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Forord

Fra strategi til virkelighed 
– en udfordring for samarbejdsudvalget

Arbejdsmarkedet er midt i en af de største omstillinger i mands minde. Globa-
liseringen er kommet for at blive, og der er ingen tvivl om, at denne omstillings-
proces vil fortsætte. Der har været forskellige bud på, hvordan omstillingen skal 
håndteres. I denne årsrapport har vi kigget fem virksomheder over skulderen. 
De har hver deres strategi til at komme fremtiden i møde på en positiv måde. 
De har fået gearet organisationerne til at fokusere på løsning af kerneopgaverne. 
Næringen til at udføre denne mission fi ndes i medarbejdernes kompetencer og 
i samarbejdsrelationerne. Det er medarbejdernes viden, erfaring, selvstændighed 
og initiativer, som i dialog med ledelsen og i strategiarbejdet skal give konkur-
rencekraft, trivsel og vækst. 

De interviewede virksomheder har meget forskellige bud på, hvordan konkur-
rencekraften skal udmøntes. Og dette er hele ideen bag den danske arbejdsmar-
kedsmodel og styrken i samarbejdsforholdene, at vi organiserer os forskelligt, og 
at vi ordner så meget som muligt ude i de lokale virksomheder. 

Coloplast havde indtil for få år siden en stor produktion af stomiposer i Thisted. 
Virksomheden udarbejdede en strategi, hvor udfl ytning af produktion til Kina og 
Ungarn blev en realitet. Det betød ikke et farvel til fabrikken i Thisted, men virk-
somheden og medarbejderne skulle omtænke deres arbejde til at være tæt på 
udviklingen og køre nye produktionslinjer ind. Når de nye produktionslinjer kører, 
bliver de demonteret og kørt til Ungarn. Her fungerer Thisted-medarbejderne 
som konsulenter i opstarten af produktionen, og når det kører, kan de rejse hjem 
til Thisted og begynde et nyt udviklingsforløb. Denne strategi kan gennemføres, 
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fordi fabrikken i Thisted har en stab af veluddannede, erfarne og entusiastiske 
medarbejdere, som kan bruge deres mangeårige erfaring på en anden måde end 
tidligere. Medarbejdernes erfaringer og viden suppleres løbende med omkring 10 
dages årlig efteruddannelse. Og det er ikke kun i tekniske emner, fag som engelsk 
og kulturforståelse er også helt centrale for succesen.

Nr. Vium Mejericenter er en del af det skandinaviske Arla Foods, og de har valgt 
at koncentrere osteproduktionen i Nr. Vium. Men det er en produktion, som har 
undergået en stor forandring gennem de sidste 10 år. På mejericentret har de 
automatiseret og optimeret sig til en konkurrencedygtig situation. De måler på 
alle processer i virksomheden og deler ud af al væsentlig viden til medarbejderne. 
I dag er medarbejderne velorienterede om alt, hvad der rører sig på virksomhe-
den, og de er motiverede til selv at tage initiativer til optimering af arbejdspro-
cesser og løsning af de daglige problemstillinger. Den gensidige information og 
tillid, som er opbygget i samarbejdsudvalget, har en meget stor del af æren for 
den vestjyske succes. 

JELD-WEN i Sdr. Felding er en del af en verdensomspændende koncern. Fabrik-
ken fremstiller døre til hjemmemarkedet, men i samarbejde med andre specia-
liserede fabrikker i koncernen. De har netop været igennem projekt ”Rock the 
boat” for at få rusket op i rutinerne. Projektet har givet en masse små og store 
ideer fra alle medarbejdere og ledere til forbedringer af produktionen. Ideerne 
bliver systematisk indsamlet, og ved tavlemøder i de enkelte afdelinger bliver 
medarbejderne opfordret til at formulere ideerne. Ideerne samles i en database og 
kategoriseres. Projektet har på kort tid givet rigtig mange gode ideer på områder 
som web, produktion, energiledelse og salg, og hos JELD-WEN er man ikke i tvivl 
om, at virksomhedens sociale kapital har givet medarbejdertilfredshed, konkur-
renceevne og positiv bundlinje.
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Øens Murerfi rma A/S bringer kommunikationen helt ud i skurvognen. Øens Mu-
rerfi rma A/S på Amager arbejder på at skabe sammenhæng i virksomheden. Det 
sker bl.a. ved at styrke den daglige dialog. Konkret har virksomheden investeret i 
et nyt elektronisk skurvognsprojekt, som skal afl øse den store mængde af papirer, 
som fi ndes i skurvognen. Desuden har Øens Murerfi rma A/S opbygget et stærkt 
intranet, så erfaringer kan deles og den interne dialog styrkes.

Hos den landsdækkende medicinalvirksomhed Nomeco har de oprettet deres 
egen interne kompetencefond. Medarbejderne kan søge om op til 14 dages efter-
uddannelse efter eget valg. Det styrker medarbejdernes personlige kompetencer 
og fremmer arbejdsmiljøet i virksomheden. Hos Nomeco mener de, at deres 
interne kompetencefond er med til at give en øget dynamik i virksomheden, og 
det giver en god konkurrenceevne.

Vi håber, du må hente inspiration i årsrapportens historier. De viser alle, at der er 
store gevinster at hente ved strategisk satsning på udvikling af medarbejdernes 
kompetencer og ved at styrke samarbejdet på kryds og tværs i virksomheden. Sam-
arbejdsudvalgene er omdrejningspunktet for de fl este af initiativerne. Historierne 
fortæller om en række virksomheder, hvor medarbejderne systematisk tages med 
på råd, og hvor de får plads til at udvikle sig selv og virksomheden. Netop disse 
faktorer kan være den altafgørende forskel på, om virksomheden giver bundlinje 
eller ej. Og så betyder et højt vidensniveau og gode samarbejdsrelationer også, 
at alle er mere glade for at gå på arbejde!

God læselyst!

Povl-Christian Jensen, DA
Formand for Samarbejdsnævnet

Lizette Risgaard, LO
Næstformand for Samarbejdsnævnet
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Coloplast, Thisted

”Vi kan godt lide at se alle problemerne, for så kan vi 
få gjort noget ved dem!”

Interview med direktør i det tekniske kompetencecen-
ter gennem 1½ år, formand i SU Frank Berg Rasmussen, og 
elektriker, tillidsrepræsentant og næstformand i SU H. C. 
Andersen 

Coloplast er en dansk virksomhed, som blev grundlagt for ca. 50 år siden. Ideen 
til stomiposer blev født af en sygeplejerske, hvis søster havde gennemgået en 
stomioperation. Hun så, hvad det betød at have en stomi, og hvor meget man blev 
forhindret i at deltage i det sociale liv. På det tidspunkt var plastik lige kommet 
frem, og hun fandt på at kombinere en klæber med en plastikpose. Stomiposerne 
er den dag i dag det vigtigste forretningsområde, og de bliver løbende videreudvik-
let. Kort sagt handler det om at give de mennesker, som har en stomi, et godt og 
indholdsrigt liv. Coloplast udvikler produkterne i tæt samarbejde med kunderne. 

Coloplast har gennem de seneste seks år lavet en turn around, hvor 90 pct. 
af produktionen er fl yttet til Ungarn og Kina. Processen med at videreudvikle 
produktionen i Danmark var ikke lykkedes, hvis der ikke havde været et godt 
samarbejde på virksomheden. Nu ligger al storproduktion i udlandet, mens ud-
viklingen fortsat foregår i Danmark. Thisted er rammen om det meste, og her 
har medarbejderne oplevet at have fået et mere udviklende arbejde, hvor deres 
kompetencer virkelig kommer i spil.
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Tillidsrepræsentant H. C. Andersen (tv) mener ikke, at man skal sætte sig hen i et hjørne og sur-
mule, fordi virksomheden skal omstrukturere: ”Dermed risikerer man, at det ikke bare er en del af 
medarbejderstaben, der ryger, men at hele fabrikken lukker. Den tanke kunne vi ikke leve med. Så 
hellere være medspiller og prøve at påvirke tingene”. Fabriksdirektør Frank Berg Rasmussen (th).

OM COLOPLAST

* Coloplast er en dansk virksomhed, som udvikler og producerer stomiposer, og 

produkterne udvikles i et tæt samarbejde med kunderne. Desuden produceres 

hjælpeartikler til kontinens, urologi samt hud og sårpleje.

* Coloplast har gennem de seneste 6 år lavet en turn around, hvor 90 pct. af 

produktionen er fl yttet til Ungarn og Kina.

* Fabrikken i Thisted har en veluddannet og motiveret medarbejderskare, som 

opbygger nye produktionslinjer. Når de er kørt ind, fl yttes de til Ungarn, og de 

danske medarbejdere uddanner herefter deres ungarske kolleger i at betjene dem.

