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Den såkaldte ‘djøfisering’ er fejet gennem arbejdslivet de seneste år. Vores indsats skal
kunne måles og vejes, og resultaterne gøres op, for at indsatsen tæller. I jagten på større
produktivitet er forestillingen om, at præstationer på arbejdsmarkedet kan måles, skærpet
inden for de sidste 20-30 år. Mange og avancerede redskaber er udviklet til at foretage
disse målinger med. Både private virksomheder og offentlige organisationer anvender stadig mere forfinede standarder, måleenheder og tælleredskaber i forsøget på at effektivisere
og optimere. Men er det den rigtige vej, vi er marcheret ned ad?
Flere og flere spørgsmål melder sig. Lærer børnene mere i skolen, hvis de testes oftere? Og bliver medarbejdere reelt mere
produktive, når der ledes med Performance Management og styres efter en række Key Performance Indicators? Eller forarmes vi
både som mennesker og medarbejdere under ‘målstyringens herredømme’? Er grænsen for absurditet – og måske også manglende reel effektivitet – nået? Skepsissen rejser sig rundt omkring – og forleden var forsiden af en af landets aviser udformet som
én stor dødsannonce for New Public Management, mens formanden for Danske Regioner inde i avisen forklarer, at vi i sundhedsvæsnet fremover må se på, om patienterne bliver raske, frem for hvor mange vi kan tælle kommer gennem systemet.
TÆLLER VI DET DER TÆLLER? er den første bog, der ud fra forskellige vinkler blotlægger, hvad det konkret betyder for medarbejdere og organisationer at fungere med målstyring som vejviser. Bogen viser, hvorfor og hvordan kontrol og registrering som
styringsform kaster omkostningstunge slagskygger – menneskeligt såvel som effektivitetsmæssigt. Bogen peger også på nye
veje, vi fremover må gå for at gentænke ledelse og revitalisere effektivitet og værdi på arbejdsmarkedet.
Bogen indeholder bidrag af bl.a. Jan Molin, professor og dekan på CBS, Peter Dahler-Larsen, professor i Statskundskab, Claus
Elmholdt, faglig direktør i LEAD og lektor i Psykologi, Nadja U. Prætorius, psykolog og specialist i psykoterapi, og Lars Lundmann,
rekrutteringsekspert, samt de to redaktører.
Malene Friis Andersen er ph.d., autoriseret psykolog og post.doc på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt selvstændig organisationspsykolog. Hun har i en lang årrække forsket i og arbejdet i organisationer med fokus på stress, ledelse,
sygefravær og psykisk arbejdsmiljø. Malene kan kontaktes på telefon 51948448.
Lene Tanggaard er professor i Psykologi ved Aalborg Universitet. Hun har gennem mange år forsket i kreativitet med et særligt
fokus på samspillet med virkelighed og hverdagsliv og er desuden en efterspurgt foredragsholder i private og offentlige organisationer. Lene kan kontaktes på telefon 40781200.
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