Crawfurd

 

Når kundernes forventninger udfordrer  

HR’s vanetænkning 

Group Director HR Søren Carlsen,  

Rambøll   

 

Fremadsynet performance management i en 

dynamisk verden hos Dell 

Adm. Direktør Lars Baun, Dell 

Tue Juelsbo

Lene Tanggaard

Lars Baun

Bob Waisfisz

Rob Kaiser

Bengt-Åke Lundvall

Søren Carlsen

Workshop: How to upgrade the internal importance of HR 

Founder and managing partner of The Hofstede Centre 

Bob Waisfisz

Workshop: Stærk ledelse – fra performancekultur til 

læringskultur… 

Professor i psykologi Lene Tanggaard,  

Cand.psych., Ph.d., Institut for Kommunikation, Aalborg 

Universitet 

Chefkonsulent i LEAD & erhvervsforsker på Aalborg 

Universitet. Tue Juelsbo

TRÆFPUNKT HR® |  ARTIKEL
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Fakta  
DANSK HR 

stiller skarpt på 
udvalgte ledere 
og spørger ind 

til relevante 
udfordringer, 

som de har 
stået overfor, 

hvordan de har 
valgt at løse 

udfordringen, 
samt hvad 

udfaldet har 
været

Keld Thornæs
HR- og kommunikationsdirektør,
Lån og Spar Bank

 

Grundlagt i 1880

Henvender sig primært til private

20 afdelinger i Danmark

410 medarbejdere i Danmark

Lån og Spar Bank
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Af Nikolaj Henum, VirkKom 

Finanskrisen har gennem de senere år blæst hen over erhvervs-
livet, og særligt banksektoren er blevet ramt.  Hertil skal lægges, 
at en bank i dag er helt anderledes skruet sammen, end den var 
for bare 10 år siden – ikke mange brancher har gennemgået 
samme revolutionerende udvikling som bankerne efter krisen. 
Den traditionelle bankassistent er forsvundet og erstattet af en 
rådgiver. Filialer er lukket, og mange bankforretninger foregår 
i dag via netbank, og det er bare nogle eksempler på den store 
udvikling, der har fundet sted.

Når en virksomhed gennemgår så stor en udvikling, så får det 
naturligvis en effekt på medarbejderne, og resultatet er ofte, at 
mange tyer til ”salamimetoden”, hvor fokus i høj grad er rettet 
mod omkostninger, besparelser og afskedigelser. Men sådan har 
det ikke været i Lån og Spar Bank – der adskiller sig fra konkur-
renterne ved primært at tilbyde ydelser til private, og som har 
investeret kraftigt i medarbejderne igennem de seneste år. Inve-
steringer der gør, at den enkelte medarbejder får et bedre liv. Når 
det har kunnet lade sig gøre, har det også noget at gøre med, at 
Lån og Spar Bank ikke blev ramt af orkanens fulde styrke, som 
tilfældet var for mange af konkurrenterne. 

Keld Thornæs, HR-direktør i Lån og Spar Bank, har en forklaring 
på, hvorfor Lån og Spar Bank ikke er blevet ramt så hårdt som 
mange andre i branchen.

”Man kan nok sige, at det lykkedes for os at sætte vindmøller 
op i stedet for læskærme.  – Vi blev ikke lige så hårdt ramt som 
andre af krisen, og det er der givetvis flere forklaringer på. En af 
forklaringerne er, at vi har et helt andet kundeunderlag end vores 
konkurrenter. Vi har fokus på det private segment, og derfor er 
vores forretning spredt ud på langt flere personer og er dermed 
mindre risikobetonet. En anden afgørende faktor er, at vi har en 
fast og ufravigelig kreditpolitik. Vi har altid været tilbageholdne 
med at tage de helt store risici, og det, tror jeg, har gjort, at vi 
står rigtig stærkt i markedet i dag. Mens mange af vores konkur-
renter har reduceret antallet af filialer, så har vi faktisk øget med 
fem til, at vi nu har 20 filialer fordelt over hele landet. På samme 
måde har vi haft vækst i antallet af medarbejdere, så vi i dag er 

410 ansatte i Danmark,” fortæller Keld Thornæs 
og tilføjer, at hele bankverdenen har gennem-
gået en udvikling de seneste ti år, som ikke er set 
magen til i andre brancher. 

”Når man taler om den eksponentielle udvikling, 
så er det noget, vi i bankverdenen kan tale med 
om, for det er gået rigtig stærkt. Fra dengang 
vi oprettede verdens første realtidsopdaterede 
PC bank til DOS tilbage i 1996 (red: Lån og Spar 
Bank oprettede verdens første netbank). Hele 
digitaliseringen, finanskrisen og den tillidskrise, 
der opstod i forhold til banksektoren. Og konso-
lideringen af hele bankmarkedet hvor vi i løbet af 
få år gik fra at have 146 banker i Danmark og til i 
dag at have 76 i alt,” siger Keld Thornæs. 

Kender basisforretningen
Keld Thornæs har – med undtagelse af en kort 
afstikker til et it-selskab tilbage i slutningen af 
1990’erne – altid været beskæftiget i banksek-
toren, og det giver ham en helt særlig fordel, 
mener han.

”Jeg mener, at det er en stor fordel for en 
HR-person at have et indgående kendskab til 
basisforretningen. Jeg har været rigtig mange år 
i branchen og også varetaget andre funktioner 
end HR i Lån og Spar bank, og det giver en god 
indsigt i forretningen og de behov, der opstår. Jeg 
ved godt, hvordan det føles at sidde nede i  
kundecentret en torsdag aften, når kunderne 
strømmer ind, eller når kunderne taler om for-
skellige pensionsordninger. Og netop den indsigt 
giver mig en styrke og respekt i samtalen med 
mine kollegaer,” fortæller Keld Thornæs.

En investering 

I MEDARBEJDERNE
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Tænker i det gode arbejdsliv
På spørgsmålet om, hvilke udfordringer HR-direktøren særligt vil 
pege på i forbindelse med sin tid i banksektoren, er svaret ikke 
meget anderledes end for de fleste andre HR-folk – det handler 
om at tiltrække de rette medarbejdere, og i den forbindelse har 
Lån og Spar Bank en helt særlig metode, som tager afsæt i et 
fokus på ”det hele menneske”.

”Når folk taler om det gode arbejdsliv, så synes jeg faktisk, at 
det er et lidt snævert perspektiv. Jeg tror på, at man skal se på 
helheden og hele livet, for hvis ikke du har et godt liv uden for 
arbejdet, så tror jeg heller ikke på, at du præsterer mest optimalt 
på arbejdspladsen,” siger Keld Thornæs. 

Bank i bevægelse
I 2008 fik Lån og Spar Bank en ny direktør – John Christensen. 
En af hans hovedopgaver var at sætte turbo på driften, så der 
blev opstillet klare vækstmål og forventninger til banken og 
medarbejdernes indsats. Men når man opstiller krav til medarbej-
derne, så skal man også give dem nogle forudsætninger for at 
kunne nå målene, siger HR-direktøren.

”Det er klart, at hvis man bare beder medarbejderne om at løbe 
stærkere fra den ene dag til den anden, uden nogen form for 
kompensation, så vil man med stor sandsynlighed i løbet af kort 

tid opleve, at den ene sygemelding tikker ind 
efter den anden. Og for at imødekomme dette 
scenarie ud-arbejdede vi en strategi, der skulle 
sikre, at vi opnåede de opstillede målsætninger 
– uden at det skulle gå ud over medarbejder-
ne,” for-tæller Keld Thornæs.

I 2009 startede Lån og Spar Bank et projekt 
op, der fik navnet ’Bank i bevægelse’ – et pro-
jekt, der med afsæt i medarbejdernes fysiske 
tilstand skal understøtte et bedre liv til den 
enkelte.

”Jeg er af den overbevisning, at hvis man lever 
sundt og dyrker regelmæssig motion, så har 
man det også bedre med sig selv – Hvis du er 
i god fysisk form, så opnår du også et mentalt 
overskud, der betyder, at du kan yde bedre på 
arbejdspladsen.  Og med det afsæt startede 
vi projektet ”Bank i bevægelse”. Projektet 
handler om, hvordan man tager bedst vare på 
sig selv, herunder hvor meget man sover, hvad 
man spiser, mængden af motion man dyrker 
og så videre. Alle medarbejdere blev tilbudt, 
og tilbydes i dag, et årligt sundhedstjek og får 
efterfølgende lagt en individuel handlingsplan 
for, hvordan de opnår deres målsætninger,” 
fortæller Keld Thornæs, der heller ikke er 
bange for at stå på mål for sin indsats.

”Dengang vi startede projektet op, lagde jeg 
hånden på kogepladen og sagde, at vi kunne 
halvere vores sygefravær og øge produktivite-
ten blandt medarbejderne. Og det er faktisk 
lykkedes os, for vi er gået fra at have otte 
sygedage pr. medarbejder om året og til 3,9 
sygedage per medarbejder om året, og vi har 
løftet produktiviteten væsentligt,” siger Keld 
Thornæs.

Altid plads til forbedringer
Men selv om Lån og Spar bank er nået langt 
med deres projekt om at skabe et bedre liv for 
de enkelte medarbejdere bygget op omkring 
sundhed, så er der altid plads til forbedringer.

 

HR- og kommunikationsdirektør  
ved Lån og Spar Bank

48 år

Ansat i Lån og Spar Bank siden 2001

Uddannet bankassistent i 1988

Cand.merc. HRM (1996)

Bor i Allerød på en  
gammel fodermesterbolig fra 1880

Gift og far til to piger på 19 og 22 år

Fritidsaktiviteter: Istandsættelse af bolig, motionsløb og dans

Fakta om

Keld Thornæs
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”Selv om vi er nået langt, så har jeg det ligesom elitesports- 
manden, der hele tiden må optimere med bedre løbesko, mere 
aerodynamik og så videre. Vi har netop igangsat et pilotpro-
jekt, hvor vi har udstyret tre afdelinger med motionscykler og 
løbebånd, som kan sættes til en hastighed på seks kilometer i 
timen, hvilket betyder, at du kan gå, mens du arbejder. Det bliver 
spændende at følge nærmere, hvilken indflydelse det vil få,” 
siger Keld Thornæs og tilføjer:

”Vi kan og skal hele tiden forbedre os, og det monitorerer vi 
naturligvis løbende, samtidig med at vi måler på det afkast, vi  
får som følge af investeringerne i medarbejderen. For man skal  
heller ikke glemme, at formålet med investeringerne er, at det 
skal afspejle sig i forretningen.”         