* Den store fl eksibilitet blandt medarbejderne gør, at hvor det tidligere tog fl ere 

år at opbygge en produktionslinje til at være indkørt og velfungerende, så sker 

det nu på 3-6 måneder.

* Hos Coloplast fokuserer organisationen på kerneopgaven. De har forenklet 

organisationen og opblødt grænserne mellem de enkelte dele af organisationen. 

Alle skal se på projektet som det overordnede. 
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Thisted-fabrikken blev 
opnormeret til et 
kompetencecenter
Når Coloplast besluttede at beholde 
fabrikken i Thisted, skyldes det, at der 
er en veluddannet, erfaren og moti-
veret medarbejderstab. Hvor opgaven 
tidligere var at producere, skal de knap 
200 tilbageværende medarbejdere nu 
opstille og køre nye produktionslinjer 
ind. Når de nye produktionslinjer er 
optimeret, bliver de fragtet til Ungarn, 
hvor den egentlige produktion kører. 
Fabriksdirektør Frank Berg Rasmussen 
fortæller, at det har været en lang vej 
at gå fra at være en traditionel pro-
duktionsvirksomhed til i dag at være 
et egentligt produktionshus: ”Vi gør alt 
det, man i en traditionel produktion 
ikke bryder sig om. Vi kan faktisk godt 
lidt at se alle problemerne, for så kan 
vi få gjort noget ved dem!”

Fordelingen mellem Thisted og 
Ungarn
Processen har gennem årene haft sit 
omdrejningspunkt i samarbejdsudval-
get, og virksomheden har meget fokus 
på uddannelse og i det hele taget at 
være klædt på til ”at levere varen”. 
Nu skal varen bare leveres gennem 
en fabrik i Ungarn. Her er lønnen ca. 

I dag er koncernens arbejdssprog engelsk, og 
medarbejderne kommer løbende på skolebæn-
ken for at få undervisning. Også undervisning 
i kulturforståelse er på programmet.
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20 pct. af den danske, og det taler sit 
eget hårde markedssprog. De ungar-
ske fabrikker kan derfor køre på en 
lavere grad af automatisering, og det 
er en yderligere udfordring for med-
arbejderne i Thisted. For de skal sætte 
sig ind i, hvordan man reelt kan køre 
en produktion i Ungarn med mindre 
automatisering, end de har været vant 
til. I Ungarn er det simpelthen billigere 
at have en ufaglært til at sidde og lave 
kvalitetskontrol end at have en faglært, 
som kan styre et kompliceret automa-
tiseret produktionsapparat!

Høj kompetence giver 
hurtigere omstilling
For Coloplast handler det også om 
at komme hurtigt af sted med nye 
produkter. Derfor kører fabrikken i 
Thisted ofte de første serier i en ny 
produktion – simpelthen for at være 
hurtigt på markedet. Den opgave kan 
medarbejderne i Thisted løfte på grund 
af deres højere kompetence. I maskin-
bygningsafdelingen bygges den første 
maskine i Thisted, derefter kopieres 
den og den produceres i et større 

I dag opbygges alle nye produktionslinjer på fabrikken i Thisted. Når produktionen er kørt ind, 
adskilles linjen og køres til Ungarn. Her genopfører Thisted-medarbejderne hele produktionslinjen 
og sørger for oplæring af ungarerne.
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antal på fabrikken i Kina, som er rigtig 
gode til at kopiere. Når produktionen 
så kører, kan det hele fl yttes til Ungarn. 

Transformationen i Thisted begyndte 
omkring 2005, og den har betydet en 
halvering af medarbejderstaben. Tillids-
repræsentant H. C. Andersen fortæller, 
at det var en mental omstilling, idet 

virksomheden gennem mange år havde 
været inde i en konstant vækst og hele 
tiden tog nye medarbejdere ind: ”Det 
var en omvæltning af de store, må jeg 
sige. Men vi kom igennem ved at have 
et godt samarbejde og en åbenhed 
omkring tingene. Og vi fi k lavet nogle 
aftaler, som vi kunne være tilpas med.” 
H. C. Andersen fortæller videre, at han 

Hos Coloplast har man gået fra at være en produktions- til en udviklingsvirksomhed. Det har givet 
et højere vidensniveau og dermed højere engagement hos medarbejderne.
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ikke har problemer med at møde tidli-
gere medarbejdere inde i Thisted, for 
”alle har været tilpas med den måde, 
tingene er sket på.” Det var et stort 
arbejde at komme igennem proces-
sen, men alle har været i stand til at se 
hinanden i øjnene – også bagefter. Om 
baggrunden for omstruktureringen 
fortæller fabriksdirektør Frank Berg 
Rasmussen videre, at virksomhedens 
nøgletal talte deres klare sprog om, at 
det var nødvendigt at gøre noget: ”Det 
sker tit, at når man har en virksom-
hed, som vokser og vokser, så løber 
omkostningsniveauet løbsk.”

Samarbejdskulturen på det 
danske arbejdsmarked
I hele processen omkring udfl ytning 
og omstilling valgte medarbejderne 
at tage et ansvar. ”Man kan vælge at 
sætte sig hen i et hjørne og surmule. 
Dermed risikerer man, at det ikke bare 
er en del af medarbejderstaben, der 
ryger, men at hele fabrikken lukker. 
Den tanke kunne vi ikke leve med. Så 
hellere være medspiller og prøve at 
påvirke tingene”, siger tillidsrepræsen-
tanten, og det er en strategi, som har 
givet bonus: ”Der er blevet lyttet til 
os gennem hele processen”. I forbin-
delse med udfl ytning af arbejdsopgaver 

til fabrikken i Ungarn har Frank Berg 
Rasmussen oplevet, at de danske ope-
ratører, som har været med dernede, 
har været meget mere selvstændigt 
arbejdende og har kunnet løse proble-
mer på egen hånd. Han mener, at det 
ikke blot har noget med uddannelse 
og kompetence at gøre, men at det 
også handler om kultur: ”Vi lever ikke 
i et hierarkisk samfund – vi er gode til 
alle sammen at tage et ansvar, og det 
gør virkelig en forskel. Dermed kan vi 
løse de opgaver, vi skal.”

Den nye virkelighed
Hvor medarbejderne tidligere havde 
mere faste arbejdspladser og forud-
defi nerede opgaver, er fabrikken i dag 
mere gearet som en projektorganisa-
tion. ”Det er blevet mere strategisk 
drevet, og vi vil gerne tænke mere i 
værdistrømme. Derfor har vi i dag en 
kæmpe fordel i, at nogle af de men-
nesker, som skal være med til at køre 
produktionen ind, faktisk også er med 
til at samle maskineriet.” siger Frank 
Berg Rasmussen og uddyber, at det 
meget handler om at bryde grænserne 
ned og arbejde på tværs af afdelingerne. 
Og så fremhæver begge betydningen 
af, at tillidsrepræsentantarbejdet ikke 
længere er opdelt i mange undergrup-
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per, og det giver nogle mere spæn-
dende jobs. I dag har man to tillids-
repræsentanter, én for de faglærte og 
én for de ufaglærte. Fleksibilitet er et 
af nøgleordene i Coloplasts strategi. 
Nu sender man også medarbejdere 
rundt på de forskellige fabrikker for at 
undgå fl askehalse og dermed optimere 
produktiviteten. Samtidig fungerer ud-
vekslingen som en art uddannelse, idet 
medarbejderne lærer andre grene af 
virksomheden at kende og dermed nye 
forretningsområder. H. C. Andersen 
uddyber udvekslingsordningen: ”Det 
er også en udvekslingsordning, for der 
er en kulturforskel mellem Danmark 
og Ungarn, men det er der altså også 
mellem Thisted og København”. 

Uddannelse er højt prioriteret
I dag har Coloplast i Thisted en uddan-
nelsesaftale, som gennemsnitligt består 
af minimum 10 dages årlig uddannelse 
til alle. Også typen af uddannelser, som 
medarbejderne får tilbudt, har foran-
dret sig. Eksempelvis går medarbej-
derne nu til kursus i kulturforståelse, 
fordi de arbejder meget sammen med 
Ungarn. Sprogundervisning er også 
blandt tilbuddene. Al kommunikation 
med fabrikkerne i Ungarn foregår nem-
lig på engelsk. Desuden bliver stort 

set al ny dokumentation skrevet på 
engelsk. Virksomheden arbejder ikke 
udelukkende med uddannelse i form af 
undervisning. Også sidemandsoplæring 
er en populær metode til at erhverve 
ny viden. Frank Berg Rasmussen næv-
ner her, at nogle af operatørerne er 
blevet oplært i kvalitetsafdelingen til 
at kunne tage sig af kvalitetsarbejde: 
”Herved får vi en større palette af 
medarbejdere, som har denne kom-
petence, idet det ofte har været en 
fl askehals.” H. C. Andersen supplerer: 
”Vi tilrettelægger uddannelsen, så no-
get af det foregår på teknisk skole og 
noget af det på virksomheden.” Endelig 
tilrettelægger man uddannelserne på 
tværs af faggrænserne, så det f.eks. ikke 
bare er elektrikere, som kommer på 
en bestemt type af kurser. Virksomhe-
dens beliggenhed i uddannelsesbyen 
Thisted betyder også, at de kan trække 
på knowhow indenfor tilrettelæggelse 
af uddannelse. F.eks. foregår engelsk 
undervisningen på det lokale VUC.  Al 
uddannelse i virksomheden planlægges 
internt af TCC, Teknisk Competence 
Center. Her er der en erfaringsudveks-
ling og et samarbejde med virksomhe-
dens øvrige kompetencecentre rundt 
omkring i landet. 
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Fleksibilitet
Noget af det, man har opnået gennem 
hele processen, er et højere vidensni-
veau og dermed højere engagement 
hos medarbejderne. Nu er medarbej-
derne mere optaget af at deltage aktivt 
i hele processen omkring fejlfi nding 
end tidligere. ”Du bliver guidet mere 
på plads som reparatør, for nu peger 
folkene i produktionen fejlene ud for 
dig”, siger H. C. Andersen.

