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HVORFOR ER DER BRUG FOR ROBUSTE ARBEJDSPLADSER?
90’ERNE TIL I DAG FREMOVER ?

Den offentlige sektor
Fra faghierarkier til NPM

Styring og dokumentation
Faglighed med 

borgeren i centrum

Arbejdsmiljøindsatsen

Fra sundhed til fravær

Fra belastninger til 
individuel coping og trivsel

Fra AMU til MED

Relationer mellem 
medarbejdere og til 

borgere 

Relevant faglig 
støtte

Arbejdspladsen

Fra det vi bliver syge af til 
det der hindrer os i at lave 

vores arbejde 

Faglig ledelse -> styring

Det som udvikler 
kerneopgaven

Samarbejde

Robusthed ?
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HVAD ER UDFORDRINGERNE?
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• Arbejdet i den offentlige sektor vil fortsat blive presset 
på ressourcer, tid og kvantificerbare effektmål

• Prioriteringer af ressourcer, opgaver mm. bliver en 
nødvendig del af at skabe gode arbejdspladser

• Udvikling af et ‘nyt’ fagligt paradigme er en 
forudsætning for at øge kvaliteten og arbejdsglæde

• Forebyggelse af nedslidning skal med i 
prioriteringerne 

• Det kræver nye måder at integrere borger hensyn, 
arbejdsmiljø og rammerne for den måde arbejdet 
udføres på

• En udvikling der kun kan vokse ”nedefra”



OPLÆGGETS DELE

•Hvad siger de ledere og tillidsvalgte om at samarbejde? –
erfaringer fra NEIRE projektet

•Fire centrale udfordringer i at udvikle robuste 
arbejdspladser

•Udvikling af det uformelle samarbejde
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NEIRE PROJEKTERNE TOG UDGANGSPUNKT I 
FORTÆLLINGER PÅ ARBEJDSPLADSERNE OM DE NYE 
RAMMER FOR SAMARBEJDET I 10 EU LANDE

• De tillidsvalgtes oplevelse af rammerne for opgaven

• Ledernes opfattelse af samarbejdet med de tillidsvalgte

• Rammerne for det daglige samarbejde 

• Opgaver og udfordringer for de tillidsvalgte

Data:
10 kvalitative interview med Tillidsrepræsentanter 

10 kvalitative interview med HR chefer 

Indenfor tre brancheområder (Produktion, finanssektoren og undervisning ) 

gennemført i 10 lande



DANMARK IFT DE ØVRIGE LANDE

Det danske arbejdsmarked:

• Lang tradition for samarbejde

• Generelt højt tillidsniveau

• Effektiv konfliktafgørelse

• Høj organisations grad

• Øget fokus på Social kapital og kerneopgaven

Globale tendenser der også rammer Danmark

• Nye brancher med lavere tradition for organisering

• Globalisering – internationale ledelser og værdier

• Decentralisering – flere lokale aftaler, øget deregulering og øget systemkontrol

• Organisationsgraden falder – sværere at tiltrække unge til TR - opgaven



NEIRE I: HVAD SIGER DE TILLIDSVALGTE OM DERES OPGAVE ?

• Det er ensomt

• Kan være svært at tiltrække nye

• Svært at motivere kollegerne

• Forbund er gode til at yde støtte til TR når 
det handler om de mere klassiske TR 
opgaver, der kræver kendskab til 
overenskomsterne, forhandlingsevne mm. 

• Sværere at finde støtte, opbakning og 
anerkendelse til ”hverdagens TR arbejde” 
(korte uformelle samtaler med ledelsen, 
støtte til medlemmer med personlige 
problemer, bisidder ved vanskelige samtaler 
osv.) 

• Kan være en karrierevej, men det anerkendes 
ikke altid



NEIRE II: HVAD ØNSKER ”DE NYE LEDERE” FRA DE TILLIDSVALGTE?

• De skal være hurtigere til træffe 
beslutninger

• De skal være løsningsfokuserede når 
der bringes problemer op

• De skal være i stand til at afdække 
problemerne, konkludere og beslutte

• De skal have viden om de økonomiske 
rammer

• De skal ville samarbejdet, de skal ønske 
at opnå enighed og ville komme videre

• De skal ha’ opbakning fra en 
fagforening der har et bredere syn på 
udvikling.