Som led i hele Lån og Spar Banks  
‘Bank i bevægelse – projekt’ har alle medarbejder 
fået udleveret en elastiksnor, som de skal udføre  
øvelser med tre til fem minutter dagligt

Selv om vi er nået langt, så har jeg 

det ligesom elitesportsmanden, 

der hele tiden må optimere med 

bedre løbesko, mere aerodynamik 

og så videre. Vi har netop igangsat 

et pilotprojekt, hvor vi har udstyret 

tre afdelinger med motionscykler 

og løbebånd, som kan sættes til en 

hastighed på seks kilometer i timen, 

hvilket betyder, at du kan gå, mens 

du arbejder. Det bliver spændende 

at følge nærmere, hvilken indflydelse 

det vil få
siger Keld Thornæs
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DANSK HR er Danmarks 
repræsentant i HR-
paraplyorganisationen 
eapm 
– The European  
Association  
for People  
Management.  

EAPM omfatter 29 
europæiske lande, som 
gennem dette samarbejde 
støtter de nationale  
organisationer i udvikling 
og informations- 
formidling indenfor 
Human Resources. 

Materialet til disse sider 
hentes fra medlems-
landenes HR-blade samt 
fra EAPM’s eget blad.

NYT
eapm

Store og små ændringer sker på alle arbejdspladser. Ofte opstår der rygter, og der 

breder sig en usikkerhed om, hvad forandringen påvirker. Det er meget forskelligt, 

hvordan medarbejdere reagere, nogle ser muligheder, nogle trækker på skulderne, 

og andre reagerer med mistillid og negative holdninger. Der er mange forskellige 

grunde til, at det er sådan, uanset hvad det er, er det klogt af ledelsen at involvere 

medarbejderne i processen. Det handler om at få usikkerheden og utilfredsheden 

frem, så man kan påvirke et realistisk billede af, hvad der skal ske, og hvilke 

konsekvenser der er.

Her får du fem gode råd til at håndtere forandringer:

1. Opstart 
  •  Introducer formålet med mødet. Fortæl om problemstillingen,  

 hvad er processen på mødet, og hvordan vil resultaterne  
 blive brugt.

2. Individuelt 
  • Lad deltagerne arbejde individuelt med problemstillingen. Hvilke  

 håb og bekymringer har du i forhold til ændringen. Svarene   
 skrives på gule post-IT.

3. Gruppearbejde 
  • Del håb og bekymringer med de andre i gruppen. Hver gruppe  

 laver en flipover med en matrix, hvor X-aksen er realistisk/ 
 urealistisk, og Y–aksen er bekymringer/håb. 

   
• Hver deltager placerer sine gule post-IT.

   
• Gruppen drøfter, hvor realistiske håb og bekymringerne er.

4. Plenum 
  • Tag en fælles dialog, hvor både leder og medarbejdere deltager.  

 Drøft hvilke håb og bekymringer, der er realistiske og urealistiske. 

  • Rund af med en dialog om, hvordan man fremover ønsker  
 ledelsen skal involvere de ansatte i forandrings processen.

5. Opfølgning 
  • Få et overblik over bekymringer og håb, og giv en tilbagemelding  

 om evt. handlinger eller resultater, der er effekten af mødet.

Kilde: Personal og ledelse nr. 6 – 2015
Frit oversat af Vivi Bay

Forandring fryder ikke altid

Inviter til dialogmøder
Som leder eller HR ansvarlig kan 
du forbedre processen ved at 
inviterer til dialogmøder, hvor de 
ansatte får mulighed for at give 
udtryk for deres bekymringer. 
Ledelsen har her en mulighed for 
at forklare, hvad der er realistisk, 
og hvordan processen forløber. 



Læs mere på lessor.dk eller ring på telefon 48 16 60 00

Med en HR-løsning fra LESSOR kan I afskaffe 
en lang række manuelle, tidskrævende rutiner 
og dermed frigøre administrative ressourcer. 
Lad fx jeres medarbejdere registrere fravær, 
kørsel og udlæg direkte på mobilen via app 
eller online via en browser og overfør let op- 
lysningerne til jeres lønsystem.

I vil hurtigt opleve, at I reducerer omfanget 
af administrative arbejdsgange. På længere 
sigt vil fordelene vise sig i form af en styrket 
HR-funktion med fokus på udvikling af med- 
arbejdere, ledere og organisation.

LESSOR A/S  •  Gydevang 46  •  3450 Allerød

En løsning, dEr frigør 
rEssOUrCEr

Mød os på
Træfpunkt HR

2016

Vil I have struktur, overblik og effektive arbejdsgange?  
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Fremtidens pensionister  
VIL GØRE EN FORSKEL

Tiden skal ikke fordrives med at se verden udvikle sig uden for vinduet. Fremtidens 

pensionister vil gøre en forskel i deres tredje alder. Mange er klar til at blive længere  

på arbejdsmarkedet, hvis de kan kombinere et deltidsjob med delpension.

Af Frank Pedersen, afdelingsdirektør, SEB Pension

Den ene dag er det dit arbejde, der finan-
sierer dit privatliv. Den næste dag er det 
udbetalingen fra din pensionsopsparing, du 
skal leve af. For mange seniorer er det en brat 
overgang, når et langt arbejdsliv skal skiftes 
ud med en tilværelse som pensionist. 

I dag udgør arbejdet en stor del af mange 
danskeres identitet. Det fortæller, hvem de er 
– og er ofte helt afgørende for, hvordan de i 
40 – eller måske endda 50 år – har levet livet. 

Spørger man fremtidens pensionister, er de 
da heller ikke nødvendigvis interesserede i at 
lægge jobbet helt på hylden, når de rammer 
pensionsalderen. 

Nutiden seniorer vil bruge deres pensionist-
tilværelse aktivt. 

”De vil holde fast i følelsen af, at de stadig er 
værdifulde og gør en forskel. Det kan være i 
de aktiviteter, de deltager i, i frivilligt hjælpe-
arbejde, men også ved fortsat at arbejde 
– bare mindre end tidligere,” forklarer Frank 
Pedersen, afdelingsdirektør i pensionsselska-
bet SEB Pension. 
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En stor del af fremtidens pensionister 
er da også klar til at blive længere på 
arbejdsmarkedet, hvis de får mulighed 
for at arbejde deltid, samtidig med at 
de får udbetalt pension. Det giver mere 
end halvdelen udtryk for i en under-
søgelse udarbejdet af analysefirmaet 
Epinion for SEB Pension. 

SEB Pension har kombineret analysen 
med et kvalitativt fremtidsstudie, hvor 
en gruppe af fremtidens pensionister 
fortæller dybere om, hvad de forventer 
af tilværelsen som pensionister. Og 
forventningerne er store. 

”Hvis man tror, at fremtidens pensio-
nister vil bruge deres tredje alder på at 
læne sig tilbage og se verden forandre 
sig uden for vinduet, tager man fejl. 
Det er nærmest et skræmmescenarie 
for dem,” siger Frank Pedersen. 

Når nutidens seniorer ser deres fremti-
dige pensionisttilværelse for sig, er det 
som en helt ny og aktiv livsfase. For 
dem har de hidtidige livsfaser været 

kendetegnet ved, at andre mennesker typisk har den afgørende 
stemme. Som børn var det forældre eller pædagoger og lærere. 
Som voksne var det arbejdslivet og dermed ofte arbejdsgiveren,  
der satte reglerne. 

Når de går ind i den tredje alder, ser de frem til selv at bestemme. 
Og de ser bestemt ikke sig selv i en rolle som pensionister, der ek-
sempelvis har behov for hjælp for at klare dagligdagen i hjemmet. 
De ser sig selv som aktive seniorer. I hvert fald den første del af 
tilværelsen som pensionist. 

”Det hænger godt sammen med, at mange seniorer giver udtryk 
for, at de gerne vil blive længere på arbejdspladsen, hvis de kan 
kombinere et deltidsjob med delvis udbetaling fra deres pensions-
opsparing,” siger Frank Pedersen. 

Ja
Alle: 55 procent
Mænd: 63 procent
Kvinder: 48 procent

Nej
Alle: 26 procent
Mænd: 22 procent
Kvinder: 29 procent

Kilde: Epinion. 
Befolkningsundersøgelse  
blandt 55-62-årige danskere. 
Udarbejdet for SEB Pension, 
oktober 2015.

Kunne du tænke dig at arbejde deltid, samtidig 
med at du får udbetalt pension?

Ja Nej /har ikke taget stilling
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Livet som pensionist er de senere år 
blevet længere for danskerne. De bli-
ver ældre og ældre – og er mere raske, 
mens de bliver det.  
Det har forlænget den livfase, der 
begynder med pensionen. Der tales 
da også om pensionen som den nye 
aktive livsfase. 

De seneste 20 år er levetiden blot 
steget, og den udvikling ventes at 
fortsætte. Det betyder, at en 40-årig 
kvinde vil kunne forvente at blive 87-
88 år. Uden den stigende levetid ville 
hun kunne forvente at blive 84,5 år. 
Tilsvarende gælder det for en 40-årig 
mand, at han kan forvente at blive 84-
85 år – mod 82 år uden stigende leve-
tid. Hos SEB Pension baseres rådgiv-
ningen til kunderne på den forventede 
restlevetid som pensionist.

Pensionister er længe blevet omtalt 
som de nye ældre – eller unge ældre, 
der fortsat lever med fuldt tryk på akti-
viteterne, når der står pensionist på vi-
sitkortet. For mange betyder det, at de 
forventer at kunne opretholde deres 
nuværende levestandard – og måske 
endda at have råd til at bruge lidt flere 
penge, end de gør i dag. I hvert fald 
de første år som pensionist, hvorefter 
de er klar over, at der kommer en tid 
som pensionist, hvor aktivitetsniveauet 
bliver lavere.