Den store fl eksibilitet blandt medar-
bejderne gør, at hvor det tidligere tog 
fl ere år at opbygge en produktionslinje 
til at være indkørt og velfungerende, 
så sker det nu på 3-6 måneder. Frank 
Berg Rasmussen fortæller, at hvor de 
tidligere havde 10-15 år til at blive 
verdensmestre på at mestre et pro-
duktionsforløb, så har de i dag højst 
2 år. For de har en målsætning om, at 
intet produktionsudstyr må stå mere 
end 2 år i Thisted. 

Lighed er vigtigt
Faggrænserne er blevet nedbrudt, og 
der har været fokus på at få skabt lig-
hed på andre områder. Tidligere var 
der nogle bonusordninger, som var 
forskellige alt efter hvilken faggruppe, 
afdeling og fabrik, man tilhørte. De er 
brudt ned til nogle gennemskuelige og 
ligeværdige ordninger, som alle accep-
terer og ser det fornuftige i. 

H. C. Andersen slutter: ”Det er blevet 
en anden arbejdsplads, men det er også 
blevet mere spændende”.
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Arla Foods, Nr.Vium

”Vi skal vise, at vi kan noget”

Interview med tillidsrepræsentant og næstformand i SU Henrik 
Blum og fabriksdirektør og formand i SU Peter Møller

Arla Foods i Nr. Vium har en strategi for at holde sig fast i den internationale 
konkurrence. De ekspanderer, og en stor del af kapitalen hertil er social. Der er 
stor enighed om, at konkurrenceevnen skal fodres med gode arbejdsforhold samt 
motiverede og veluddannede medarbejdere. I Danmark har vi i forvejen en velud-
dannet medarbejderstab, og de er motiverede til omstilling og videreuddannelse. 
Hvis det ikke var sådan, havde Arla Foods outsourcet for længe siden. Visionen 
for mejeriet er meget enkel: ”Great yellow cheese made by great people”.

Lean og social kapital giver positiv bundlinje
Fabriksdirektør Peter Møller fortæller, at mejeriet har god erfaring med at se 
potentialet i deres medarbejdere til at kunne lave løbende forbedringer: ”Vi har 
et mantra, som hedder, at vi hele tiden skal gøre det en lille smule bedre. Hvis 
medarbejderne har en viden, skal de også kunne komme af med den. Vi skal sikre 
os, at vi udnytter dette potentiale.” På mejericentret har de oprettet en lang række 
såkaldte Lean-tavler, så alle kan følge med i produktionsfl ow’et, som det ser ud 
her og nu. ”Man kan jo godt sætte ingeniører til at lave en hel masse beregninger, 
men det at man fl ytter noget i sin hverdag, koster jo ikke noget, men det øger 
produktiviteten hver eneste dag. Det forventer vi af medarbejderne. Hvis man 
bare kommer hver dag og hænger hovedet på knagen og gør, som chefen siger, så 
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OM ARLA FOODS, NR. VIUM

* Arla Foods i Nr. Vium vil holde fast 

i den internationale konkurrence-

evne. Det kan de gøre ved at have 

en veluddannet medarbejderstab, 

som er motiverede til omstilling og 

videreuddannelse.

* Virksomheden har gennem en år-

række kørt et Lean-forløb, hvor man 

måler på alt hvad der kan måles. 

Resultaterne kommunikeres løbende 

ud til alle ansatte på mejericentret.

* Automatisering af mejericentret er 

nøgleordet for at øge konkurrence-

dygtigheden. På 9 år er virksomhe-

den vokset fra at dække 25.000 m2 

til i at dække 45.000 m2 af den jyske 

hede. Samtidig har man fordoblet 

forædlingen og skåret medarbejder-

staben ned fra 550 til 275.

* Medarbejderne kommer løbende på 

efteruddannelse og lærer hinanden 

op.  Alle skal kunne håndtere mange 

fl ere funktioner end tidligere.

* Klar kommunikation og fælles mål 

er nogle af midlerne til at komme 

videre.

* I projektperioden er sygefraværet 

reduceret og antallet af arbejdsulyk-

ker mindsket markant.

* Virksomhedens forbedrede konkur-

rencedygtighed tilskrives medarbej-

dernes uddannelse og motivation. 

Der er udpræget teamwork og ar-

bejde i medstyrende grupper.  Arbej-

det stiller i det hele taget større krav 

til alle end tidligere, men til gengæld 

er det sjovere at gå på arbejde. 

Tillidsrepræsentant og næstformand i SU Henrik Blum (tv) og fabriksdirektør og formand i SU 
Peter Møller (th): ”Klar kommunikation og fælles mål er nogle af de vigtigste metoder til at få 
skabt en konkurrencedygtig organisation. Info-tavler i bl.a. kantinen har forbedret informationen”.
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kan vi lige så godt købe billig arbejds-
kraft i udlandet. Vi skal have noget for 
pengene, og vi har gode lønninger i 
Danmark. Men det er også fordi, vi 
kan noget! Vi skal udvikle os hver ene-
ste dag.”

Klar kommunikation 
og målsætninger er 
forudsætningerne for succes
Klar kommunikation og fælles mål er 
nogle af midlerne til at komme videre. 
Fabriksdirektør Peter Møller fortæl-
ler om deres klare målsætninger, som 
hænger på tavler i forskellige stør-
relser rundt omkring på den store 
vestjyske virksomhed, og som er med 
til at give virksomheden en omsæt-
ning på omkring 2 milliarder om året. 
Desuden har virksomheden elektroni-
ske informationstavler, som hele tiden 
giver opdateret information om nye 
tiltag på virksomheden. Endelig måler 
man på alt, hvad det overhovedet gi-
ver mening at måle på. Resultaterne 
har da også vist sig at være holdbare. 
Virksomheden har fået reduceret sy-
gefraværet markant, fået langt færre 
arbejdsskader og en bedre konkurren-
cedygtighed. Peter Møller illustrerer 
fremgangen med tal: På 9 år er antallet 
af ansatte gået fra 550 til 275. Hvor 

virksomheden i 2003 bredte sig over 
25.000 overdækkede kvadratmeter, er 
det i dag 45.000. I samme tidsrum er 
forædlingen fordoblet. Resultaterne 
er nok ønsketænkning hos de fl este 
virksomheder, og på spørgsmålet om, 
hvordan det har kunnet lade sig gøre, 
kommer Peter Møller med nogle faste 
meninger: ”Motivation, beherskelse af 
fl ere funktioner og uddannelse af alle 
medarbejdere.”

Medarbejderinddragelse og 
uddannelse er vejen frem for 
mejeriet
Vejen til den nuværende position har 
været lang. For 10 år siden havde virk-
somheden mange arbejdsulykker. Til-
lidsrepræsentant og næstformand i 
SU Henrik Blum fortæller: ”Vi havde 
rigtig meget manuelt arbejde dengang, 
og det har vi fjernet det meste af nu. 
Desuden har vi nu meget mere fokus 
på arbejdsulykker. Jo mere ledelsen, SU 
og AMO har fokus på emnet, jo bedre 
trænger det ind hos medarbejderne.” 
Peter Møller fortsætter: ”Vi har også 
haft alle medarbejdere ude på ét-dags-
kurser, hvor vi bl.a. drøfter forebyg-
gelse af arbejdsulykker. Det handler 
om at få alle medarbejdere med. Jeg 
kan jo sagtens stå og fortælle om sik-
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En ost er ikke bare en ost. Det er en levende organisme. Derfor kræver det lang erfaring at kende 
de forskellige oste og dermed at kunne skære dem korrekt. Denne kompetence har medarbej-
derne hos Arla Foods i Nr. Vium.

kerhed, men hvis ikke medarbejderne 
er med, rykker det slet ikke. Vi har en 
meget pragmatisk tilgang til tingene. Vi 
starter med at defi nere formålet, så vi 
er enige om det.” Henrik uddyber: ”De 
tavlemøder vi har, hjælper gevaldigt 
på at holde det fælles formål for øje. 
Her kommer det mindst op en gang 
om ugen.” 