NEIRE  II: HVAD SIGER LEDERNE OM DE TILLIDSVALGTES KOMPETENCER OG 
FORHANDLINGSEVNE:

- OM AT VÆRE KLÆDT PÅ TIL SAMARBEJDET 

Jeg savner at de tillidsvalgte kommer med gennemarbejdede forslag. Det virker nogle gange som om, 
at det de kommer med styres af umiddelbar interesse og ikke som noget, der baseres på forudgående 
analyser, der skaber bund for argumentationer, der tænker hele vejen rundt – også i forhold til 
forretningen (fra finansvirksomhed)

Medarbejderrepræsentanterne er gode til at komme med gennemarbejdede forslag. De har dog lært 
det på den hårde måde fra vores tidligere direktør, der netop stillede høje krav om gennemtænkthed
og velbearbejdede forslag (fra produktion) 

TR påtager sig at bygge bro, have ledelsens helhedssyn og et vist ledelsesansvar, men det kræver nogle 
virkeligt gode TR, som magter den flyvehøjde. Det kan godt knibe både pga stivheden i systemet og pga
manglende kompetencer hos nogle TR. (Fra højere læreanstalt)
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NEIRE II – HVAD SIGER LEDERNE OM REPRÆSENTANTERNES INDFLYDELSE?

- OM AT SE DET I ARBEJDSPLADSENS PERSPEKTIV

Jeg synes, at medarbejderne virkeligt påtager sig et ansvar. Det følger 
også med det faktum, at de har stor indflydelse. Hvis de ikke ville have et 
medansvar for de beslutninger, de har indflydelse på, ja så ville vi ikke 
kunne arbejde så tæt sammen. Deres holdning er naturligvis, at de ser 
tingene fra medarbejdernes perspektiv, men de ser det samtidig fra 
arbejdspladsens – fra forretningens. Det er en meget moderne og real-
politisk holdning (fra finansvirksomhed)
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NEIRE II – HVAD SIGER DE OM AT SKABE TILLID

Det handler om at man tager hinanden alvorligt, men det kræver at det kan blive en 
kvalificeret dialog. Den gamle TR type som næres af mistillid og bærer sager frem –
den tilgang duer ikke. Tillid kræver at både ledelse og medarbejdere har fælles mål 
(fra højere læreanstalter) 

Som de eneste i DK holder vi 2-3 kurser i SU om året, henvendt til medarbejdere og 
ledere ‘om at sidde i SU’. Vi får rigtig gode tilbagemeldinger fra kursisterne (fra 
produktion)

Ved svære sager holder de mange uformelle møder. De relations skabende møder 
prioriteres fordi de er konfliktforebyggende (fra højere læreanstalter) 
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HVAD ER LEDERNES EGEN SITUATION
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• Positivt tilvalg - de medvirker i undersøgelsen.

• Ser sig selv som ”den nye ledertype” 

• De tilbydes meget uddannelse, men ofte ikke den rigtige.

F.eks. har en været på kursus i innovation og lært at 
lave en grill i år 2050, det hjalp ham ikke meget. 

• De kompetencer de tilbydes er ofte også  løsrevet fra 
arbejdspladsen

• De har behov for at lære, hvordan man skaber social 
innovation 

• De har behov for at lære at samarbejde med 
medarbejderne



FIRE CENTRALE UDFORDRINGER OG DILEMMAER I 
UDVIKLINGEN AF ‘DEN ROBUSTE ARBEJDSPLADS’ 

• Det skal være attraktivt for ledere at medarbejderne har indflydelse

• Indflydelse forudsætter dygtige  ledere – de skabes gennem godt 
samarbejde

• Som tillidsvalgt skal man både kunne forhandle, medvirke til udvikling 
og være ‘omsorgstante’

• Reel indflydelse øves både gennem det formelle system og det 
uformelle daglige samarbejde – og de er hinandens forudsætninger
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GØR SAMARBEJDE ATTRAKTIVT 

• Indflydelse er en relation – som begge parter skal have udbytte af. Det er derfor 
nødvendigt at ledere oplever samarbejde attraktivt for at løse deres opgave.

• TR – og AMR – skal være relevante samarbejdspartnere:

- være kompetente tillidsvalgte, også i forhold ‘arbejdspladsens vilkår’

- kunne levere vigtig viden og indsigt nedefra og op

• Være ‘frisat’ ift at være kritikkens budbringer

• Samarbejde ‘skal læres’ f.eks. gennem uddannelsesforløb med TR, AMR og 
ledere som fælles målgruppe. Kan f.eks. udvikles af parterne i fællesskab
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DE TILLIDSVALGTE SKAL MEDVIRKE TIL AT SKABE GODE LEDERE

• Ledere kan være en de af problemet, men er altid en del af løsningen

• Gode arbejdspladser med høj social kapital har gode ledere

• Arbejdsgiverne - skal ‘undervises’ i - de strategiske muligheder der er i et 
velfungerende samarbejdssystem og i dygtige tillidsvalgte

• Udnyt eksterne tilbud om støtte til at udvikle samarbejdet –
(samarbejdskonsulenterne, rejsehold el lign.) f.eks når man overvejer nye 
samarbejdsformer!

15

22-06-
2016



DE TILLIDSVALGTES MANGE ‘KASKETTER’

• Opgaverne er vanskelige at rumme for en person

• Der skal skabes en ‘institution’ om de tillidsvalgtes arbejdsopgaver

- TRIO – strukturen

- Samarbejdet mellem TR og AMR

- Ressourcepersoner (trivselsagenter, coaches etc.)