”For at finansiere de ønsker, kan de 
både have lysten og behovet for at 
fortsætte med at arbejde på deltid 
og så kombinere det med en fleksibel 
pensionsudbetaling. Det stiller krav om 
job, der tilbyder deltid og fleksibilitet, 
samt udvikling af nye pensionspro-
dukter, der matcher forventningen,” 
forklarer Frank Pedersen. 

Han henviser til, at det allerede er muligt at få sin pensionsopspa-
ring udbetalt som en slags delpension, hvor kunden starter med at 
få et lavere beløb, der gradvist øges over årene, men at fremtiden 
forventes at byde på nye produkter, der matcher ønskerne endnu 
bedre.  
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ALLEREDE TILMELDTE UDSTILLERE PÅ TRÆFPUNKT 2016:

ARRANGØR AF MESSEN MEDIEPARTNERE GULDSPONSORER SØLVSPONSOR

– Danmarks største og mest velbesøgte HR-messe 

ØKSNEHALLEN I KØBENHAVN  
DEN 5. & 6. OKTOBER 2016

HR messe for 17.gang
Arrangør: DANSK HR

www.danskhr.dk
86216111

TEMAER: ONSDAG Den flydende organisation 

 TORSDAG Nytænk performance  

  

Fotos fra messen 2015 / Fotograf: Jacob Crawfurd

SAFEWAY SOLUTIONS

Unikke HR Løsninger

S O F T W A R E  T I L  H R

Competence    House
Moving Human Capital

BEHANDLINGSCENTER 
TJELE - Dare to Care

BESØG 
    TRÆFPUNKT
  HR® 2016

Læs mere og
Tilmeld dig GRATIS på 

www.traefpunkt-hr.dk

Stort konferenceprogram

12 faglige indlæg

150 udstillere

Workshops og netværk
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Har du styr på virksomhedens 
misbrugspolitik?

Denne artikel er baseret på mere end 20 års erfaring med 

misbrugspolitik. I artiklen vil der bl.a. blive gennemgået 

nøgletal om omfanget af misbrug, jura og information om 

misbrugspolitik.

Misbrugspolitik/narkotikatestning på virksomheder blev 

startet i USA på foranledning af Ronald Reagan i 80’erne i 

forbindelse med ”War against Drugs”. Konceptet kom senere 

til Sverige i 90’erne, hvor det i dag indgår i arbejdsmiljøloven 

og derfor er indført i næsten alle private og offentlige 

virksomheder.

Definitioner af misbrug

”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/
eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.” 
 
”Ferle beskriver misbrug ud fra de lovmæssige regler, der er fastsat politisk og retsligt. Vi skelner ikke mellem 
risikovillighed og afhængighed, men ud fra om en person er positiv eller negativ i test på arbejdspladsen. Der 
vil i næste skridt ved samtale med personen defineres mellem risikovillighed, afhængighed og misbrug.”

Det dominerende rusmiddel er cannabis efterfulgt af alkohol.

Omfanget af misbrug

Vi er en del af et samfund, hvor 10 personer dagligt bliver taget i politiets narkokontrol i Danmark. Narko-
kontrollen rammer tilfældigt udvalgte i alle aldre, og her ses en stigning i målte positive for hash.  

Udviklingen i antallet af positive (narkotika) i politiets kontroller

• Førere af motorkøretøj påvirket af euforiserende stoffer hedder hashbilister i politiets  
 færdselsstatistik.

• I 2011 var der 15 tilfælde.
• I 2012 eksploderede antallet til 3.006.
• I 2013 nåede man 3.924 tilfælde.
• 2015 blev 10 personer dagligt taget i Politiets trafik kontrol for påvirkning af narkotika.

Af Hardy Djurhuus, Manager Ferle Produkter
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Politiet tester kun for et begrænset antal forskellige typer af narkotika

Nøgletal (narkotika) fra testning på danske arbejdspladser.  
Tallene er baseret på testning af ca. 1.600 personer

Tilgængelige parametre

Amfetamin (AMP)

Benzodiazepiner (BZO)

Kokain (COC)

Metadon (MTD)

Metamfetamin (MET)

Opiater (OPI)

Cannabis (THC)

EDDP

Ecstasy (MDMA)

Tramadol

Barbiturater

PCP

Oxykodon

Clonazepam

Buprenorphin/Subutex

Dextropropoxyfen

Methylphenidat

Spice

Fentanyl

Ketamin

Politiet tester for

Amfetamin (AMP)

Benzodiazepiner (BZO)

Kokain (COC)

Metadon (MTD)

Metamfetamin (MET)

Opiater (OPI)

Cannabis (THC)

100 personer

6 positive

4 narkotika 1 medicin
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Dansk Jura

• Den 10. februar 2011 har Arbejdsretten afsagt en dom, med Ferle som ekspertvidne. Dommen fastslår,  
 at en arbejdsgiver kan udføre en test af en medarbejder, som er under konkret mistanke for at være  
 påvirket af narkotika. 

• Beskæftigelsesministeriets notat af 10 september 2009. 
• DA/LO-aftalen 2006: Der skal være et fornuftig formål og må ikke være krænkende for medarbejderen.

Hertil kan tilføjes den nye afgørelse i Højesteret om cannabis og trafik. Kørsel og passiv cannabis-rygning er 
strafbart. Samt at Erhvervsforsikringer ikke dækker, hvis skader sker under påvirkning af rusmidler.

Narkotikatestning

Det er muligt at teste på mange forskellige prøver, det mest anvendte og mest sikre er urinprøver.

• Urin
• Blod
• Udåndingsluft
• Sved 

Test på hår kan spore indtag indenfor tre måneder.

Nyt er konfirmatoriske spyttest, hvor prøven indsamles via en vatpind.

Formalia bliver ikke altid overholdt i forbindelse med narkotikatestning og retslige tvister. Misforståelser og for-
modninger kan resultere i, at personer bliver dømt på fejlagtigt grundlag, uden at juridisk formalia er overholdt.

Det sker f.eks. ofte, at der anvendes en laboratorietest for narkotika, som ikke er juridisk gyldig. Derudover er 
der også tilfælde, hvor resultater direkte tolkes forkert. 

Testning bør udføres af tredjepart, da testning ellers kan opleves som unødigt krænkende.

Misbrugspolitik

Misbrugspolitikken skal være nedskrevet og synlig. Alle medarbejdere skal informeres.

Der er gode erfaringer med uddannelse af egne medarbejdere til at identificere kollegaer med potentielle  
misbrugsproblemer. 

Mange vælger at give et tilbud om behandling, ambulant eller eventuelt placering på behandlingshjem.  
Behandlingen af medarbejdere kan finansieres af sundhedsforsikringer. Erfaringer viser, at de fleste, som har  
et job at vende tilbage til, gennemgår et vellykket behandlingsforløb.

I dag kan en misbrugspolitik ikke kun forholde sig til alkohol, men skal også omfatte narkotika og medicinmisbrug. 

• Spyt
• Pupiller 
• Hår/negle
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DANSK HR er Danmarks 
repræsentant i HR-
paraplyorganisationen 
eapm 
– The European  
Association  
for People  
Management.  

EAPM omfatter 29 
europæiske lande, som 
gennem dette samarbejde 
støtter de nationale  
organisationer i udvikling 
og informations- 
formidling indenfor 
Human Resources. 

Materialet til disse sider 
hentes fra medlems-
landenes HR-blade samt 
fra EAPM’s eget blad.

NYT
eapm

Arbejde og studie i udlandet  
har høj værdi

hvordan uddannelse svarer til det 
norske system, og uddannelsens 
fagområde. 

Vælg en anderledes kandidat
Vær nysgerrig overfor, hvad studie-
kandidaten har med fra udlandet, 
specielt for de studerende, som 
kommer fra skoler, hvor der ikke er 
så mange nordmænd. Disse kandi-
dater har ofte noget spændende at 
byde på og har mere med end de 
andre, fordi de ikke har valgt det 
velkendte.

Kilde: Personal og ledelse nr. 6 – 2015
Frit oversat af Vivi Bay

I DNB søger de medarbejdere, der har kulturel forståelse. Udland-
serfaring har en vigtig værdi i de fleste stillinger hos os, siger re-
krutteringsansvarlig Glenn Menkin. DNB værdsætter meget højt, 
at de unge har deres arbejdserfaringer og studier fra udlandet. Vi 
er en norsk bank, men har afdelinger i 20 lande på verdensplan. 
I 2014 havde DNB 1200 rekrutteringsprocesser, hvoraf 800 var 
eksterne kandidater, og heraf var de 500 under 30 år.

Hvis du har arbejdet i New York, Singapore eller London, får du 
noget andet end her. Det er en helt anden arbejdskultur, og de 
oplever ikke det skandinaviske lederskab. Ofte har vi en tendens 
til at problematisere, hvordan det foregår i udlandet, men vi 
må dreje det. Det er trods alt Norge, som er et anderledes land. 
Studenter, der har arbejdet i udlandet, har ofte fået udvidet deres 
horisont, de inkluderer mere og har et større perspektiv. Det er 
netop denne kultur forståelse, vi er ude efter.

Søg hjælp og ekspertise
Der findes mange gode skoler som vi ledere ikke kender til, og 
for ikke at falde i den fælde at vælge dem, som har studeret der, 
hvor man selv har, er det en god idé at hente hjælp til beslutnin-
gen om at vælge fra andre uddannelser, man ikke kender. Er du 
usikker på i, hvor høj grad du kan regne med et uddannelsessted, 
så er det godt at tjekke med det Norske NOKUT og ANSA, de 
kan eller har tjekket, om uddannelsen er godkendt i udlandet, 
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Ti Gode Råd  
Den fødte leder findes 
ikke!

Af Lars Hartung Honoré, der 

bl.a. beskæftiger sig med leder-

udvikling, coaching og foredrag, 

Human Upgrade

Vi kan alle have mere eller mindre gode forudsætninger 

for at lede andre mennesker, men den fødte leder 

findes ikke. Ledelsesdisciplinen er i dag meget 

kompleks, da de fleste organisationer udfordres af 

flere og flere forandringer i form af ny teknologi, 

organisationsændringer, globale organisationer, stadigt 

stigende krav til effektivitet og resultater mv. Mange 

medarbejdere føler sig pressede og usikre på, om de kan 

leve op til kravene, og måske endda usikre på deres job. 