Automatisering giver 
konkurrencedygtighed
Hos Arla Foods i Nr. Vium har de i SU 
diskuteret, om de skulle outsource 
dele af produktionen. Peter Møller 
fortæller, at de har været inde i overve-
jelserne på pakkeri- og slicingområdet. 
Efter en grundig undersøgelse fandt 
man ud af, at man kunne automatisere 
sig frem til konkurrencedygtigheden. 
Man samlede desuden disse funktioner 
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ét sted i Danmark og ét sted i Sverige, 
og dermed kunne det ikke betale sig at 
køre det til f.eks. Polen, Ukraine eller 
Holland for at få arbejdet udført bil-
ligere. Peter Møller fortæller, at det er 
et meget enkelt regnestykke, for det 
gælder om at konvertere antal tons 
mejerivarer med antal kørte kilometer 
og arbejdet med at emballere osten i 
begge ender af transportvejen. 

Alt kan måles og vejes
Også sygefravær har der i Nr. Vium 
været tradition for at måle på og melde 
ud om. Tidligere havde man på meje-
ricentret valgt at måle på ulykker og 
sygefravær i forhold til nogle mål. Nu 
kigger man i stedet mere på trends. 
På informationstavlerne kan man læse, 
hvor mange ulykker der har været i en 
periode og dato for seneste ulykke. På 
den måde kan man trække på medar-
bejdernes viden og erfaring, så man 
reagerer, inden man kører i grøften. I 
marts 2012 var sygefraværet således 
2,47 procent, og det er lavt i forhold 
til lignende virksomheder. 

Med hensyn til målingerne fortæller 
Peter Møller, at man måler på hele 
anlægget og ikke bare på sin egen pro-
duktionslinje: ”Og det er en kommuni-

kation, som er motiverende for alle på 
mejericentret.” Henrik Blum uddyber: 
”På virksomheden måler vi os også i 
forhold til andre store virksomheder. 
Hvert år har vi en barometerundersø-
gelse. Her viste det sig, at vi lå dårligt på 
”fejl og mangler”. Det har rettet sig nu.”

Uddannelse er vejen frem
Medarbejderuddannelse har været og 
er fortsat en vigtig bestanddel af suc-
cesen i Nr. Vium. Henrik Blum fortæl-
ler, at uddannelse er nødvendig med al 
den nye teknologi, som bliver indført: 
”I dag kan du ikke bare hive en person 
ind fra vejen og sige, nu starter du hér. 
Det kunne man, dengang jeg startede 
herude.” Efteruddannelsen består tit 
i, at medarbejderne kommer en tur 
ned til maskinleverandøren i Tyskland 
for at lære de nye maskiner at kende. 
Derefter oplærer de så kolleger i Nr. 
Vium. Henrik Blum fortæller videre om 
et kursus, som år tilbage skulle lære 
medarbejderne at betjene maskinerne 
til skivning af ost: ”Det kostede over 
kr. 80.000, og det syntes man jo var 
mange penge. Men efter bare 14 dage 
havde man sparet penge på det kursus. 
For folk forstod nu pludselig at betjene 
maskinerne rigtigt.”
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Peter Møller fortæller, at man som 
person skal kunne håndtere mange 
fl ere funktioner end tidligere: ”Det 
er et skift, som er sket fra 2003 til i 
dag. Vi har taget det som en løbende 
proces, som ikke skulle tilte hele virk-
somheden. Hvis vi ikke havde gjort det, 
havde vi ikke haft virksomheden i dag.”

Motiverede kolleger er en 
forudsætning for succesen
Henrik Blum mener, at jo yngre man 
er, desto mere opsat er man på uddan-
nelse: ”Men det er omvendt også me-
get få af de ældre medarbejdere, som 
siger nej til efteruddannelse.” Henrik 
mener, at pressens billede af medarbej-
dere, som ikke vil tage efteruddannelse, 
er fortegnet. Men han medgiver, at de 
unge nok et mest glade for at modtage 
uddannelsestilbud, selvom det burde 
forholde sig omvendt, da de ældre ikke 
har haft samme uddannelsesmulighe-
der som de unge. 

Peter Møller ser en stor interesse 
for efteruddannelsen, særligt indenfor 
engelskundervisning: ”Vi har entreret 
med aftenskolerne om at tilbyde en-
gelskundervisning. Vi stiller lokalerne 
til rådighed, og så går medarbejderne 
på kursus lige efter arbejdstiden – sam-

men med kollegerne. Der er kø for at 
komme på de kurser, og det er ikke 
de unge, som tilmelder sig. De fl este 
er over 50 år.”

Medarbejderne ønsker 
forandring 
Forandringsparatheden har altid væ-
ret vægtet på virksomheden – også 
før ”Lean” og andre tiltag. Peter Møl-
ler: ”Her på stedet har vi aldrig bare 
kørt, som vi plejer. Da virksomheden 
skiftede fra at producere pakkeost til 
skiveost i 2000, var det et kvantespring 
ud i intetheden. Vi har ofte brugt mot-
toet, at stilstand er lig med tilbagegang. 
Men 80-90 pct. af vores omsætning 
ligger i udlandet, og vi har pendanter i 
udlandet, som kan lave det samme som 
os, så vi skal hele tiden være bedre.” 
Henrik Blum supplerer: ”I al den tid, 
jeg har været her, har det ene år ikke 
lignet det andet. Når du gerne vil være 
på en arbejdsplads, så følger du med. 
At putte ost i bægre er måske ikke 
særligt spændende, men når du laver 
noget andet også, så kan det være, at 
det er lidt mere spændende at gå på 
arbejde. Jo mere du kan, desto sjovere 
er det at gå på arbejde.”
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Motivation fra ledelsen
Peter Møller: ”Der har været en åben-
hed omkring, hvorfor disse tiltag har 
været nødvendige. Alt det med gule-
rod i form af penge holder ikke længe. 
Efter tre måneder har man indstillet 
sit forbrug efter det. Når man så har 
betalt sin skat, så er det hurtigt glemt. 
Det fl ytter ikke noget. Vi skal, ledelse 
og medarbejdere imellem, være enige 
om, hvilken opgave vi står overfor, og 
så skal vi vise gensidig respekt.” 

Peter Møller fortæller videre om den 
vestjyske folkesjæl, at man på egnen 
ikke har været vant til mange arbejds-
pladser. Desuden har man et ”mindset”, 
som går ud på, at man er nødt til at 
være omstillingsparat for at overleve. 
At dyrke heden har altid været et 
slidsomt job. Det er i øvrigt en for-
klaring, som Peter Møller har fået fra 
sin forgænger som mejerichef. Det er 
også en del af forklaringen på, at fl ere 
virksomheder har haft succes med at 
starte produktion i det vestjyske. Det 
viser sig ligefrem ved, at hvis der går 
et par år uden de store forandringer, 
bliver medarbejderne utålmodige efter, 
at der skal ske noget. 

Henrik Blum: ”I de 11 år, jeg har været 
her, har der været tre større udvidelser. 
Vi er gået fra 25.000 m2 til 45.000 m2 

i produktionsareal, så det er næsten 
en fordobling.”

Men hvis medarbejderne alligevel 
skulle komme til at kede sig, kan de 
altid gå til deres arbejdsleder og bede 
om at komme til at lave noget andet. 
Arbejdslederen kan også spørge en 
medarbejder, om vedkommende f.eks. 
kunne tænke sig at være med til at 
starte en ny linje op. Det er ifølge 
Henrik Blum helt ufarligt at sige nej, 
og så bliver man bare stående ved den 
linje, man er på. 

Hemmeligheden bag det lave 
sygefravær på mejeriet
I dag ligger mejericentret med et sy-
gefravær på 2,47 pct. set over et år, og 
det er meget lavt. Det startede med, at 
virksomheden årligt indkaldte medar-
bejderne til en syg-sundhedssamtale, 
og det fi k en hurtig effekt. Da man et år 
sprang over, steg sygefraværet. Henrik 
Blum tilskriver succesen, at det blev 
legalt at tale om fravær ude på pro-
duktionslinjerne. Desuden var emnet i 
samtalen ”fastholdelse”, og det virker. 
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Forretningsplanen hænger overalt på mejeriet. Den fælles viden skaber fælles forståelse, høj pro-
duktivitet og konkurrencekraft. 
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Peter Møller bakker også op omkring 
ideen om det gode arbejdsmiljø: ”For 
når man er glad for at komme på sin 
arbejdsplads, skal der mere til for at 
man bliver hjemme.” 

