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Speciale om meningsfuldt arbejde

De to nyudklækkede sociologer Rikke Dalsted og Jannie Noer har for nyligt afsluttet deres 
studie på Københavns Universitet med specialet "Ledelse til et meningsfuldt arbejde". 
Formålet med specialet har været at undersøge, om mening i arbejdet rent faktisk er noget, 
som ledere og medarbejdere forholder sig til - og hvordan daglig personaleledelse i så fald 
måtte se ud. Specialet bygger blandt andet på en interviewundersøgelse med ledere og 
medarbejdere i tre større danske virksomheder.

Resultaterne af undersøgelsen viser blandt andet, at:
• mening i arbejdet er noget både ledere og medarbejdere anser for vigtigt og at det 
prioriteres;
• der er tale om en hverdagsnær oplevelse;
• meningsfuldt arbejde af medarbejdere ofte associeres med sociale aspekter;
• det dog også er en individuel og personlig oplevelse;
• ledelse derfor må tage udgangspunkt i det enkelte individ;
• meningsfuldt arbejde er et delt fælles ansvar mellem leder og medarbejder.

Du kan læse hele specialet hér >>

PS. Forfatterne til specialet er i skrivende stund i færd med at skrive en kort udgave af 
projektets resultater. Interesserede kan få tilsendt artiklen, når den ligger klar, ved at sende 
en mail til enten Rikke Dalsted (rikkedalsted@yahoo.com) eller Jannie Noer 
(jannie.noer@gmail.com).
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Gratis kursus om virksomheders 
samfundsengagement

I erkendelse af at samfundsengagement kan gøre en positiv forskel for virksomheders 
konkurrencekraft, har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen søsat projekt Overskud med Omtanke. 
Projektet har til formål at vise ledere og medarbejdere i danske små og mellemstore 
virksomheder, hvordan man kan arbejde strategisk med social ansvarlighed (corporate social 
responsibility, CSR), så det styrker både omdømme og omsætning.

Derfor tilbyder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et helt gratis 1-dags kursus med tilhørende 
undervisere og arbejdsmaterialer, som giver indsigt i de forskellige muligheder der er inden for 
CSR samt konkrete redskaber til at omsætte det hele til praksis i virksomheden.

Kurset er ovenikøbet AMU-godkendt, så virksomheden i de fleste tilfælde får 
løntabsgodtgørelse, mens medarbejderne tilegner sig ny viden. Det vil især være ansatte 
inden for økonomi, salg, personaleledelse, miljø, arbejdsmiljø, kommunikation og tillidshverv, 
der vil have glæde af at deltage i kurset.

Kurset udbydes i løbet af efteråret på en lang række erhvervs- og handelsskoler rundt omkring 
i landet. 
Se kursusoversigt og tilmeldingsmuligheder hér >> 

Virksomheder kan også bestille afholdelse af kurset på egen arbejdsplads. Ligesom der ved 
indgåelse af strategisk partnerskab er mulighed for at få et skræddersyet kursus efter 
specifikke behov (fx med særlig fokus på leverandørstyringsproblematikker eller 
medarbejderområder).

Mere om kurset samt øvrige projektaktiviteter på www.overskudmedomtanke.dk 
eller ved kontakt til Sekretariat for Overskud med Omtanke på tlf. 33 97 80 15 eller 
overskudmedomtanke@r-m.com
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National worklife-balance uge

På initiativ fra Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) vil Danmark i uge 44 
(30/10 - 3/11) for første gang nogensinde have en national uge, der sætter fokus på worklife-
balance. Formålet er at skabe debat og finde nye løsninger i forhold til de muligheder og 
udfordringer, det moderne arbejdsliv giver os.