Usikkerhed og bekymringer skaber stress, og stressede 

medarbejdere performer ikke. Der skal altså dygtige og 

kompetente ledere til. Ledere, der har oprigtig interesse i 

andre mennesker, og ikke mindst ledere, der har forstand 

på mennesker og baggrunden for deres adfærd.  

Ledere, der evner at være nærværende, og  

som har modet til at sætte sig selv i spil. 

Mange ledere er bedst til noget andet!
Mange ledere er blevet ledere, fordi de er gode til noget andet. 
Det vil i praksis sige, at man i mange virksomheder lægger an-
svaret for virksomhedens største investering, nemlig lønudgiften, 
ud til ufaglærte. Selvom alle efterhånden ved, at det kan være 
risikabelt, belønnes mange dygtige fag specialister stadig med 
forfremmelse til en lederfunktion. De fleste er stolte og glade for 
tilliden, og hvem siger nej til en finere titel og mere i løn? Alle 
parter glemmer, at ledelse er et fag, der kræver særlige kompe-
tencer og en befordrende personlighed. Konklusionen må være, 
at rigtig mange ledere har brug for uddannelse og ikke mindst 
masser af træning og sparring.

Ledere skal holdes i form!
Professionelle ledere skal holdes i topform ligesom professionelle 
sportsudøvere, og underligt nok kommer succesen til dem, der 
træner mest. Det vil i praksis sige efteruddannelse og løbende 
træning. Når man har med andre mennesker at gøre, kan det 
desuden være hensigtsmæssigt med supervision, ligesom eksem-
pelvis for coaches, psykologer og terapeuter. 
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1.      Lær lederne at lede  
Alt for mange ledere gemmer 
sig bag regneark og tal, som 

de løbende følger op på. Altså reaktiv 
adfærd. Mål er vigtige, men de dygtige 
ledere fokuserer mere på proaktivt at 
skabe de bedst mulige resultater ud 
fra de givne forudsætninger. Hvis ikke 
forudsætningerne er vilkår, arbejder 
de dygtige ledere også med at ændre 
forudsætningerne.

2. 
Træn ledernes evne  
til at være nærværende,  
så medarbejderne føler  

sig værdsat 
De fleste mennesker har udfordrin-
ger omkring følelsen af afvisning eller 
manglende selvværdsfølelse. Det er 
derfor afgørende, at man som leder er 
mentalt til stede, når man kommunike-
rer med sine medarbejdere. 

3. 
Giv lederne mulighed  
for professionel  
sparring og supervision 

Som leder er man selv i spil, ligesom 
det tætte samarbejde med medarbej-
derne kan være udfordrende. Det er 
derfor vigtigt at give lederne mulig-
hed for supervision, hvor man kan få 
sparring og støtte både personligt og 
fagligt.

4. 
Lær lederne, hvordan  
man skaber motivation, 
når medarbejderne er  

 forskellige  
Selv de dygtigste medarbejder perfor-
mer dårligt, hvis ikke de trives og føler 
sig motiveret. Det handler om at forstå, 
hvordan man giver medarbejderne ild i 
øjnene frem for ild i bagdelen.

5. 
Lær lederne,  
hvordan man leder forandringer  
Da mange arbejdsdage er fyldt med større og 

mindre forandringer, er det nødvendigt for alle ledere at 
kunne få medarbejderne til at se lyset og hjælpe dem til at 
finde trygheden i det nye.

6.   Lær lederne at skabe  
trivsel og forebygge  stress  
Mange medarbejdere føler sig presset på job-

bet, men er også gode til at presse sig selv privat. Alt 
for mange vil alt for meget, og de skaber sig derfor en 
tilværelse, som de ikke kan overskue. Det er her vigtigt at 
finde grænsen i forhold til private forhold, som har stor 
indvirkning på medarbejdernes generelle trivsel. Det kan 
her være en god ide at tilbyde medarbejderne fortrolig 
coaching af en professionel ekstern coach. Dette giver 
mulighed for større åbenhed, da det foregår frivilligt og i 
et magtfrit rum. 

7.  
Lær lederne at rumme alle medarbejdere  
En stærk organisation består af forskellige person-
typer med forskellige kompetencer, der således kan 

supplere og udfordre hinanden. Som leder kan det være 
svært at elske alle, og nogle medarbejdere tåler man, fordi 
de er dygtige. Det bør man arbejde med, så alle føler sig 
mødt og rummet, da det ellers er svært at skabe gensidig 
tillid og respekt.

8.  
Lær lederne at udvikle medarbejderne  
Når mange ledere grundlæggende har spidskom-
petencer inden for specifikke fagområder, sker der 

tit det, at lederne føler sig dygtige, når de demonstrerer 
talenterne. 

9.  
Lær lederne at træde et skridt tilbage  
og at lade medarbejderne shine  
En vigtig motivationsfaktor hos mange mennesker 

handler om at få anerkendelse, når man har haft succes 
med noget. Det er derfor vigtigt, at lederne parkerer deres 
ego og lader medarbejderne shine.

10.
Lær lederne at udvise  
tillid til medarbejderne 
Et vigtigt grundlag for god ledelse handler 

om gensidig tillid. Det er derfor vigtigt, at lederne følger 
op på den rigtige måde, så medarbejderne ikke opfatter 
mistillid fra chefen.   

Her er 10 gode råd  
til lederudvikling
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Kontakt til Advokaterne
Har du spørgsmål, eller ønsker du at diskutere 

juridiske problemstillinger med advokaterne, er du 

altid velkommen til at ringe eller skrive.

►► Maria Bekke Eiersted, advokat
E-mail: mrp@kromannreumert.com

Kromann Reumert • Sundkrogsgade 5  

2100 København Ø • Tlf. 7012 1211, fax 7012 1311

EU-Domstolens dom om aldersdiskri- 
mination i forhold til private arbejdsgivere
EU-Domstolen har nu taget stilling til Højesterets præjudicielle spørgsmål vedrørende det EU-retlige princip om 

forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. EU-Domstolen besvarede Højesterets spørgsmål ved at fastslå, 

at princippet gælder direkte i sager mellem en privat arbejdsgiver og en medarbejder, og at dette princip vægter 

højere end retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning. EU-Domstolen 

fastslog endvidere, at der gælder en vidtgående pligt for de nationale domstole til at fortolke i overensstemmelse 

med EU-retten, også selvom der foreligger en fast national retspraksis.  

KROMANN REUMERT  |  JURA AKTUELT

► Jens Lund Mosbek, partner 
E-mail: ham@kromannreumert.com 

Kromann Reumert • Sundkrogsgade 5  

2100 København Ø • Tlf. 7012 1211, fax 7012 1311

(EU-Domstolens dom af 19. april 2016)

Sagen kort
Sagen vedrørte en 60-årig medarbejder (M), som 

blev afskediget efter mange års ansættelse i den samme 
koncern (A). Da M fratrådte sin stilling, havde han været 
uafbrudt beskæftiget hos A i 25 år. Han havde derfor som 
udgangspunkt ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende 
til 3 måneders løn efter funktionærlovens § 2a, stk. 1. M 
havde imidlertid ret til arbejdsgiverbetalt alderspension 
i henhold til en ordning, som han var indtrådt i, før han 
fyldte 50 år. Som følge af den dagældende bestemmelse i 
funktionærlovens § 2a, stk. 3 havde M alligevel ikke krav 
på fratrædelsesgodtgørelse. Dette gjaldt, selvom han ikke 
benyttede sig af sin ret til alderspension og i stedet valgte 
at tiltræde en stilling i en anden virksomhed.

M rejste efter opsigelsen krav mod A om fratrædel-
sesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. M henviste 
i denne forbindelse til, at EU-Domstolen i sin dom i Ole 
Andersen-sagen (C-499/08) fastslog, at ordningen i 
henhold til funktionærlovens § 2 a, stk. 3, hvorefter en 
medarbejder mister retten til fratrædelsesgodtgørelse, når 
denne har ret til en arbejdsgiverbetalt alderspension, er i 
strid med beskæftigelsesdirektivet og det heri indeholdte 
forbud mod forskelsbehandling på grund af alder i de 
tilfælde, hvor den opsagte medarbejder ønsker at forfølge 
sin erhvervsmæssige karriere og dermed fortsætte på 
arbejdsmarkedet. I Ole Andersen-sagen var arbejdsgiveren 
imidlertid en offentlig myndighed, hvorfor tvisten kunne 
løses ved, at medarbejderen under en række nærmere 

angivne omstændigheder kunne støtte ret direkte på direk-
tivets bestemmelser. Det var således med Ole Andersen-sa-
gen ikke taget stilling til, om dette princip fandt tilsvarende 
anvendelse i forholdet mellem private, således som det var 
tilfældet i den konkrete sag. 

Sagen for Højesteret 
Hovedspørgsmålet var herefter, om et almindeligt EU-

retligt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund 
af alder kan anvendes som hjemmel til at pålægge en privat 
arbejdsgiver at betale fratrædelsesgodtgørelse, selvom den 
private arbejdsgiver var fritaget herfor efter funktionær-
lovens § 2a, stk. 3. Højesteret besluttede at anmode om 
EU-Domstolens stillingtagen til spørgsmålet. Højesteret øn-
skede endvidere EU-Domstolens svar på, hvordan en direkte 
anvendelse af princippet i forhold til private skal afvejes over 
for retssikkerhedsprincippet og princippet om den beret-
tigede forventning.

EU-Domstolens dom 
EU-Domstolen bemærkede indledningsvist, at der 

gælder et almindeligt EU-retligt princip om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af alder, som beskytter samme 
forhold som beskæftigelsesdirektivet. EU-Domstolen fandt 
herefter, at dette princip skal fortolkes således, at det også 
gælder i tvister mellem en privat arbejdsgiver og en medar-
bejder. Princippet er således til hinder for, at funktionærlo-
vens § 2a, stk. 3 anvendes i sager mellem private, såfremt 
medarbejderen ønsker at forfølge sin erhvervsmæssige 
karriere og dermed fortsætte på arbejdsmarkedet.

