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Den nye italesættelse – farlig?
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Afgørende for udviklingstrin
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Generelle trends på arbejdsmarkedet

Makro-niveau:

fra fremstillingsvirksomhed til service
og viden
delvis ny produktions-arkitektur
stadig arbejdsløshed
underinvestering i kvalifikationer
arbejdsstyrkens ”forgubning”
feminisering af arbejdsstyrken
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Beskæftigelse fordelt på erhverv (%)
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Tertiære sektor

Tjenesteydelsesproduktion
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mæssige
tjenesteydelser
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Kundskabsbaserede tjenesteydelser

Fordeling
Samordning
Ledelse
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Styring

Innovation
Fornyelse
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Kulturel
selvforståelse
Traditions-
formidling
Kreativ
fornyelse
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Arbejdsstyrkeprognose for perioden 
1980-2030
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Befolkningstallet falder fremover
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Generelle trends på arbejdsmarkedet

Meso-niveau:

ændret arbejdskraftefterspørgsel: fra 
muskelkraft til hjernekraft

stigende ”individualisering”

arbejdet vokser i betydning
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Materiel
orientering

Immateriel
orientering

Kollektivistisk
orientering

Individualistisk
orientering

Værdiorienteringer  hos lønmodtagere
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Prioritering af elementer ved arbejdet (%-
andel ”helt enig”)

Hvad ville betyde mest for dig, hvis du frit kunne vælge 
arbejde?

At jeg kan føle, at jeg laver et godt arbejde 83

At ledelsen viser respekt og forståelse for den ansatte 79

At arbejdsmiljøet er i orden 77

At der er godt kammeratskab på arbejdspladsen 75

At lønnen er høj 33
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Arbejdets betydning

Arbejde

”At have et
arbejde”

”Et godt 
stykke
arbejde”

”udfordrende
arbejde”

som social 
institution

som kreativ 
virksomhed 

som 
udviklingsramme

Arbejdets betydning øges!
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Offentlig NPM-modernisering:
Kontrolleret konkurrence og styring

Entreprenør-tankegang  

Resultat– og processtyring

”Brugeren ved roret” }

}

}

Firmati-
sering

Manuali-
sering

Bruger-
styring
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Regeringens medicin for offentlig sektor

KONKURRENCE
- mellem offentlige og private leverandører
- mellem offentlige leverandører
- fritvalgsordninger
- benchmarking

KONTROL
- kontraktualisering
- brugerstyring

- dokumentationer og evalueringer
- resultatmålinger
- processtandardiseringer
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Manualisering

Truer fagligheden

Tager tid fra kerneydelserne

Får folk til at lave det foreskrevne 
frem for det nødvendige

Nedsætter arbejdsglæden
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Generelle trends på arbejdsmarkedet

Mikro-niveau:

arbejdskraften er virksomheden

flere og bedre kvalifikationer påkrævet

nye arbejdsorganiseringer

virksomhedernes personalepolitikker 
afgørende



19

Mikro-niveau

Medarbejdere: Fra nødvendigt onde til 
mangelvare

Må ses som investeringsgode

Medarbejderudvikling – mere end 
kompetenceudvikling

Personalearbejdet må indrettes 
medarbejderorienteret

Ledelsen kan ikke flygte fra 
personaleansvaret
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Selv den bedste 
planlægning kan 
ikke erstatte det 
rene svineheld!
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Personalepolitik
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Personale og udvikling

On the job

• træning
• kompetence-

udvidende opgaver• faguddannelse
• træningsprogram

Into the job

Along the job
• karriereplanlægning
• seniorplanlægning

Out of the job
• gradvis pensionering
• seniorplanlægning

Off the job
• ekstern uddannelse
• intern uddannelse

Near the job
• kvalitetscirkler
• jobnær træning
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Virksomhedens personalepolitik

Fleksibilitetsformer:

numerisk
temporær
funktionel
- horisontalt (nedbryde faggrænser)
- vertikalt (udvide funktioner)
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Men:

Medarbejderudvikling kan 
ikke beordres frem!
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Ledelse – hvordan?
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Ledelse i det offentlige noget særligt

politisk ledelse (med politiske koder)

åbenhed og offentlighed

arbejde med pres og protest

lærings-ledelse (ikke management)

forståelse for videre samfundsansvar
(fællesværdier)
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Menneskelige ressourcer i brug

Matche:
Rekruttere
Afstemme behov

Udvikle:
Organisere
Lære
Motivere
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Ledelsen må lægge et moralsk gulv

Vi lytter (gensidighed og respekt)

Vi deler (giver og modtager)

Vi leger (skæve tanker, livsglæde osv.)

Vi handler (målrettet, trivsel, troværdig)
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Medarbejderudvikling: grundlag

Gensidighed

Rummelighed

Nærvær

Vedkommenhed
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Medarbejderudvikling

Impossible

eller

Im´ possible
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Skabelse af succes

Tid

Penge

Energi

Viden
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Den vigtigste arbejdskraft 
fremover

er vedvarende værdifuld

bliver relativ sjælden

kan vanskeligt kopieres

er vanskelig at erstatte
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”If you can dream it
you can do it!” (Walt Disney)
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