TILB AGE TIL
ARBEJDET

UNDERSØGELSER AF PSEUDOARBEJDE

Voxmeter (2020):

Andel der oplever
pseudoarbejde:

55%
Ofte:

Gallup (2020):

Andel der
oplever
pseudoarbejde:

76%

Næsten dagligt:

14%

13%

Vi vælter os i projekter: ”Ventet og velkommen”,
”Kontaktlæge”, ”Planetree”, ”Tavlemødestyring" (der
hænger nu et utal af ubenyttede tavler på hospitalerne),
”Joint Commission”, ”Den Danske Kvalitetsmodel”, ”Det
Nationale Indikator Projekt” og sidst, men ikke mindst et
utal af skiftende visioner og missioner. De hviler sikkert
alle på gode idéer og intentioner. Men der er en
karakteristisk tidslinje for stort set alle projekter: De
starter med mange møder og stor entusiasme (under
tiden spiser vi kransekage og drikker champagne for at
fejre vore fantastisk gode idéer). Derefter følger
aftagende interesse (som ofte opstår forundringsværdigt
hurtigt), for til slut at følges af total glemsel.
Niels Obel, Professor og overlæge Rigshospitalet

BEHOV FOR AT GØRE NOGET (SKØNT
DET IKKE VIRKER)

HR

BEHOV FOR AT GØRE NOGET (SKØNT
DET IKKE VIRKER)

HR

• ”Kære venner, i aner ikke hvor
mange dokumenter vi har
skabt igennem tiden og som
folk er tvunget til at forholde
sig til i deres arbejde. Vi bliver
simpelthen nødt til at ændre
vores fokus”.
• HR-Medarbejder

”Jeg sad i HR og vi lavede strategisk
kompetenceudvikling, hvilket vil sige at vi sad med meget
store Excel ark og havde styr på folks kompetencer, og
det kunne de så bruge til at selvevaluere hvor gode de
var. Det var fordi ledelsen synes at ’det var rart at have
det overblik’ og man havde en strategi om, at vi gerne
skulle være ’best in class’ - altså lige så gode som de
andre dygtige. For man havde set at hos TDC og Post
Danmark brugte de den her tilgang og det så godt ud så
det skulle vi også gøre i vores bank. Jeg kunne se at det
generede de ansatte, der var fire fuldtidsstillinger på at
administrere det og engang imellem skulle de
bankansatte så bruge tid på det og jeg kunne ikke se at
det førte til noget hos dem i kerneforretningen. De blev
ikke bedre af det (…) Hos mig var det næsten hele min
stilling i perioder. Det var helt spild af tid. ”
Jon, arbejder i en bank

O P G AV E R N E S
HIERARKI?

• „Alle i en hr-funktion vil jo
gerne så tæt på ledelsen
som muligt, og man vil
særligt gerne have opgaver
af koncernledelsen. Det er
finere, når man får noget,
man skal løse fra den side,
end når man skal løse en
eller anden bottom- upopgave.“
• Torben - HR direktør i bank

MÅSKE
REDDEDE
CORONA HRFUNKTIONEN?

• ”Vi er ligesom blevet enige om at sige: ”Vi er nødt
til at køre nødberedskab. Vi skal ikke udvikle ting,
vi kan ikke sende folk på kurser i min afdeling,
alt hvad der hedder strategisk udvikling ift.
medarbejdere, og MUS-samtaler, og alt muligt
andet – det sætter vi på hold. Men hvor vigtigt er
det så at have en MUS-samtale for eksempel?
Jamen der er ikke nogen, der savner den i
øjeblikket”
• ”Virtuel ledelse under Corona-krisen” CBS/KU

”Når jeg får besked om, at der ligger en opgave og venter i
Indfak2, skal jeg først huske, at Indfak2 ikke fungerer i
Chrome, som er min foretrukne browser. Så skal jeg
overveje, om mit brugernavn i denne sammenhæng er med
eller uden ku.dk til sidst, og så skal jeg overveje, om det pt.
er samme adgangskode som KUnet, eller om jeg har
skiftet siden sidste login. For det meste tager det kun et
par forsøg eller tre, før er jeg inde i systemet”.