EU-Domstolen skulle herefter tage stilling til, hvordan 
princippet skal afvejes over for retssikkerhedsprincippet og 
princippet om den berettigede forventning i en sag mellem 
private parter. EU-Domstolen fastslog indledningsvist, at de 
nationale domstole har en pligt til at fortolke national ret 
i overensstemmelse med EU-retten. Denne pligt er alene 
begrænset af generelle retsprincipper, herunder retssik-
kerhedsprincippet, som medfører, at der ikke må ske en 
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Overenskomst kunne frasiges, da der ikke  
var arbejdsretlig identitet mellem to søsterselskaber
Et flyselskab, som havde overtaget fly og flypersonale fra et søsterselskab, 

var berettiget til at frasige sig en overenskomst, som gjaldt mellem de 

overtagne medarbejdere og søsterselskabet. Der var nemlig tale om to 

selvstændige juridiske personer, selvom de indgik i en fælles selskabsstruk-

tur, og frasigelsen af overenskomsten skete ikke med omgåelseshensigt. 

Det nåede Arbejdsretten frem til i en nyligt afsagt dom. 

(Arbejdsrettens dom af 7. april 2016)

Sagen kort

Sagen vedrørte et flyselskab A’s overtagelse af nogle fly samt flypersonale 

fra et andet flyselskab B. Denne overtagelse af fly og flypersonale skete i 

forbindelse med, at flyselskab A blev opkøbt af flyselskab B’s modersel-

skab. Efter opkøbet var flyselskab A og B herefter søsterselskaber og en 

del af samme koncern med samme ultimative ejer. De to selskaber havde 

indgået overenskomst med hver deres fagforening.

Formålet med opkøbet af flyselskab A var, at koncernen efter opkøbet selv 

kunne udbyde og drive regionale flyruter. En del af flyselskab B’s produk-

tion, heriblandt fly og flypersonale, blev derfor overdraget til flyselskab 

A. Dette skete ved en leasingaftale mellem de to selskaber, hvorefter 

flyene blev leaset til flyselskab A uden besætning, vedligeholdelse m.v. De 

samme fly blev herefter leaset tilbage til flyselskab B, således at flyselskab 

B fik stillet flyene til rådighed med piloter, kabinepersonale, vedligeholdel-

se mv. Samtidig blev en række kabinemedarbejdere overført til flyselskab 

A med henblik på at udføre flyvningerne. Parterne var i sagen enige om, 

at overdragelsen var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Omstændighederne i Kaltoft-sagen  
medførte ikke, at fedme var et handicap
På baggrund af den danske Kaltoft-sag tog EU-domstolen allerede i de-

cember 2014 stilling til, om fedme kunne udgøre et handicap i beskæfti-

gelsesdirektivets forstand. EU-domstolen fandt, at fedme under konkrete 

omstændigheder kan udgøre et handicap. Byretten i Kolding har nu taget 

stilling til de konkrete omstændigheder i Kaltoft-sagen og konkluderet, at 

dagplejerens fedme ikke udgjorde et handicap, og at dagplejeren derfor 

ikke havde været udsat for forskelsbehandling.

(Dom afsagt af Byretten i Kolding den 31. marts 2016)

Sagen kort 

Sagen ved Byretten i Kolding omhandlede en dagplejer, som efter 15 års 

ansættelse blev afskediget på grund af faldende børnetal i Billund Kom-

mune. Dagplejeren, som under hele ansættelsen vejede ikke under 160 kg, 

mente selv, at hans fedme havde været årsagen til afskedigelsen, og at han 

derfor var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om fedme udgør et handicap i forskels-

behandlingslovens forstand, og om dagplejeren derved konkret led af 

et handicap, hvorefter dagplejeren nød særlig beskyttelse ved opsigelse. 

Spørgsmålet blev afklaret i en præjudiciel afgørelse ved EU-Domstolen i 

december 2014. EU-Domstolen konkluderede, at fedme ikke i sig selv er 

et handicap, men at fedme kan være et handicap, såfremt fedmen hindrer 

arbejdstageren i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med 

andre arbejdstagere og denne begrænsning i øvrigt er af lang varighed. 

På baggrund af EU-Domstolens betragtninger har Byretten i Kolding nu 

taget stilling til, om dagplejerens fedme under sagens konkrete omstæn-

digheder udgjorde et handicap. 

JURA AKTUELT  |  KROMANN REUMERT

fortolkning mod lovens ordlyd. EU-Domstolen 
fastslog i den forbindelse, at selvom der fore-
ligger en fast national praksis, som er i strid 
med direktivet, er det ikke til hinder for, at den 
nationale domstol fortolker bestemmelsen i 
overensstemmelse med direktivet.

EU-Domstolen fandt herefter, at såfremt 
den nationale domstol fortsat mener, at det er 
umuligt for den at sikre en overensstemmende 
fortolkning af den omhandlede nationale be-
stemmelse, er den nationale domstol forpligtet 
til at undlade at anvende bestemmelsen, når 
denne er i strid med EU-retten. EU-Domstolen 
fandt ikke, at denne forpligtelse kan begræn-
ses af retssikkerhedsprincippet, princippet om 
beskyttelse af den berettigede forventning, 
eller den mulighed privatpersoner har for at 
søge erstatning hos medlemsstaten for tilside-
sættelse af EU-retten. 

Hvad viser dommen? 
Dommen viser rækkevidden og betydnin-

gen af, at der gælder et EU-retligt princip om 
forbud mod forskelsbehandling på grund af 
alder, som har direkte virkning i tvister mellem 
en privat arbejdsgiver og en medarbejder. 
Hvis en national bestemmelse er i strid med 
beskæftigelsesdirektivet, vil den også være i 
strid med EU-princippet, da beskyttelsen efter 
det EU-retlige princip har samme rækkevidde 
som direktivet. 

Dommen viser endvidere, at de natio-
nale domstole har en vidtgående pligt til at 
fortolke i overensstemmelse med EU-retten. 
Denne pligt kan ikke begrænses af, at der 
foreligger en fast national retspraksis, som er 
i strid med direktivet. Såfremt den nationale 
domstol ikke kan fortolke i overensstem-
melse med EU-retten, uden at det vil føre til 
en fortolkning mod bestemmelsens ordlyd, er 
domstolen således forpligtet til at undlade at 
anvende bestemmelsen. 

Endelig viser dommen, at det EU-retlige 
princip om forbud mod forskelsbehandling på 
grund af alder skal vægtes højere end retssik-
kerhedsprincippet og princippet om beskyt-
telse af den berettigede forventning.  

Det er nu op til Højesteret at træffe den 
endelige afgørelse i sagen. 

Det bemærkes, at funktionærlovens § 2a, 
stk. 3 blev ophævet med virkning pr. 1. januar 
2015 efter Ole Andersen-sagen, men at be-
stemmelsen opretholdes i forhold til opsigelser, 
der fandt sted før lovens ikrafttræden, således 
som det er tilfældet i den konkrete sag.   
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Vil du, skabe… bedre vidensdeling i virksomheden?
Mange kender Ole Lauridsen fra P4´s Sproghjørnet. Men ved du også, at han er én af de førende 

inden for læringsstile?

Onsdag den 21. september inviteres du til webinar fra kl. 14 -14.30, hvor Ole vil give os indsigt i 

læringsstile, og hvordan man dermed sættes bedre i stand til at forstå og optimere videndeling i 

organisationen. Læs mere på www.danskhr.dk 

I januar 2012 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til en 
databeskyttelsespakke. Pakken er nu formelt vedtaget den 
14. april 2016. Pakken får virkning 2 år efter ikrafttrædelsen, 
hvilket forventes at være medio maj 2018. Pakken består af en 
generel forordning om beskyttelse af personoplysninger,

For at finde ud af, hvad det i praksis vil betyde for danske 
virksomheder, vil Justitsministeriet i samarbejde med Datatil-
synet og Digitaliseringsstyrelsen påbegynde et projekt med en 
styregruppe og projektgrupper, som skal stå for arbejdet med 
databeskyttelsesforordningen. 

Tidsmæssig forventer Justitsministeriets, at projektarbejdets 
analyser, anbefalinger og udkast til lovgivningsmæssige tilpas-
ninger vil være afsluttet senest i første kvartal 2017, således at 
der i oktober 2017 kan fremsættes de nødvendige lovforslag i 
Folketinget, og således at der er god tid til eventuelle tilpas-
ninger af procedurer hos myndigheder, virksomheder m.v.     

Kilde: Datatilsynet

Hvordan overholder vi de 
nye databeskyttelses-
regler?

Hvis svaret er nej, så er din virksomhed ikke den ene-
ste. Den nyeste rekrutteringsanalyse fra Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at 
flere virksomheder har problemer med at rekrut-
tere nye medarbejdere end sidste år. 

Undersøgelsen viser, at der i foråret 2016 har der 
været ca. 15.600 forgæves rekrutteringer, hvor 
virksomheder ikke umiddelbart kunne få besat 
en ledig stilling med den profil, de søgte. Det er 
32 procent flere end i foråret 2015, hvor der var 
11.900 forgæves rekrutteringer. 

Antallet af forgæves rekrutteringer er dog langt 
fra de 66.000, som virksomhederne oplevede i 
efteråret 2007. 

Det er især hotel og restauration samt bygge og 
anlæg, der har haft problemer med at rekruttere, 
og særligt elektrikere, tømrer, kokke, program- 
mører og systemudviklere har virksomhederne 
søgt forgæves efter.  

Kilde: 

Kan du nemt få fat i 
de rigtige kandidater?
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En ny stor undersøgelse gennemført af Wilke for 
Jobzonen viser, at de sociale medier udgør en fantastisk 
mulighed for virksomheder i udbredelsen af de positive 
historier.

Godt nok uploader rigtig mange af os (30,1%) private 
indlæg i arbejdstiden, men vi er samtidig endnu flere 
(37,4%), der deler og liker det glade budskab om virk-
somheden blandt vores venner på de sociale medier. 

Kilde: Wilke Wisdom

Medarbejdere  
”liker” gode historier 
på Facebook

Lego hjælper 99 ud 
af 100 sygemeldte 
videre

Nyeste tal fra undersøgelse gennemført 
af analyse- og rådgivningsvirksomheden 
Great Place to Work viser, at 8 danske 
arbejdspladser er blandt de 100 bedste 
steder at arbejde i Europa, og 18 danske 
virksomheder er blandt de 100 europæi-
ske arbejdspladser, hvor medarbejderne 
er mest tilfredse.