- Suppleanten

- Klubben ?

• Opgaverne er at håndtere og løse problemer når de opstår

• At oversætte kritikken til fremadrettet tænkning

• At bringe gennemtænkte ideer op i systemet
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AT ØVE INDFLYDELSE BÅDE I DET FORMELLE OG DET UFORMELLE

• ”Giv mig ‘sindsro’ til at vælge det formelle system når det er strategisk og 
prioritere det uformelle samarbejde når kerneopgaven skal udvikles, og giv mig 
visdom til at forstå forskellen   (frit efter sindsro-bønnen)

• Det formelle system stivner, hvis ikke det uformelle samarbejde fungerer – her 
skabes løsningerne

• Det ydre pres er i dag så voldsomt – at det er afgørende at en arbejdsplads kan  
afprøve ideer, overveje også utænkelige udveje og dele viden – uden at gå i 
selvsving.
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”NYE” MÅDER AT UDVIKLE DET UFORMELLE SAMARBEJDE?

• Nye former for samarbejde på arbejdspladsen – TRIO-samarbejdet

• Nye måder at inddrage medarbejdere i udvikling af arbejdsopgaven -
Ressourcepersoner

• Rammer der kan skabe rum for engagement, faglighed, stolthed og 
arbejdsglæde
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VISIONEN OM TRIO’EN

Trio’en:
Leder, AMIR 

& TR i
Dagligt 

samarbejde

Agerer også som 
Lokal MED ?

Fokus på 
kerneopgaven

Trio, kvartet, kvintet 
eller sekstet ?

Fælles uddannelse 
styrker samarbejdet

Udnytter at samarbejde med HR 
eller intern AM-professionel

Handlingsorienteret og 
beslutningsdygtigt

Mødes når det giver 
mening, hurtig 
problemafklaring 
efterfulgt af handling

Kan blive en 
stemme opad i 
organisationen



• En metode i hastig udbredelse

• Forflytningsvejledere var første bølge

• Sjældent beskrevet i sig selv

• Sjældent koblet med teori

• Emner

Sundhedsfremme

Ergonomi

Konflikthåndtering

Psykisk Arbejdsmiljø

Ressourcepersonsmetoder er et 
virkemiddel, hvor medarbejdere efter 
en udvælgelsesprocedure tilføres 
særlige kompetencer og får ansvar for 
at udvikle, støtte og fastholde en 
ændring i arbejdets rammer eller 
udførelse blandt dem selv og deres 
kolleger.
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RESSOURCEPERSONER SOM VIRKEMIDDEL

Ressourcepersoner i arbejdsmiljøarbejdet - et virkemiddel i praksis og andre projekter og 
opgaver udført af Teamarbejdsliv fra 2013 – 2016 – 12 case studier



RESSOURCEPERSONER (TRIVSELSAGENTER) KAN HAVE EN STOR INDFLYDELSE PÅ

UDVIKLINGEN AF EN ARBEJDSPLADS - HVIS NOGLE CENTRALE FAKTORER ER OPFYLDT

• Målet med trivselsagentordningen skal være tydelig

• Ressourcepersonerne skal have forudsætninger for at løse opgaven

Viden om problem og opgave 

Viden og erfaring med rollen

• Legitimitet blandt kolleger

Kollegerne skal også tilføres viden om den praksis, der ønskes 
forandret. Der skal være et fælles sprog

• En bred accept af funktionen og rollen er afgørende

• Ledelsesopbakning og løbende dialog mellem ledelse og 
ressourcepersonerne 



Instruktører

Træne og øge evne til at 
håndtere vanskelige patienter

Træning i Frigørelsesgreb

Vejledere

Øge arbejdspladsens 
evne til at forebygge

Forebygge konflikter 
gennem de-
eskaleringskurser

Spotte og støtte 
kolleger under pres

Uddanne i bedre 
arbejdsmåder

”Coaches”

Udvikle måden at 
arbejde på

Læring gennem 
kommunikation og 
efterbearbejdning af 
episoder –

Koordinering mellem 
faggrupper og afsnit  
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TRE UDVIKLINGSTRIN AF RESSOURCEPERSONSORDNINGER I PSYKIATRIEN



• Gøre samarbejdet til en attraktiv 
udviklingsdrivkraft – nedefra

• Skabe gode ledere gennem fælles uddannelse

• Medvirke til nødvendige prioriteringer – oppefra

• Mindske afstanden mellem dem der træffer 
beslutninger og dem der skal udeføre dem

• Udvikle nye institutioner om det daglige 
samarbejde

• Udnyt nye støtteordninger (rejsehold som 
SPARK, regioner, stat mm.)
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OPSAMLENDE



Tak for ordet
hjl@teamarbejdsliv.dk