I trivselsdiskussionen mener Peter 
Møller også, at man ikke er udsat for 
stress, hvis man selv er med til at forme 
arbejdspladsen. ”Det er først, når man 
ikke kan overskue tingene, at man får 

stress”. Faktisk har man på virksom-
heden oplevet, at stress oftere fore-
kommer, når man ikke har så meget 
at lave, for så bliver folk urolige. Her 
er det så vigtigt, at ledelsen melder 
ud om planerne hurtigt, så der ikke 
opstår rygter om fyringer osv. Hen-
rik supplerer: ”Vi indkalder typisk til 
afdelingsmøde, og så kan ledelsen be- 
eller afkræfte eventuelle forlydender.”
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JELD-WEN, Sdr. Felding

”Rock the boat – på den jyske hede”

Interview med adm. direktør Torben Porsholt, tillidsrepræsentant 
Aksel Tannebæk og personlig assistent Bente Egsgaard-Fjord

JELD-WEN, Sdr. Felding i Vestjylland er en topmoderne produktionsvirksomhed, 
som er en del af en verdensomspændende koncern. På fabrikken fremstiller de 
individuelt designede døre i alle mål og farver. Virksomheden har to kundegrup-
per: Privatkunderne, som køber døre efter standardmål i byggemarkederne, og 
projektdelen, hvor døre udvikles til specielle formål og efter særlige ønsker. Private 
kan også få leveret en specialdesignet dør, men så bliver det i den dyrere ende. 
Virksomheden er markedsledende i Danmark, samt på fl ere andre markeder i 
Europa. Koncernen har gennem de seneste år arbejdet på at udnytte de interne 
synergier i Europa, så den enkelte fabrik producerer netop de produkter, de er bedst 
til, hvorved medarbejderkompetencerne udnyttes bedst muligt og produkterne 
opnår den ønskede kvalitet. Derfor producerer man i JELD-WEN nødvendigvis 
ikke til ens eget marked, men også til andre markeder i Europa. 

Adm. direktør Torben Porsholt forklarer deres succes med, at nærheden til 
markedet er en vigtig konkurrenceparameter. For det giver fl eksibilitet og kort 
leveringstid: ”Selvfølgelig vil de kunne lave den slags døre i Kina, men de vil aldrig 
kunne lykkes med det, for produkterne vil ikke kunne ramme kundens forvent-
ninger. Kunden ville aldrig kunne få leveret en specialfremstillet kvalitetsdør med 
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OM JELD-WEN

* JELD-WEN er en del af en verdens-

omspændende koncern. Den danske 

afdeling producerer og distribuerer 

højkvalitetsdøre til det danske mar-

ked og til projektmarkedet i England. 

* JELD-WEN beskæftiger 600 med-

arbejdere på afdelingerne i Løgstør, 

Randers, Herning og Sdr. Felding. 

* Virksomheden er i gang med projekt 

”Rock the boat”, som skal dæmme 

op for vanetænkning og sætte kun-

den i fokus, hvormed hele produk-

tionsapparatet bliver optimeret i 

forhold hertil. 

* Alle på virksomheden opfordres til 

at komme med ideer, som lægges i 

en fælles idébank, der løbende op-

dateres og prioriteres. Ideerne skal 

kunne give besparelser, øge produk-

tiviteten samt forbedre kvaliteten 

eller arbejdsglæden.

* Den person, som får en god idé, står 

bagefter med ansvaret for at få den 

ført ud i livet.

* JELD-WEN har foreløbig fået ført 

ideer ud i livet på områder som 

kommunikation, energibesparelser 

og nye produktionsmetoder.

Adm. direktør Torben Porsholt: ”Fabrikken i Sdr. Felding i  Vestjylland er stor og topmoderne indrettet.
Virksomheden er meget specialiseret og får sine ”rådøre” fra JELD-WEN, Sverige. Karmene kom-
mer fra en fabrik i Estland”. 
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kort leveringstid. Hvis vi kan få kun-
derne til at stille disse krav, sikrer vi 
arbejdspladser i Danmark. Sådan en 
produktion vil altid bestå.”

JELD-WEN har netop sat en proces i 
gang, som de kalder ”Rock the boat”. 
Processen skal dæmme op for vane-
tænkning og sætte kunden i fokus, så 
hele produktionsapparatet bliver opti-
meret i forhold hertil. ”Rock the boat” 
startede med de administrative medar-
bejdere, og det skal nu udvikles til pro-
duktionsmedarbejderne. Sideløbende 
med projektet har JELD-WEN også 
gennemført en trivselsundersøgelse.

Adm. direktør for JELD-WEN Skandi-
navien Torben Porsholt fortæller om 
baggrunden for projektet: ”Vi kender 
det alle sammen, når vi skal ringe ind 
til et eller andet fi rma. Hvor hurtigt 
bliver man ikke irriteret, når man ikke 
kommer frem til den rigtige person? 
Derfor satte vi nogle mål op for, hvor 
hurtigt vi skal reagere, når kunden 
kontakter os. Hvor hurtigt forventer 
kunden, at vi leverer dørene?”

Personlig assistent Bente Egsgaard-Fjord har 
været tovholder på ”Rock the boat”. Hun 
fortæller, at det er de mange små ideer, som 
er med til at give øget produktivitet og ar-
bejdsglæde.
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Hvordan kom projekt ”Rock 
the boat” i spil?
Tillidsrepræsentant Aksel Tannebæk: 
”Det startede med, at vi havde en eks-
tern konsulent, som udfordrede os 
lidt.” Torben Porsholt fortsætter: ”Han 
var provokerende og sagde, at det ikke 
var godt nok at blive lidt bedre år for 
år. Vi skulle virkelig strække os ud og 
tvinge os selv til at tænke på en anden 
måde. Vi har haft nogle store projekter, 
hvor vi kunne have tjent nogle fl ere 
penge eller sparet omkostninger.” 

Hvad er der kommet ud af 
projektet?
Et af de projekter, som virksomheden 
gik i gang med, var at effektivisere post-
gangen til eksterne sælgere. Tidligere 
kopierede man alt skriftligt materiale 
og sendte det med posten til eksterne 
sælgere. Tovholder på projektet, per-
sonlig assistent Bente Egsgaard-Fjord 
beretter, at der på en ”Rock the Boat” 
workshop for eksterne sælgere kom 
forslag til ændring af denne proces. 

Ledere og medarbejdere hos JELD-WEN arbejder sammen om at skabe kreative og konkurren-
cedygtige produkter til byggeriet. På billedet ses adm. direktør Torben Porsholt, tillidsrepræsentant 
Aksel Tannebæk og personlig assistent Bente Egsgaard-Fjord.
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Forslaget gik i sin enkelhed ud på, at 
samtlige sælgere skulle udstyres med 
en lille farveprinter, for selv at kunne 
printe de nødvendige papirer. Med 
dette lille tiltag ville sælgerne  kunne 
arbejde hurtigere, da de ikke skulle 
afvente posten. Derudover gav det en 
større besparelse i form af piccoline-
timer, fortrykt papir og ikke mindst 
porto.  

De mange workshops gav et væld af 
gode ideer, og kunsten var at samle 
dem alle op for derefter at gennemføre 
forslagene/projekterne.

Hos JELD-WEN bliver det gjort på 
den måde, at ophavsmanden til ide-
en som hovedregel selv er med til at 
gennemføre projektet og om muligt 
gerne som projektleder. Torben Pors-
holt ser det som en af de ting, der 
skal øge arbejdsglæden – at fi nde på 
noget, som kan hjælpe fi rmaet. Aksel 
Tannebæk supplerer: ”Hvis du får en 
god idé, føler du ikke, at du løber pan-
den mod en mur. Så opdager medar-
bejderne, at der pludselig bliver gjort 
noget ved det, og at der bliver lyttet 
til, hvad man siger. Det giver en stor 
afsmitning på arbejdsglæden.” Mange 

af medarbejderne i virksomheden har 
været der i mere end 40 år, og de har 
en tendens til at gøre ”som man ple-
jer”. Men de har også været i stand til 
at ændre holdninger i projektforlø-
bet. Samtidig med projekt ”Rock the 
boat” har virksomheden arbejdet på 
at implementere produktionsfi losofi en 
”LEAN” i hele den skandinaviske del 
af organisationen, som tæller fabrikker 
i både Danmark, Norge og Sverige.

Medarbejderne skaber nye 
ideer
Hos JELD-WEN har de for alvor fået 
øjnene op for den sociale kapital, som 
medarbejderne udgør.