Se de danske virksomheder i forskellige 
kategorier: 

KATEGORIEN  
MELLEMSTORE ARBEJDSPLADSER  
(50 – 499 medarbejdere)

Nr. 10 Center for Socialpsykiatri, Lolland
Nr. 25 Middelfart Sparekasse
Nr. 31 Delegate
Nr. 34 Mjølner Informatics
Nr. 40 Hartmanns
Nr. 42 Abakion
Nr. 43 Lodam Electronics
Nr. 45 Pentia
Nr. 48 Herning kommunale tandpleje

KATEGORIEN  
STORE ARBEJDSPLADSER  
(frele end 500 medarbejdere)
Nr. 4 EnergiMidt
Nr. 6 Beierholm

KATEGORIEN  
MULTINATIONALE SELSKABER  
(som også har danske afdelinger)
Nr. 1 Mars
Nr. 3 EMC
Nr. 5 Adecco
Nr. 8 Abbvie
Nr. 10 Hilti
Nr. 11 H & M

 

Kilde: TV2

Lego har oprettet en afdeling, Skåneafdelingen, der 
har stor succes med at hjælpe sygemeldte med-
arbejdere tilbage i job, uddannelse eller videre i 
systemet.

I Skåneafdelingen hjælpes 99 ud af 100 sygdoms-
ramte videre. Successen skyldes primært, at de  
sygemeldte medarbejdere får ro, aktivitet og min-
dre opgaver med lange deadlines.

Legos skåneafdeling behandler omkring 50 personer 
årligt, og det er ikke bare Legos egne medarbejde-
re, der får hjælp. Billund Kommune har også gode 
erfaringer med at sende folk derhen.

”Afdelingens personale er gode til at rumme mange 
problemstillinger. Og med deres hjælp har vi fået 
rigtig mange borgere videre og væk fra sygedag-
penge og tilbage til deres gamle arbejde,” siger 
Hanne Bork, jobkonsulent i Billund Kommune.

KIlde: Cabi

Danske 
virksomheder 
helt i top
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Hvordan har jeg fået  
mine holdninger?
Med denne artikel vil vi forsøge på en 

letforståelig måde at udfolde forskellige 

teorier, der ligger bag nogle af de værktøjer, 

man med fordel kan have kendskab til, når 

man arbejder med positiv psykologi.

Positiv psykologi er det videnskabelige studie af 
betingelser og processer, som bidrager til den 

optimale funktion hos mennesker. En arbejdsplads 
består af mennesker, der arbejder sammen, og her 
kan psykologien give en række værktøjer, som HR-
chefer og andre HR-ansvarlige kan bruge til at blive 
kloge på, hvad der kan styrke sammenholdet og 
skabe en god forretning for virksomheden. 

En vigtig årsag til den stærkt stigende interesse 
for forskningen omkring positiv psykologi er de 

efterhånden mange undersøgelser, der dokumen-
terer, at medarbejdere er langt mere engagerede 
og produktive på jobbet, når de får mulighed for at 
bruge deres ressourcer og gøre det, de er bedst til. 

Positiv psykologi-tilgangen indeholder mange 
redskaber, som er underbygget af forskning. 

Positiv psykologi handler om at skabe nogle ram-
mer, der ikke kvæler den naturlige glæde hos 
medarbejdere for at engagere sig og som samtidig 
ikke detailstyrer den enkelte. 

Der er både ”fortalere” og ”kritikere” af positiv 
psykologi og de framer hver især deres syns-

punkter på forskellig måde, hvilket jeg dog ikke vil 
komme nærmere ind på i denne artikel.

Engagement og motivation hænger sammen 
med holdninger. Undertiden kan der opstå en 

modsætning mellem det, man kan se med det 
blotte øje og det, man er overbevist om. Hvad 
der sker i sådanne situationer er, at menneskets 
allerede eksisterende lager af viden og holdninger 
har kraftig indflydelse på, hvordan det fortolker 
nye oplysninger. Så stor indflydelse faktisk, at det 
er mere almindeligt at se bort fra nye oplysninger, 
end det er at revidere sin viden og sine holdninger.

Af Pia Lindkvist,  
Executive MBA in Business Psychology og Ledelses- 
& organisationskonsulent hos UCN act2learn

Holdninger
Vi har holdninger til alt. Det er bare ikke så mange HR-chefer og 
andre HR-ansvarlige, der overvejer, hvordan de holdninger opstår.

I daglig tale bruger vi begreberne mening, holdning og værdier i 
flæng, uden at vi tænker særlig meget over, hvad der adskiller dem 
fra hinanden. Forskellen bliver først tydelig, når vi skal til at finde ud 
af, hvad der er nemmest at ændre.
En mening udspringer gerne af noget konkret. Vi kan mene noget 
om en person eller en forandring i organisationen. Meninger er nor-
malt ikke så dybt forankret i os og er rimelig nemme at ændre. Det er 
noget anderledes med holdningerne. 
Holdningerne bestemmer måden, vi reagerer på, når der sker en for-
andring i organisationen. Holdninger er de mentale faktorer, som på-
virker og i varierende grad styrer vore opfattelser og overbevisninger. 
Ligesom vaner og interesser har holdninger et objekt eller er rettet 
mod noget relativt afgrænset, fx skattepolitik, rygning eller arbejdet. 
Vores værdier er holdninger, som er helt grundlæggende for os. De er 
så dybt forankret i os, at vi ikke altid er bevidste om dem, før end de 
trues eller udfordres. Værdierne er knyttet til fundamentale spørgsmål 
som eksempelvis verdensbillede, menneskesyn og religion.

Psykologerne er – uanset ståsted – rimelig enige om, at holdninger 
består af relativt stabile følelser og tanker, vi har i forhold til bestemte 
emner og personer, samt den måde, vi handler på i forhold til disse 
emner og personer. At holdninger er relativt stabile kan være ganske 
nyttigt. Man kan sige, at holdninger fungerer som en slags psykolo-
gisk styrthjelm, der gør os rolige og socialt tilpassede og befrier os fra 
at skulle bruge tiden på at spekulere over alle mulige problemer.

Forskellige psykologiske retninger taler om, at holdninger har forskel-
lige funktioner, og de forskellige retninger syntes nogen gange at 
være i modsætningsforhold til hinanden. Men ofte har vi behov for 
at se på mennesket både indefra og udefra og overveje både miljøets 
betydning og det arvelige, når en bestemt adfærd skal undersøges.

Adfærdspsykologien
Adfærdspsykologien er en indlæringsteori, der handler om, hvordan 
en adfærd fremmes og indlæres, og hvordan den aflæres.  Indenfor 
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adfærdspsykologien siger man, at det 
er via påvirkninger fra miljøet, at vores 
holdninger og adfærd opstår.
Den amerikanske psykolog B.F. Skinner 
”opdagede” omkring 1950’erne den 
operante betingning  indlæringsform, 
der siger, at et menneskes adfærd sty-
res af, hvilke konsekvenser adfær¬den 
får. Resulterer en adfærd i belønning, 
så forstærkes den - dvs. at sandsynlig-
heden for, at den vil forekomme igen 
vokser. Omvendt, hvis ingen gevinst 
der er, eller hvis man bliver straffet, vil 
man danne en negativ holdning.
Med andre ord, man har altså en po-
sitiv holdning til en ting, hvis man tror, 
at man eksempelvis får anerkendelse 
eller økonomiske fordele ud af det. 

Psykoanalysen
Hvor adfærdspsykologien ser på det 
ydre miljøs indflydelse, ser psykoanaly-
sen på, hvordan indre drifter påvirker 
mennesker og danner holdninger. 
Psykoanalysen er en teori om, hvordan 
psyken fungerer, og det særlige ved 
den er vægten på det ubevidste.  Den 
blev oprindeligt udviklet af Sigmund 
Freud.
Ifølge den psykologiske retning har den 
menneskelige psyke nogle modsatret-
tede tendenser, der giver en latent 
ubevidst konflikt, der – hvis vi ikke 
bliver klar over den – kan spænde ben 
for os eller svække vores livsglæde og 
følelse af balance.
Freud mente, at størstedelen af den 
menneskelige psyke er ubevidst, og 
man er ikke klar over, hvad der foregår. 
I det ubevidste gemmer sig blandt 
andet farlige følelser og drifter, som gør 
os bange. For at kunne klare den angst 
holder man følelserne tilbage ved hjælp 
af det følelsesmæssige immunforsvar, 
som er forsvarsmekanismerne. Forsvars-
mekanismerne er rettet mod indbildte 
farer – og deres formål er at reducere 
angsten i stedet for at bekæmpe ang-
stens anledning. 

Forsvarsmekanismer er vigtige Jeg-
funktioner, som er ubevidste for 
personen selv. De er lige så vigtige for 
den psykiske overlevelse, som kroppens 
immunsystem er det for den fysiske 
overlevelse.
Forsvarsmekanismer har til opgave at 
regulere angst opstået i forbindelse 
med konflikter i individets indre verden 

og fra konflikter mellem 
individet og dets omgivel-
se. I boksen er der nogle 
eksempler på forsvarsme-
kanismer.

Vi bruger alle en bred vifte 
af forsvarsmekanismer 
i vores hverdag. Argyris 
og Schön har i mange år 
forsket indenfor området 
organisatorisk læring og 
deres udgangspunkt er, 

at der er forskel på det, vi mennesker siger, at vi gør, og det vi så rent 
faktisk gør, når vi handler. Eksempelvis giver vi jo ofte udtryk for de 
politisk korrekte holdninger, når vi bliver spurgt om en ting, men uden 
at reflektere over, om det, vi siger, svarer til vores grundlæggende 
værdier, eller over hvordan vi vil føre det ud i praksis.

Kognitive psykologi
Den kognitive psykologi interesserer sig for, hvordan mennesket per-
ciperer (tolker/opfatter) sine omgivelser og forsøger at skabe mening i 
dem. Grundantagelsen er, at den måde, vi tolker vores omverden på, 
har afgørende indflydelse på vores handlinger og adfærd (og holdnin-
ger). Vores tolkninger af omgivelserne foregår via såkaldte kognitive 
skemaer, der er indre, mentale strukturer, som på en systematisk 
måde gemmer på de erfaringer, vi har gjort på et bestemt område 
eller med bestemte mennesker. Man kan også sige, at de kognitive 
skemaer består af generaliserede erfaringer. 