”LEDELSESKÆDEN ’KNÆKKER’ ET STED
HALVVEJS MELLEM DRIFTEN OG DET
POLITISKE NIVEAU”.
L E D E L S E S KO M M I S S I O N E N S R A P P O RT 2 0 1 8

KENDSKABET TIL
B U R E A U K R AT I E T
ER MINDST DER
H VO R D E T
OPRINDER

95%

78%
”Når erhvervsuddannelserne bruger så
mange ressourcer på et omfattende
kvalitetsarbejde, er det ærgerligt, hvis der
er lærere der oplever, at dataarbejdet
ikke tager skridtet fra dokumentation af
kvaliteten af undervisningen til en
udvikling af den”
Chefkonsulent Pernille Hjermov

” Erhvervsuddannelserne bør blive ved
med at arbejde med, hvordan man kan
komme fra dokumentation til udvikling,
og hvordan man får arbejdet med data til
at give mening for lærerne”

”KU sikrer, at arbejdet kan
tilrettelægges, så der er balance
mellem
arbejdsopgaver
LYDER GODT
– MEN HAR INGEN og
FORBINDELSE TIL VIRKELIGHEDEN I
FORSKNING
arbejdstid og mellem arbejde og
fritid”
(Personalepolitik KU)

“Den offentlige sektor lover
konstant mere, end den kan
holde, hvilket medfører en
stigende grad af
gældsætning. I denne
sammenhæng handler
gældsætningen ikke om
penge, men om løfter, man
ikke har ressourcer til at
indfri.”
Susanne Ekman, lektor RUC

VÆR ET VÆRN
IMOD OVERBUD
OG “VI KAN ALT”

STAB TRANSFORMERES

• Fra

Til

• Kontrollerende

• Rådgivning

• Ledelsesunderstøttende

• Driftsunderstøttende

• Ledelsesbedømt og belønnet

• Evalueret af driften/forretningen

• Prestige hentes fra ledelsesopgaver

• Prestigen forbindes med driftsunderstøttelse

• Bureaukratisering

• Aktiv afbureaukratisering

Lad behovet blive dikteret nedefra I højere grad end
ovenfra
Feedback mellem drift og støttefunktioner forbedres
– måles og belønnes?

LØSNINGER

Bureaukratisk faglig sammensætning skal være
anderledes – klassiske bureaukratiske dyder over
”projektmageri”
Freelancere i stedet for fulde årsværk

Bedre rekruttering af ”voksne mennesker” med det
rette kulturelle fit

Skab andre anerkendelsesmekanismer end
forfremmelse til ledere
Hold øje med antallet af regler, arbejdsbeskrivelser,
osv – (bliver personalehåndbogen tykkere og
tykkere…?)

LØSNINGER

Lyt til medarbejdere – aktivt og anerkendende

Afdæk omfanget af Pseudoarbejde – hjælp med at
bedrive opgavearkæologi – understreg ”meldepligt”
Træk konsekvenserne af topledernes “forbedringer”
og “gode idéer”ud I lyset

Hjælp med at lave business cases og pre
mortem på projekter og initiativer

LØSNINGER

Få udviklet mellemledere til faktisk at
lave personaleledelse og håndtere
problemer hvor de opstår
Vær rollemodeller for et klart sprog og
undgå management bullshit
Hjælp med at skabe fokus på arbejdets
lille mening – i stedet for den store
mening

ARBEJDSGLÆDE

• Gallup (2020)
• Dem der udfører pseudoarbejde oplever
det som:
• Negativ effekt på arbejdsglæde (14%)
• Gør dem mindre effektive (19%)
• Irriterede (14%)
• Mere negativ indstilling til arbejdsgiver (7%)
• Gør arbejdet mindre meningsfuldt (16%)
• Spild af tid (48%)
• Er ligelade (12%)

Kilde: Krifa 2020

GENFIND ARBEJDETS ”LILLE MENING”
OG FÅ STORE RESULTATER
Engagement

5X

Innovation

90%
30%

Produktivitet hos medarbejdere
der oplever deres arbejde som
meningsfuldt?
(McKinsey)

Loyalitet

40%

Medarbejdere der oplever deres
arbejde som meningsfuldt er:
(Deloitte)