Bente Egsgaard-Fjord fortæller, at der 
er fl ere medarbejdere, som efter et 
Rock the Boat projektleder forløb, 
har udvist evner/kompetencer, som 
hidtil har været ukendte, og derfor 
efterfølgende har fået større ansvar og 
ændrede arbejdsopgaver. Det handler 
også om at gøre det nemt for med-
arbejderne. Fra bogholderiet kom et 
forslag om at lette arbejdspresset ved 
at investere i en ekstra skærm til bog-
holderne, så de ikke hele tiden skulle 
skifte skærmbillede mellem de forskel-
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lige programmer.  Ved at få en ekstra 
skærm, fi k de et bedre overblik og 
sparede ca. 2 timers arbejde om ugen. 

Også i produktionen kommer de gode 
ideer alle til gode. Torben Porsholt 
fortæller, at de på en af koncernens 
fabrikker i Sverige havde en maskine, 
som de fl yttede, så de ikke behøvede 
at køre så meget med truck: ”Man går 
og irriterer sig over disse ting, men får 
aldrig gjort op med dem. Så går man til 
lederen, som har travlt med alt muligt. 
Nu bliver bolden lagt på medarbej-

derens banehalvdel, og tingene bliver 
gjort.” Det er noget helt centralt, at 
den medarbejder eller medarbejder-
gruppe, som føder ideen, også styrer 
processen. Og, som Torben Porsholt 
formulerer det: ”Hvis hver af de 170 
medarbejdere her på fabrikken fi k én 
god idé, så ville vi blive endnu mere 
konkurrencedygtige på markedet.”

Tidligere var det sådan, at en ordre-
seddel kunne vandre rundt fra sted til 
sted i huset, hvilket var forbundet med 
en masse ekstra arbejde. Nu ligger alt 

JELD-WEN-medarbejder: ”At have indfl ydelse på sin arbejdsplads giver bedre produktivitet – og 
arbejdsglæde.
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Afdelingerne hos JELD-WEN holder jævnlige 
tavlemøder, hvor medarbejderne opdateres 
med nyt om produktionen. Det er også ved 
tavlemøderne, at medarbejderne kommer 
med deres nye ideer.

elektronisk, hvilket gør det hele meget 
lettere. Det er en af den slags ideer, 
som bryder med vanetænkningen.

Fra salgsafdelingen kom der rigtig 
mange forslag til websiden, som stod 
overfor en nylancering. Alle idéer blev 
samlet ind og overgivet til den allerede 
eksisterende web-projektgruppe, som 
dermed kunne arbejde videre med alle 
de gode forslag og aspekter. Den nye 
hjemmeside er lanceret, og resultatet 
er blevet super godt. Og vi kan se, at 
fl ere af vores input er blevet brugt.”

Endelig er der et projekt omkring 
energiledelse, som startede i ”Rock 
the boat”-processen. Det handlede 
om at begrænse CO2-udledning. Når 
strømslugende udstyr kører døgnet 
rundt, skal der ikke mange besparelser 
til, før der er store beløb at spare. Det 
kan være ved at slukke for udstyret 
ind imellem eller skifte til mere ener-
givenlige motorer. Energiprojektet blev 
senere løftet til europæisk niveau, hvor 
projektet kører i dag, men det startede 
som en lokal idé i Sdr. Felding. I Skandi-
navien satte man et energimål for det 
første år af projektets levetid.  Dette 
mål blev dog  nået på bare 7 måneder!
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Tillidsrepræsentant Aksel Tannebæk fortæller, at alle arbejdspladser på fabrikken i Sdr. Felding er 
indrettet ens. Hvis en medarbejder er syg, kan en anden derfor let fi nde sig til rette.

Idébank med prioriteringer
Efterhånden har JELD-WEN fået lavet 
en idébank, som løbende prioriteres, 
så de mest rentable kommer frem i 
køen. Ideerne skal bare kunne give 
besparelser, øge produktiviteten eller 
forbedre kvaliteten eller arbejdsglæ-
den. Der er efterhånden kommet så 
mange ideer ind, at det har været nød-
vendigt at lægge dem ind i en database. 
Bente Egsgaard-Fjord var på en turné 
på koncernens forskellige fabrikker 
i Danmark, Norge og Sverige, hvor 
man afholdt seminarer med fokus på 
at generere nye ideer. Resultaterne var 
overvældende, og databasen var nød-
vendig af respekt for ophavsmændene 
måtte de behandle forslagene hurtigt 

og give svar. Nogle forslag bliver afslået, 
andre sat på hold, og andre igen sat 
i værk.  Alle ideer indtastet løbende 
i et regneark. Dernæst afholdes et 
telefonmøde med fabriksledelsen, di-
rektøren og projektlederen, hvor alle 
ideer diskuteres.  Ud fra dette skrives 
kommentarer og svar til forslagene, 
som opdateres i databasen og efterføl-
gende meldes ud til ophavsmændene.

Fremtiden for ideerne
Hos JELD-WEN er de enige om, at 
ideerne også i fremtiden skal komme 
fra medarbejderne i hverdagen. Det 
skal være en vane, at det enkelte hold 
hele tiden kommer med forslag til at 
forbedre deres processer, og virksom-
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heden skaber rum og tid til at udvikle 
ideerne. De er også enige om, at ide-
erne skal gennemføres, for ellers dør 
initiativerne hurtigt ud. Noget der også 
fremmer ideudviklingen er, at fabrik-
kerne på europæisk niveau mødes en 
gang hvert halve år og udveksler ideer.

Aksel Tannebæk: ”Da vi satte 5S  i gang, 
var jeg spændt på, hvordan folk ville 
modtage det. De har taget det til sig, 
for de kan se, at de har indfl ydelse. Det 
kan være både store og små ideer, som 
kommer op på et tavlemøde, f.eks. at 
fl ytte noget værktøj eller nogle pal-
ler. Det behøver ikke nødvendigvis at 
koste penge.”

Torben Porsholt: ”Vi har nu kørt Rock 
the Boat workshops med funktionæ-
rerne i Danmark, Norge og Sverige, 
og er nu startet op med produktions-

medarbejderne i Danmark. Jeg glæder 
mig ekstremt meget til at se udfaldet, 
for jeg tror, at der er meget i gære.”

Bente Egsgaard-Fjord: ”Vi har netop 
kørt anden runde af en trivselsunder-
søgelse for at følge op på tilfredsheden 
blandt medarbejderne. Svarprocenten 
på undersøgelsen var 91 pct., hvilket 
betyder, at vi arbejder med et validt 
billede. I Danmark ligger vi på en score 
svarende til ”HØJ arbejdsglæde” og vi 
følger generelt udviklingen på arbejds-
markedet.

Det er dog fortsat vigtigt, at vi følger 
tæt op på arbejdsglæden. Vi har der-
for iværksat handlingsplaner for hver 
afdeling, hvor indsatser og opfølgning 
prioriteres med fokus fra direktionen 
og HR.

Produktionen hos JELD-WEN.



36

Øens Murerfi rma A/S, Amager

Produktivitetsudvikling gennem samarbejde

Interview med direktør Thomas Damm, fællestillidsrepræsentant 
David Jennov og kvalitets- og sikkerhedschef Anne Marie Hinke

Øens Murerfi rma A/S blev etableret i 1991 og beskæftiger i dag omkring 130 
timeansatte og 33 funktionærer. Funktionærerne er fordelt på områderne byg-
geledelse, reception, alment kontorarbejde, økonomi, marketing og revision. De 
timelønnede udgør murere, struktører, tømrere, kloakfolk, specialarbejdere og 
chauffører. 

Samarbejde og gensidig tillid er nogle af nøgleordene for virksomhedens succes, 
og det er den daglige kommunikation, som binder det hele sammen. Direktør 
Thomas Damm og fællestillidsrepræsentant David Jennov er enige om, at den 
daglige kommunikation er en udfordring af de større. På det overordnede niveau 
udsender man nyhedsbreve, samler arbejdsformændene til kvartalsvise møder, 
holder jule- og sommerfester, arrangerer fi sketure, skridttællerkonkurrencer og 
deltager i DHL-løb. Men den kontinuerlige daglige kommunikation – specielt på de 
timelønnedes område – er svær at etablere og opretholde, for arbejdspladserne 
ligger spredt rundt i byen. Nu er et intranet under udvikling, så alle informationer 
kan samles på ét sted. Det er blevet til ”Den elektroniske skurvognsbog”, som 
skal afl øse de kasser af materialer, som ellers fi ndes i skurvognen. 
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Direktør Thomas Damm: ”Den største udfordring i dag er kommunikationen. Mange bruger mail 
og Facebook. Men bare at få det implementeret hos os er en kæmpe udfordring”. 

OM ØENS MURERFIRMA A/S

* Øens Murerfi rma A/S ligger på Ama-

ger. Virksomheden blev etableret i 

1991 og beskæftiger i dag omkring 

130 timelønsansatte og 33 funktio-

nærer.

* Samarbejde og gensidig tillid er nogle 

af nøgleordene for virksomhedens 

succes, og det er den daglige kom-

munikation, som binder det hele 

sammen.