Den nationale uge byder på en række forskellige tiltag:

Konkurrence: Hvad er "Det hele, gode liv" for dig? Hvordan får du skabt dig en hverdag, der 
hænger sammen og giver energi til privat- og arbejdslivet? Eller hvordan kunne du godt tænke 
dig at skabe din balance mellem arbejde og privatliv? Hvad skal der til fra samfundets side, 
hvad skal du selv og din arbejdsplads gøre? Hvis du har nogle bud på nogle af disse 
spørgsmål, kan du indsende dine forslag til CBAF inden 1. oktober 2006. Læs mere hér >>

Prisnomineringer: Der er mulighed for at indsende nomineringer til hhv. "Danmarks 
familievenlige arbejdsplads" og "Danmarks bedste chef". De skal blot indsendes inden 1. 
oktober 2006. Vinderne vil blive kåret 3. november 2006. Læs mere om nomineringskriterier 
mv. hér >>

Strategisk partnerskab: Som virksomhed kan man indgå partnerskab med CBAF i forbindelse 
med afholdelse af den nationale uge. Det giver samtidig også efterfølgende adgang til, at et 
antal ledere og ledende medarbejdere kan få et Karrieremedlemskab samt et medlemskab til 
CBAFs Kompetence-grupper. Læs mere om de mange fordele ved et partnerskab hér >>

Temadagsarrangementer: I løbet af uge 44 bliver forskellige emner, udfordringer og 
perspektiver af worklife-balance taget under behandling af en lang række forskellige 
indlægsholdere ved arrangementer i København, Hellerup, Aalborg og Århus. Som abonnent 
på dette nyhedsbrev får du 10 % rabat ved tilmelding til én eller flere af temadagene inden 
15. september. Tilmelding via info@worklife-balance.dk, mærket Tania Ellis. 
Læs mere om temaprogrammet hér >>

Dialogværktøj: Tag dit liv med på arbejde er et værktøj til en anderledes, inspirerende og 
lærerig dialog. Ideelt til uformelt at sætte fokus på emnet i jeres afdeling/team. Værktøjet kan 
bestilles hér >>

Læs mere om det hele på www.worklife-balance.dk
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Ledelseskonference 5. september i København
Hvordan kan du blive til en mere inspirerende og kreativ leder? Hvordan kan du i praksis 
skabe resultater ved at bruge flere af dine egne talenter i dit arbejde som leder? Hvordan kan 
du motivere og engagere dine medarbejdere til at gøre det samme? Og hvordan får man 
arbejdsglæde ind i ledelse?

Konsulent- og rådgivningsfirmaet Arts in Business har inviteret Irmas direktør Alfred Josefsen 
og professor Steen Hildebrandt fra Handelshøjskolen i Århus til at komme med deres bud på 
fremtidens ledelse. Gitte Løkkegaard (der til daglig bestyrer ’Løkkegaards på P1’) vil med 
nysgerrig udspørgen få de bagvedliggende overvejelser og erfaringer frem hos de to. 
Deltagere får undervejs mulighed for at gå i dialog med både de andre deltagere og med 
Alfred Josefsen og Steen Hildebrandt. 

Der er få ledige pladser tilbage! 
Læs mere om konferencen samt tilmelding på www.artsinbusiness.dk
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Nyhedsbrevet fra Tania Ellis er for alle, som er interesserede i eller arbejder med initiativer, 
som fremmer nytænkning og 
bæredygtige erhvervspraktikker, der kan skabe både økonomisk og menneskelig vækst. 
Kender du til andre, som vil kunne have glæde af nyhedsbrevet, er du velkommen til at 
videresende denne mail. Uddrag fra nyhedsbrevet må gerne gengives med tydelig 
kildeangivelse og henvisning til www.taniaellis.dk. Har du bøger eller artikler du kan anbefale, 
kender du til projekter, konferencer, foredrag eller andet, som kan være af interesse for 
læserne af dette nyhedsbrev, så send gerne en mail på te@taniaellis.dk. Du kan tilmelde og 
afmelde dig nyhedsbrevet på www.taniaellis.dk/dk/kontakt/html.
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