Vi prøver at bringe vores indre forståelse af verden i overensstemmel-
se med det nye, vi ser og oplever. Denne ligevægt opstår på to måder 
– enten ved at man bruger sine tidligere erfaringer til at forstå det nye 
med – assimilation. Eller ved at man ændrer sine gamle erfaringer i 
overensstemmelse med de nye oplevelser – akkommodation.

Kognitiv dissonans er et udtryk for, at man ikke oplever en sam-
menhæng mellem sin adfærd, meninger og holdninger. Man oplever 
f.eks. kognitiv dissonans, hvis man bliver presset til at sige noget, som 
man ikke mener. Ifølge den amerikanske psykolog Leon Festinger 
skyldes det, at mennesker søger harmoni, og man vil derfor mentalt 
prøve at ændre sine meninger, så de passer sammen med den ad-
færd, man har. Teorien giver en god forklaring på, hvorfor adfærd er 
svær at ændre, netop fordi man ikke ønsker at skabe dissonans.

Dissonans medfører nemlig spændingstilstande og/eller stress. 
Derfor forsøger mennesket at reducere dissonansen. Iflg. Festinger 
benytter mennesket sig af fem forskellige strategier:

–  det undgår situationer, som det tror, vil skabe dissonans (selek-
tiv eksponering), 

–  det finder konsonant information, 
–  det redefinerer dissonante kognitioner, så de bliver mindre 

vigtige, 
–  det finder nye dissonante kognitioner, eller 
–  det ændrer sin adfærd, så den tilpasses dets kognitioner. 

 • Aggression
 • Fortrængning
 • Fornægtelse
 • Organisatorisk fribillet
 • Ironi
 • Intellektualisering
 • Tilsyneladende enighed
 • Stilhed
 • Sabotage
 • andet

1)  Der er to fundamentale former for indlæring af adfærd: Den klassiske betingning, hvor den 
der skal lære noget er passiv og indlæringen iværksættes af omgivelserne (fx Pavlovs hunde). 
Ved den operante betingning er det lige om-vendt. Her er den, der skal lære noget. Aktivt 
handlende og opnår en belønning.
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Holdningsændringer går oftest i retning af det, 
der kræver den mindste indsats, da dette giver 
en svagere dissonans. Det vil sige, at menneskets 
allerede eksisterende lager af viden og holdninger 
udøver kraftig indflydelse på, hvordan det fortolker 
nye oplysninger.

Ændring af holdninger
I en foranderlig verden bliver det HR-chefer og an-
dre HR-ansvarlige opgave at binde virksomhedens 
vision sammen med medarbejdernes holdninger og 
opbygge motivation. 

Tilegnelsen af nye hverdagspraksisser (læs: æn-
drede holdninger) må betegnes som et belastende 
forløb, som vil være præget af usikkerhed og uro. 
Vi mennesker opfatter altså ikke verden, som den 
er, men som vi ønsker, den skal være. Gennem 
vores opvækst konstruerer vi mentale modeller af 
verden, hvorigennem vore ønsker, forventninger og 
fordomme reflekteres, og i vores færden i verden 
som voksne sørger vi for at give os selv tryghed ved 
at undgå eller ændre påvirkninger, som kan virke 
truende på dette velkendte verdensbillede.

”Hjertet har sine grunde, som fornuften ikke 
kender til”, sagde Blaise Pascal en fransk matema-
tikker og fysikker. 

Det bedste værktøj til at opbygge motivation for 
arbejdsmæssige forandringer og påvirke holdnin-
ger og meninger er kommunikation. Faktum er, 
at mennesker motiveres af fornemmelsen af, at 
der eksisterer et formål, og hvordan kan man som 
medarbejder have en sådan fornemmelse, hvis 
virksomheden (læs: ledelsen) ikke fortæller, hvad 
meningen med det hele er. 
Det er ikke nok at oplyse folk om, hvordan der 
skal forandres. Det skal gøres med en indføling 
og overbevisning. Man skal nå igennem med sine 
budskaber, som kan føre til, at holdninger ændres.

Lederens kommunikation
I HR-chefers og andre HR-ansvarliges arbejde skal 
man kommunikere med alle typer af medarbejde-
re. Nogle som ligner én selv meget, og nogle hvis 
levevis, værdier og forståelser af verden er meget 
fjerne fra éns egne. Jo mere forskellig medarbejde-
ren er fra én selv, jo større faglige krav stilles der til 
én for at kunne møde medarbejderen, hvor han er. 

Psykologen Festinger beskrev i sine eksperimenter, 
at modtageren af et budskab enten afviser det, 
hvis han er uenig eller forsøger at finde argumen-
ter, så hans eksisterende holdninger kan overleve 
side om side med det nye budskab. 

Denne mekanisme fungerer på alle planer fra holdning til børneop-
dragelse til vurderinger af en forandrings skadelige virkninger.

Lidt firkantet sat op kan man sige, at når man blokerer over for et nyt 
budskab, skyldes det ifølge Rick Maurer, der er ekspert i change ma-
nagement, tre forskellige aspekter. Rick Maurer siger, at vi mennesker 
som udgangspunkt gerne vil forandring, hvis

a)  vi forstår hvorfor, og hvad vi skal gøre, 
b)  forandringen aktiverer positive følelser og
c)  hvis vi har tillid til dem, der står bag forandringen. 

Ifølge ham handler modstand altså om tre forskellige aspekter eller 
niveauer, der gensidigt influerer på hinanden:
Niveau 1 modstand – den kognitive; når vi ikke forstår ”hvorfor” for-
andringen er nødvendig, og/eller vi ikke forstår, hvordan vi skal gribe 
det an. Her mangler vi information, enten den form for motivation, 
som er med til at motivere os for handling – det, som giver os en 
erkendelse af, at forandring er nødvendig – eller vi mangler konkret 
information om, hvad der forventes af os.
Niveau 2 modstand – den emotionelle; når vi oplever, at forandringen 
trigger negative følelser i os. Det kan f.eks. være oplevelsen af stress, 
der kan opstå, hvis vi allerede er pressede, eller hvis vi ikke kan over-
skue forandringssituationen, det kan være tab forbundet med foran-
dringsprocessen (f.eks. tab af kompetence, relationer, privilegier).
Niveau 3 modstand – jeg-kan-ikke-lide-det/dig; som handler om, at vi 
mangler tillid til dem, der står bag forandringsprocessen. Måske tvivler 
vi på deres hensigter, eller på at det rent faktisk bliver gennemført, 
eller at de er i stand til at gennemføre det, som de har lovet.

Konklusion
Eftersom den mentale model af verden, man som menneske har 
bygget op gennem sine første leveår, har vist sig funktionsdygtig 
gennem ens voksenliv, skal der en hel del til, før et menneske skifter 
holdning om emner, der forsøger at ændre det, man har troet på 
tidligere, og som har betydning for én.  
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DANSK HR er Danmarks 
repræsentant i HR-
paraplyorganisationen 
eapm 
– The European  
Association  
for People  
Management.  

EAPM omfatter 29 
europæiske lande, som 
gennem dette samarbejde 
støtter de nationale  
organisationer i udvikling 
og informations- 
formidling indenfor 
Human Resources. 

Materialet til disse sider 
hentes fra medlems-
landenes HR-blade samt 
fra EAPM’s eget blad.

NYT
eapm

NYT  |  EAPM

For os handler det i stor grad om at finde rette medarbejder 
til rette job, en løbende opgave, siger Lena Mahlberg, der er 
IT-driftschef hos Pensionsmyndighedskontoret i Sverige. Digita-
lisering af samfundet stiller store krav til udvikling af nye og in-
novative tjenester. For at nå målet om at blive Sveriges bedste IT 
afdeling i 2020 må de rekruttere rigtigt og finde medarbejdernes 
”bedste jeg”.

For at nå målet må vi have et helhedssyn. Vi må have et fæl-
les værdigrundlag for at træffe de rigtige valg. Hele tiden må vi 
arbejde med forbedringer, visualisering af vores fremskridt. En 
del af det handler om at stille spørgsmål til, hvad der fungere, 

og hvad der ikke fungere. Efterføl-
gende kommer man med forslag til, 
hvordan vi kan blive bedre det, der 
er godt, og hvordan vi kan afvikle 
det, der ikke virker. 

Samtidig med at vi finder nye  
tilgange og metoder ud fra tesen 
JEG KAN, JEG VIL, JEG TØR.

Kilde: Personal og ledelse nr. 6 – 2015

Frit oversat af Vivi Bay

Vi vil have medarbejdernes  
”bedste jeg”

Udvikling og forandring

Vi arbejder med 12 vigtige punkter til at rekruttere og fastholde medarbejdere i deres  
individuelle motivationsområder, herunder kan du se, hvilke det er:

1. Værdier – AT BIDRAGE til noget større end sig selv.

2. Tilhørsforhold – En følelse af sammenhæng og tilhørsforhold.

3. Karriere, udvikling og betydning – At føle sig betydningsfuld i jobbet.

4. Information og Kommunikation – Medarbejder motiveres af at vide,  
 hvad der foregår.

5. Løn og belønning – Rigtig aflønning og belønning.

6. Specialisering – Vid, hvem der gerne vil specialisere sig, og lav en plan for det.

7. Generalisering – Brede kompetencer baseret på specialistkompetencer.

8. Indflydelse – Engagerede medarbejdere, der ønsker at påvirke retningen for    
 arbejdet.

9. Lederskab og styring – Mange vil gerne være med til at lede uden at have en   
 lederstilling.

10. Kultur og arbejdsmiljø – God tone internt og sociale aktiviteter i og udenfor   
 arbejdstiden.

11. Tryghed og inkludering – Tydelige rammer, stabilitet, tryghed. 

12. Beherskelse og tilfredshed i arbejdshverdagen – Er for nogen en vigtig  
 motivationsfaktor. 
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Af Adam Rewucha 

Cand.jur. og Manager, PwC

Christian Hviid Madsen,  ▼▼
Cand.jur. og Consultant, PwC

Reglerne om indbetaling af ATP kan skabe visse udfordringer, når 
medarbejderen arbejder i udlandet. Når man som dansk virksomhed 
sender sin medarbejder til udlandet, bør man overveje:

– Er der fortsat pligt til at indberette/indbetale til ATP?

– Hvor længe skal man i givet fald fortsætte indbetalingen?