* For at forbedre kommunikationen 

og konkurrencedygtigheden har 

virksomheden planlagt at lave en 

elektronisk skurvognsbog. Den skal 

indeholde alle instruktioner til ar-

bejdets udførelse, sikkerhedsregler 

og den daglige kommunikation med 

hovedkontoret. 

* Virksomhedens konkurrenceevne 

kan blive styrket ved at viden deles 

på arbejdspladsen. Hvis en medar-

bejder har fundet en effektiv måde 

at løse en arbejdsopgave på, kan 

vedkommende lægge ideen på in-

tranettet med billeder og et direkte 

telefonnummer, så man kan få mere 

at vide.
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Der mangler it-teknologi, som 
tåler murerfaget!
Men en sten trykker stadig i skoen, 
for murere har svært ved at tage 
smartphones, tablets og, hvad der el-
lers er af nyere kommunikationsmidler 
til sig. Det skyldes dels, at mange af mu-
rerne bare ikke er vant til it-teknologi, 
og dels at murerfi ngrene simpelthen 
ikke kan aktivere skærmenes funktio-
ner. Fællestillidsrepræsentant David 
Jennov viser sin gamle stødsikre Nokia-
telefon frem, som er den eneste, han 
kender til, der kan holde til murerlivet: 
”Det ligner en 10 år gammel telefon, 
men det er faktisk ikke mere end 3 
måneder siden, jeg fi k nyt cover på 
den!” Thomas Damm fortæller videre: 
”Vi har brugt jeg ved ikke hvor længe 

på at fi nde nogle telefoner, som kan 
holde. Fabrikanterne laver ikke tele-
foner til os. De laver telefoner til alle 
de unge mennesker.”

Tillid og kommunikation skaber 
social kapital
David Jennov ser en manglende kom-
munikation som en stor fare for virk-
somheden, for ”så sker der det, at 
når kommunikationen er mangelfuld, 
foregår den via rygter. Og du må aldrig 
basere din viden på rygter. Det er vig-
tigt, at vi har det godt med hinanden, 
men hvis de dårlige historier får frit spil 
fra mund til øre, så undertrykker det 
de gode historier.” Øens Murerfi rma 
A/S sætter kommunikationen højt, 
og Thomas Damm fortæller, at man 

Kvalitets- og sikkerhedschef Anne Marie Hinke ønsker at få den elektroniske skurvognsbog indført. 
Hun mener, at den vil gøre medarbejderne mere selvkørende på arbejdsmiljøområdet.
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fra ledelsens side gør meget for at få 
indspark fra alle medarbejderne til at 
løse opgaverne bedst muligt. Han ser 
det som en styrke, at medarbejderne 
er inddraget fra starten, for ”så kan 
vi gøre tingene rigtigt allerede første 
gang”. Thomas Damms kontor er åbent 
og gennemsigtigt til alle sider, og det 
er ingen tilfældighed: ”Der er ingen 
lukkede døre – man kan altid komme 
ind og tale med alle i fi rmaet.” Noget 
af virksomhedens succes mener Tho-
mas Damm skyldes, at der er en meget 
kort vej fra ledelse til medarbejdere: 
”Desuden har vi altid været meget 
ærlige omkring alt, hvad der foregår 
i Øens Murerfi rma A/S – det gælder 
både den økonomiske og den medar-
bejdermæssige situation. Vi inddrager 
medarbejderne i så mange ting som 
overhovedet muligt. Det kræver ikke 
ildsjæle at skabe social kapital, men det 
kræver sjæl. Det handler om at udvise 
stor empati i forhold til alle medarbej-
dere i virksomheden. Desuden skal 
man udvise empati i forhold til kunder 
og samarbejdspartnere. Empati er alt-
afgørende for at skabe social kapital i 
en virksomhed.”

Ledelse og medarbejdere hos Øens 
Murerfi rma A/S er enige om, at det 
er en stor udfordring for alle at få en 

fælles kommunikationsplatform til at 
virke. David Jennov siger: ”Jeg mener, 
at samarbejdet bygger på, at vi har et 
fælles mål. Det fælles mål er at tjene 
penge. Når vi tjener penge, kan vi bed-
re slappe af, og så begynder stressen 
at tage af.”

David Jennov er enig i, at der skal gøres 
noget: ”Det er vores opgave at fi nde på 
gode og kreative ideer. Det kan være 
ved at lave pilotprojekter, som kan 
gøre arbejdsgangene bedre, f.eks. ved 
at etablere ”den elektroniske skurbog” 
og arbejde med ”lean construction” i 
byggeriet, så alle arbejdsgange bliver 
udført mest rentabelt. Det kunne være, 
man skulle uddanne nogle byggeledere 
til Lean. Det er jo en udfordring for os 
alle sammen, for hvis vi vil have nogle 
rimelige lønninger, så er vi nødt til at 
være bedre end naboen. Hvis vi er 
dansktalende og har en uddannelse, 
vi kan være stolte af, så skal vi også 
bruge den til noget. Og det er ikke kun 
at lægge sten oven på hinanden – det 
er netop at effektivisere. Vi skal være 
meget specifi kke og målfaste omkring 
disse ting.”

Den elektroniske skurvognsbog
For at forbedre kommunikationen og 
konkurrencedygtigheden har virksom-
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heden planlagt at lave en elektronisk 
skurvognsbog. Kvalitets- og sikker-
hedsleder Anne Marie Hinke fortæller, 
at der er et stort dokumentationsbe-
hov fra Arbejdstilsynet. Det er både 
medarbejderne, som skal orientere 
sig, og det er virksomheden, som skal 
instruere medarbejderne i brug af for-
skellige maskiner: ”Der skal ligge en 
vejledning i at bruge maskinerne, og 
der skal være en arbejdspladsbrugs-
anvisning, som fortæller, hvordan man 
bruger materialer på arbejdspladsen. 
Man skal også oplyse om værnemidler 
osv. Disse ting skal være fysisk til stede 
på arbejdspladsen, og det er et rig-
tig stort arbejde at holde dem ajour.” 
Anne Marie Hinke mener, at de alene 
hos Øens Murerfi rma A/S har omkring 
90 sæt med manualer, førstehjælpekas-
se, øjenskyller og isposer til at hjælpe 
ved f.eks. vrid i fødderne. Der er også 
sikkerhedsplan og beredskabsplan, hvis 
der sker noget. Der er et sæt i hver bil 
og skurvogn. Den elektroniske skur-
vognsbog er et projekt, som alle bak-
ker op om: ”I stedet for at sidde med 
en masse papirer, kan man fi nde dem 
digitalt. Det vil også være en hjælp 
i kvalitetssikkerhedsproblematikken, 
og dermed kan man lette administra-
tionen for en masse arbejde”, siger 
David Jennov.

Øens Murerfi rma A/S arbejder på at opbygge 
et intranet, hvor også fotos og historier om brug 
af forskellige maskiner og metoder kan blive 
vist. På den måde kan viden deles mellem de 
ansatte i hele virksomheden, og man kan let 
tage kontakt til den rigtige person.
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Hos Øens Murerfi rma A/S arbejder de på at få lavet en elektronisk skurbog, så de altid har alle 
relevante vejledninger og anvisninger ved hånden. Direktør Thomas Damm og fællestillidsrepræ-
sentant David Jennov viser hvor meget bare sikkerhedsforskrifterne fylder i dag!

Billedkommunikation er vigtig
Anne Marie Hinke fortæller, at de 
hos Øens Murerfi rma A/S har nogle 
intentioner omkring et nyt intranet, 
hvor de er gået i gang med at samle al 
information og publicere nye begiven-
heder. Og noget af det, som er virk-
somhedens visioner, er at samle gode 
historier til brug for andre, ”det kan 
f.eks. være om, hvordan man bruger 
et hjælpemiddel på en bestemt måde. 
Hvis man f.eks. skal lægge store fl iser 
i mørtel på meget snæver plads, fi ndes 
der en speciel maskine til det formål. 
Det kan man så lægge et foto og en 
beskrivelse af på intranettet. Hvis jeg 
kan skrive, at Jan brugte den maskine 
i Danske Bank, så ring bare til Jan, så 

kan man ringe direkte til Jan og få be-
sked – så behøver det ikke gå gennem 
mig. Det giver en mere fri adgang til 
informationerne, tænker jeg.” Anne 
Marie Hinke mener, at det mere og 
mere er et Pixi-samfund, vi lever i, og 
at håndværkerne arbejder bedst med 
hænderne: ”Derfor er billederne mere 
intuitive at gå til.”

