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Kommentator: De gyldne
tider for Novo er forbi.

Carlsberg-opfindelse fjerner
grim bismag fra fadøl.

Vi kunne for nylig læse, at
chefen nu kan overvåge
medarbejdernes stress-
niveau. Teknologier, hvor
formålet er at holde styr på
medarbejderes søvn og
stress, vinder frem herhjem-
me. Blandt andet har virk-
somheder som PFA Pension
og Dong Energy kastet sig
over både fitnesstrackere og
en søvn-app.

Det lyder umiddelbart
godt, at HR-afdelinger og
ledere vil hjælpe deres med-
arbejdere med deres helbred

og med at få balance mel-
lem arbejds- og privatlivet.
Men jeg synes desværre, at
det her vidner om en be-
kymrende tendens: Nemlig
at arbejdspladsen i stigende
grad overtager rollen som
forælder for sine ansatte.

Jeg frygter, at vi som
ledere er i gang med at
umyndiggøre en hel ar-
bejdsstyrke ved at iværksæt-
te overdrevne helbreds-
indsatser, som f.eks. stress-
målinger er et udtryk for.
Her mener jeg, at man som
leder – i overført betydning
– reducerer medarbejderne
til børn, som, vi tror, ikke
kan tage vare på deres eget
helbred.

Jeg ved godt, at et af
hovedargumenterne er, at
man vil have mere effektive
ansatte. Og jeg kan godt se
meningen med at have fo-
kus på helbred, da en syge-
melding koster arbejdsplad-
sen dyrt. Det er vigtigt for
mig at understrege, at jeg
hverken synes, at medarbej-
dere skal gå ned med stress
eller være syge. Og jeg me-

ner, at det er ekstremt vig-
tigt, at arbejdspladser sørger
for at skabe ordentlige vilkår
– f.eks. god ledelse, ordent-
lige fysiske rammer osv.

Problemet er bare, at det
overdrevne fokus på medar-
bejdernes ve og vel er en
indblanding i privatlivet.
Jeg vil postulere, at det er en
kortsigtet strategi, der hver-
ken er med til at producere
selvstændige ansatte eller
gøre en arbejdsplads mere
innovativ og produktiv.
Tværtimod.

Jeg frygter, at tendensen
på langt sigt vil pacificere
flere generationer på ar-
bejdsmarkedet. For hvordan
kan vi forvente, at med-
arbejdere bliver selvstændi-
ge, kreative og mere effek-
tive individer, hvis vi frata-
ger dem ansvaret for deres
eget helbred og dermed en
stor del af deres privatliv?

Kig for eksempel på begre-
bet ”disruption”. Det er en
hurtigt voksende disciplin i
innovation, der fordriver et
eksisterende marked, en in-
dustri eller teknologi og er-

statter det med et nyt og
bedre produkt – og er på en
og samme tid destruktivt og
kreativt.

Hvis vi skal klare os i den
globale konkurrence og gøre
noget ved den elendige pro-
duktivitet, vi har i Danmark,
er vi nødt til at se med kriti-
ske øjne på vores arbejdskul-
tur. Arbejdspladsernes over-
drevne fokus på medarbej-
dernes kost-, motions- og
søvnvaner er et godt sted at
starte.

Lad os i stedet give dem
retning og formål, dyrke
deres styrker, vise dem tillid,
give dem ansvar og forlan-
ge, at de tager vare på deres
eget liv – så kan de nemlig
også tage vare på den ar-
bejdsplads, de er ansat på.
Og dét har vi brug for.

Teknologier til at overvåge bl.a. medarbejdernes søvn vinder frem. Arkivfoto: Joachim Ladefoged

N Omklamrende ledere er
med unødige stressmålin-
ger og motionssnak ved
at umyndiggøre store dele
af arbejdsstyrken. Vi gør
reelt voksne mennesker til
børn.
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direktør og stifter af
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OPINION

Nu har du adgang til det nye
digitale forum for erhvervsdebat på

finans.dk. Følg landets skarpeste
skribenter i sektionen opinion på

forsiden af Finans Live.

Vi er i fuld gang med at gøre
arbejdsstyrken til børn
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DAGENS TAL

79
mia. pund – ca.
685 mia. kr. – giver
verdens største
bryggerigruppe,
Inbev, for den
næststørste, Sab-
miller, hvis aktio-
nærer nu har ac-
cepteret tilbudet.

Den tidligere
økonomidirektør
i Danske Bank
Henrik Ramlau-
Hansen er ud-
nævnt til ny for-
mand for 
Finanstilsynet.
Han forlod bank-
en i sommer og
er lektor på CBS.
Henrik Ramlau-
Hansen afløser
Mads Bryde 
Andersen.
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FINANSWATCH
Danmarks ældste spare-
kasse: Børsnotering er den
største lykke, vi har oplevet
Børsnoteringen af Dan-
marks ældste sparekasse
er gået over al forvent-
ning. Sådan lyder det et
lille år efter børsnoterin-
gen fra Lars Petersson,
adm. direktør for Spare-
kassen Sjælland. Han går
så langt som til at kalde
børsnoteringen en gigan-
tisk succes.

MEDWATCH
Biotekfirma henter 
Novartis-veteran
Det amerikanske biotek-
firma Neon Therapeutics
har hentet Novartis-vete-
ranen Hugh O’Dowd ind
som ny adm. direktør.
Han skal stå i spidsen for
at udvikle selskabets
skræddersyede immun-
terapier mod kræft. 

SHIPPINGWATCH
Kalundborg Havn i 
stor udvidelse
Havnen har sikret sig
økonomisk opbakning til
en større havneudvidelse
under navnet Ny Vest-
havn. Næste år begynder
opførelsen af et i første
omgang 330.000 kvm nyt
havneareal med 500 m.
kaj og 15 m. vanddybde,
oplyser havnen.

MEDIAWATCH
Fynske fyringer
Jysk Fynske Medier ned-
lægger 67 redaktionelle
stillinger. Nedskæringer-
ne betyder, at syv er fyret,
mens resten af stillinger-
ne nedlægges ved frivilli-
ge fratrædelser og ansæt-
telsesstop.

ENERGIWATCH
NKT sælger ud i Kina
NKT Cables sælger nu si-
ne aktiviteter i Kina. Kø-
beren er Srising Techno-
logy Co, der overtager det
danske firmas lokale afde-
ling for 14,3 mio. kr.

FØDEVAREWATCH
Mad til de mindste er blevet
en kæmpeforretning
Salget af babymad går
strygende. Markedet er
generelt blevet udvidet
på grund af nye conveni-
ence babyprodukter, som
forbrugerne har taget til
sig.

EJENDOMSWATCH
Boligudvikler konkurs
Silkeborg-firmaet Casa
Futura, der har opført
.2000 boliger i hele lan-
det, er erklæret konkurs.
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