– Kan man selv vælge, om man vil indbetale – er frivillig  
 indbetaling en eventuel mulighed? 

I denne relation er det vigtigt at forstå, at reglerne om indbetaling til 
ATP skal forstås i mindst tre sammenhænge:

1. Når medarbejdere udsendes til EU-/EØS-lande.

2. Når medarbejdere udsendes til lande, som Danmark har en  
 aftale om social sikring med (fx USA, Kina, Indien mv.).

3. Når medarbejdere udsendes til lande, som Danmark ikke har  
 en aftale om social sikring med – de såkaldte ukoordinerede  
 situationer (fx Singapore, Thailand, Brasilien mv.).

Det kan være en omfattende øvelse at sætte sig ind i de forskellige 
regler, og det er derfor en stor hjælp, at ATP for nylig har udgivet en 
vejledning, der beskriver mange af de nuancer, som man bør være 
opmærksom på, når medarbejdere udfører arbejde i udlandet.

Reglerne, som de gælder  
i Europa, og ved aftaler om social sikring
Der findes europæiske koordineringsregler om social sikring, som 
gælder, når medarbejderen arbejder inden for EU/EØS. Efter disse 
regler er det muligt at indhente en såkaldt A1-attestation. Denne 

Tænker du på at indbetale 
ATP, når medarbejdere sendes 
til udlandet?

PwC

Bidraget til dansk social sikring betales gennem ATP-systemet 

og betales med et beskedent månedligt bidrag. Men hvordan 

sikrer man, at ATP-reglerne overholdes, når medarbejdere 

udsendes til udlandet?
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kan blandt andet sikre (dvs. attestere 
for), at en medarbejder forbliver om-
fattet af det danske ATP-system under 
arbejde i andre EU-/EØS-lande.

Hvis en medarbejder udsendes til at 
arbejde uden for EU/EØS i fx USA eller 
Kina eller et andet land, som Danmark 
har indgået en aftale om social sikring 
med, kan der efter samme princip 
indhentes et såkaldt Certificate of Co-
verage, der fungerer på samme måde 
som en A1-attestation i forhold til ATP. 

Resultatet er nemlig det samme, 
uanset om man har et Certificate of 
Coverage eller en A1-attestation for 
den medarbejder, der arbejder i udlan-
det – den danske virksomhed har en 
forpligtelse til fortsat at indbetale ATP 
i Danmark.

Blanketten er med til at skabe sikker-
hed for medarbejderen, der forment-
ligt ønsker at forblive i det kendte 
danske system.

Hvad sker der med ATP, hvis  
medarbejderen udsendes til 
lande, der ikke er en aftale om 
social sikring med?
Når en dansk virksomhed sender en 
medarbejder til destinationer såsom 
Singapore, Thailand eller Brasilien, har 
HR-afdelingen også en vigtig rolle med 
at administrere ATP-reglerne korrekt. 

Man bør mærke sig, at Danmark 
ikke har indgået aftaler om social 
sikring med disse lande. Det betyder, 
at pligten til at indbetale ATP for den 
udsendte medarbejder skal håndteres 
som en såkaldt ukoordineret situation, 
da der ikke gælder internationale 
aftaler eller internationale koordine-
ringsregler.

Den nye vejledning fra ATP kan være 
en kærkommen håndsrækning til 
virksomheders HR-afdeling, som ikke 
har stor erfaring med reglerne om ATP 
i ukoordinerede situationer.

Vejledningen sætter nogle juridiske rammer for, hvornår der fortsat 
skal indbetales til ATP i en ukoordineret situation. Vejledningen siger, 
at der fortsat skal indbetales ATP, når en medarbejder kan betragtes 
som udstationeret i reglernes forstand. Den nye vejledning giver en 
ny fortolkning af, hvornår en medarbejder er udstationeret, i forhold 
til tidligere vejledninger. Den nye vejledning lægger sig op ad den 
definition af ”udstationering”, som findes i fælles EU-regler om 
koordinering af social sikring, der er omtalt ovenfor. 

Og hvornår bør alarmklokkerne så ringe i HR?
Efter den europæiske fortolkning af reglerne finder en udstatio-
neringssituation sted, hvis en dansk medarbejder udsendes for sin 
danske arbejdsgiver, og der under udstationeringen fortsat er en 
såkaldt arbejdsretlig tilknytning mellem medarbejderen og arbejds-
giveren i Danmark. 

Efter EU-reglerne betyder det, at den danske arbejdsgiver fortsat 
skal være den reelle arbejdsgiver, og at en eventuelt modtagende 
virksomhed ikke må have overtaget de reelle arbejdsgiverbeføjelser. 
Forholdet afgøres efter en konkret vurdering, hvor der inddrages 
en række forhold. Den danske vejledning beskriver nærmere, hvilke 
forhold der blandt andet kan lægges vægt på. 

Dansk myndighedspraksis efter EU-reglerne tilsiger, at der som 
udgangspunkt er tale om en arbejdsretlig tilknytning, hvis det er den 
danske arbejdsgiver, der ultimativt kan sende den udsendte medar-
bejder på gaden, altså den endelige ret til at afskedige.

I situationer, hvor den danske arbejdsgiver bevarer denne ret, bør 
man derfor være opmærksom på, at der skal indbetales ATP-bidrag. 
Det skal dog bemærkes, at når den nye vejledning fra ATP refererer 
til den europæiske fortolkning af en udstationeringssituation, så 
indgår der nogle flere momenter i vurderingen af, om der eksisterer 
en arbejdsretlig tilknytning. Dette kan betyde, at det nuværende 
danske praksis ændrer sig.

Det er derfor vigtigt at forholde sig til indholdet i vejledningen, 
da fortolkningen af reglerne har afgørende betydning for, om en 
virksomhed opfylder sine forpligtelser til ATP. Det er i den forbin-
delse relevant at notere sig, at reglerne om indbetaling til ATP for 
udsendte medarbejdere ikke statuerer en ret til at indbetale – der er 
tale om en pligt til at opfylde reglen. Det betyder også, at der som 
udgangspunkt ikke kan ske en frivillig indbetaling, da indbetalinger 
til ATP skal ses som forpligtelser for at sikre medarbejderes rettig-
heder. ATP-betaling er derfor ikke et valg, der er op til medarbejder 
eller virksomhed selv at træffe.   
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– medlemsservice– medlemsservice

Medlemsfordele

Magasinet HR-chefen  
seks gange årligt

Magasinet Ledelse i Udvikling  
fem gange årligt

Magasinet Uddannelse & Udvikling  
to gange årligt

HR Guiden – Danmarks største håndbog  
til HR-branchen en gang årligt

Nyhedsmailen HR&NU to gange pr. måned

Daglig HR-orientering på mail med dagens 
HR- og ledelsesnyheder

Gratis HR-kurser 

HR-webinarer fire-fem gange årligt

Adgang til DANSK HR’s medlemsportal 

Vidensportalen LeadingCapacity.dk

Temapakker

24 HR-guidebøger – 8 bøger pr. år

HR-messen Træfpunkt HR®

Netværksgrupper

Mentorordning

HR-rådgivning

Juridisk rådgivning

Erhvervspsykologisk rådgivning

Søg en ny HR-medarbejder  
gennem DANSK HR’s jobbank

Gratis personlig FokusProfil fra Garuda

Rabat på DANSK HR’s Foredrag

Rabat på Karnov Group A/S
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 5/9 Kursus: ”HR – relevante tal og regnskabsforståelse”  
  København 

 6/9 Netværksmøde, gruppe 1, København  
  – Tema: Organisationen i fokus    

 6/9 Netværksmøde, Fyn/Sønderjylland  
  – Tema: Onboarding

 7/9 Netværksmøde, Vestjylland  
  – Tema: Persondataloven

 7/9 Netværksmøde, Nordjylland – Tema: Talentprogram

 7/9 Netværksmøde, HR-direktører-Jylland – Tema:  
  E-learning; erfaringer med strategi, effekt og leverandør

 7/9 Netværksmøde, HR business partnere  
  – Tema: Udfordringer som HR-partner

 8/9 Netværksmøde, Aarhus / Østjylland – Tema:  
  Trivsel og arbejdsglæde som et våben mod stress

 8/9 Netværksmøde, HR-direktører-København  
  – Tema: Endnu ikke fastlagt

 13/9 Netværksmøde, gruppe 3, København  
  – Tema: Strategisk selvledelse

 20/9 Netværksmøde, offentlige HR-chefer  
  – Tema: Endnu ikke fastlagt

 20/9 Kurset ”HR – relevante tal og regnskabsforståelse”  
  Aarhus

 21/9 Webinar: Læringsstile for videndeling i organisationen

 26/9  Kurset ” HR og intern medarbejderudvikling”,  
  København

5+6/10 Træfpunkt HR® Messe, Øksnehallen, København

 26/10 Kurset ”Når ledelse af forandringer er hverdag”  
  København

HUSK I  SEPTEMBER OG OKTOBER

HR på tværs

HR på tværs
 
HR er ofte blevet beskyldt for at sidde langt 

væk fra virkeligheden og finde på spæn-

dende HR-projekter, som ikke passede ind 

i virksomhedens drift eller mål. I dag ved 

vi alle, at denne silotækning er farlig og 

straks vil sende HR ud på et sidespor.

HR skal på alle måder være en del af forret-

ningen og med i forretningen, og vil vi i det 

kommende nummer give et bud på, hvor-

for og hvordan HR kan samarbejde med 

blandt andet it, finans, lederne, ledelsen, 

kommunikationsafdelingen o.s.v.

I oktober-nummeret af HR-chefen sætter 

vi temaet HR på tværs i fokus, og vi vil give 

masser af input til, hvordan der kan skabes 

gode samarbejder på tværs, og hvad man 

kan få ud af det. Glæd dig til magasinet, 

der er på gaden 25. oktober.  

  

Glæd dig til  
næste nummer af

HR chefen



EMPLOYER BRANDING TIL 100.000* 
RELEVANTE KANDIDATER

Kun ingeniør-, teknik- og IT-jobs. INTET ANDET.
*Jobfinder.dk, Version2.dk, Ing.dk og avisen Ingeniøren

VI GØR JERES 
HISTORIER TIL EFFEKTIVE 
REKRUTTERINGSKAMPAGNER