Et af de sidste nye skud på idéstam-
men hos Øens Murerfi rma A/S er, at 
virksomheden ønsker, at alle nye med-
arbejdere får et 2-timers introdukti-
onskursus. Her skal man hilse på alle 
funktionærer og blive kendt med deres 
arbejdsområder. 
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Nomeco A/S

”Kompetencefond giver dynamik i virksomheden”

Interview med HR-direktør Ewa Eskildsen, og tillidsrepræsen-
tant Jesper Hansen

I den storkøbenhavnske Sydhavn ligger en stor grossistvirksomhed, som leverer 
den overvejende del af medicin til hele Danmark. De største kundegrupper er 
apoteker og sygehuse, som Nomecos mange biler hver nat kører ud til. Med 
17.000 varenumre dækker Nomeco alt, hvad man kan fi nde på et apotek – fra 
vatpinde til morfi n. Desuden driver Nomeco lagerkapacitet med dertil hørende 
logistik til medicinalvirksomheder. Nomeco har 680 ansatte, hvoraf en stor del 
er deltidsansatte studerende, som plukker medicin fra lagrene. Omregnet til 
fuldtidsansatte bliver det til ca. 500 medarbejdere. Hovedsædet er i Københavns 
Sydhavn, og der er lagre i Brøndby, Odense, Århus og Ålborg.

Men det er ikke lager og kørsel det hele. Nomeco har også en stor gruppe af 
medarbejdere, som servicerer kunderne, så de får den rigtige vare til den rigtige 
tid.  Virksomheden har døgnberedskab fra alle afdelingerne.  At løfte denne opgave 
kræver naturligvis en god faglig kompetence fra ledelse og medarbejdere. Hos 
Nomeco ser de også medarbejdernes trivsel som en helt central faktor for at 
alt kører glat. Derfor begyndte virksomheden i 2009 at tilbyde medarbejderne 
forskellige former for efteruddannelse. Initiativet til efteruddannelsen startede 
i samarbejdsudvalget, og det er midlerne fra kompetencefondene, som dækker 
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HR-direktør Ewa Eskildsen anbefaler virksomheder med over 100 ansatte på overenskomst at 
lave deres egen interne kompetencefond. ”Selvom virksomheden får nogle ekstra administrative 
byrder, er det meget lettere at komme igennem med uddannelsesønsker”.

OM NOMECO

* Nomeco har 680 ansatte, og de le-

verer hovedparten af den medicin, 

danskerne forbruger fra apoteker 

og hospitaler.

* Virksomheden har i 2010 etableret 

en selvadministreret kompetence-

fond. Alle medarbejderne kan søge 

om op til 14 dages årlig efterud-

dannelse hos Nomoco’s kompe-

tencefond. 

* Medarbejderne kan selv vælge, hvil-

ken efteruddannelse de ønsker at 

deltage i. Et uddannelsesudvalg med 

repræsentanter for lønmodtagere og 

arbejdsgiver skal godkende uddan-

nelsesønskerne.

* Kompetencefonden dækker kur-

susudgifter, transport og løn under 

kurset.

* Nomeco betaler 820 kr. pr. med-

arbejder pr. år ind til deres interne 

kompetencefond (fuldtidsansatte på 

HK-overenskomst).
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omkostningerne til uddannelserne og 
medarbejdernes løn. Fra medarbejder-
nes side er der stigende interesse i at 
tage på kursus.

Nomecos vej til en 
selvadministrerende 
kompetencefond
Nomecos store overenskomstområ-
der er HK, 3F, Københavnske Chauf-
fører og Farmakonomerne. De mødes 
fi re gange om året til møde i samar-
bejdsudvalget, hvor der bl.a. er et fast 
punkt, som hedder uddannelse. Tilbage 
i 2008 blev der i samarbejdsudvalget 
diskuteret, hvordan man kunne tilbyde 
mere efteruddannelse til medarbej-
derne. På det tidspunkt eksisterede 
der allerede en fælles kompetence-
fond, hvor man kunne søge penge til 
selvvalgt efteruddannelse. HR-direktør 
Ewa Eskildsen fremhæver dog, at ”det 
var meget bureaukratisk og besværligt 
at søge efteruddannelse. Derfor havde 
vi ikke brugt Kompetencefonden tidli-
gere”. Kompetencefonden er opbygget 
sådan, at alle virksomheder betaler ind 
til fonden via overenskomsten. Efter-
følgende kan virksomhederne så søge 
om penge til uddannelse, kørsel og løn-
kompensation. Større virksomheder 
har mulighed for at blive selvadmini-

Hver HK-medarbejder hos Nomeco får hvert 
år kr. 820 sat ind på virksomhedens interne 
kompetencefond. For disse penge kan de søge 
om selvvalgt efteruddannelse med kursusafgift, 
transport og arbejdstid betalt.
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strerende, så i stedet for at afl evere de 
mange medarbejderindbetalte bidrag, 
kan virksomheden selv administrere 
fondspengene. Ewa Eskildsen mener, at 
den selvadministrerende ordning letter 
administrationen væsentligt. Reglerne 
for at blive selvadministrerende er, 
at man skal være mindst 100 medar-
bejdere med en overenskomst, og at 
man i virksomheden skal etablere et 
uddannelsesudvalg under samarbejds-
udvalget. I 2009 havde Nomeco en 
dialog med Dansk Erhverv om, hvordan 
man kunne blive selvadministrerende. 

Dialogen mundede ud i, at Nomeco 
blev selvadministrerende fra 2010. No-
meco har nu et uddannelsesudvalg 
med Jesper Hansen, som repræsen-
terer HK’ere og en chauffør fra den 
faglige side og med Ewa Eskildsen og 
en uddannelseskonsulent fra arbejds-
giverside. 

Kompetencefondene udbygger 
de personlige færdigheder
Nomeco’s havde en intern proces for 
at få efteruddannelsestilbuddene i spil. 
Det startede med, at to medarbej-

Nomeco’s interne kompetencefond giver medarbejderne mulighed for fl eksibel efteruddannelse. 
F.eks. kan en medarbejder i økonomiafdelingen søge om betaling til at tage en HD på aftenkursus.
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derrepræsentanter gik ud og spurgte 
kollegerne om, hvad de havde af øn-
sker. Kriterierne er, at der er tale om 
selvvalgt uddannelse, og det er op til 
14 dage pr. år. Man kan samle sammen 
over 3 år og på den måde få op til 6 
ugers uddannelse. Kompetencefonden 
dækker omkostninger til uddannelsen, 
transporten og løntabsgodtgørelse. 
Jesper Hansen fortæller om baggrun-
den for kompetencefonden: ”Det kom 
fra Sverige, hvor man gennem mange 
år havde haft mulighed for at tage selv-
valgte kurser. Men deres rettigheder 
var større end vores, for de havde også 
ret til at uddanne sig væk fra fi rmaet 
til et andet job. Inden Kompetence-
fonden blev en realitet, hed det sig, at 
uddannelse skulle gavne virksomheden. 
Nu kigger man mere på den svenske 
model, hvor folk, der ønsker at skifte 
job, også kan få den nødvendige ud-
dannelse.”

Konkrete forslag til 
efteruddannelse
På de danske virksomheder er der 
forskellige holdninger til, hvilke kur-
ser medarbejderne skal kunne søge. 
Hos Nomeco er det uddannelsesud-
valget, som beslutter, om tilskud til 
uddannelse skal bevilges eller ej, men 
Jesper Hansen og Ewa Eskildsen siger 
samstemmende, at kollegernes ønsker 
næsten altid imødekommes. Jesper 
Hansen kan faktisk kun komme på 
ét ønske, som uddannelsesudvalget 
afviste, og det var et speedbådskursus. 
Her mente man ikke, at det ville for-
bedre kollegaens faglige kompetencer 
på jobmarkedet. 

Nogle af de emner, der er størst ef-
terspørgsel på, er sprogkurser, f.eks. 
opgradering af tysk, ordblindeunder-
visning og dansk som andetsprog. 
Desuden er der efterspørgsel på it-
undervisning, f.eks. kurser i Outlook, 
Windows og Word. Endelig har kurser 
i førstehjælp og logistik og samarbejde 
hele tiden været populære. Kursusem-
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Nomeco er en traditionsrig medicinalvirksomhed. HR-direktør Ewa Eskildsen og tillidsrepræsentant 
Jesper Hansen ser virksomhedens interne kompetencefond som et dynamisk tilskud til virksom-
hedens og medarbejdernes trivsel.

nerne udvælges efter, hvilke ønsker de 
fi re medlemmer af uddannelsesudval-
get har opsnuset blandt kollegerne. 
Ved hvert møde behandles de enkelte 
forslag, og de lægges i kursuskataloget 
på Nomeco’s intranet. Beslutningerne 
om at oprette kurserne tages op i 
samarbejdsudvalget, og her føres de 
ind i referatet, så man kan følge med 
i udviklingen. Ved større nyheder læg-
ges kursusemnerne på intranettet, så 
alle er orienteret. Blandt nyhederne 
er krankursus og ergonomi.

Tillidsrepræsentant Jesper Hansen 
fortæller, at kollegernes interesse for 
efteruddannelse er steget betragteligt i 
løbet af de første to år, Nomeco’s kom-
petencefond har eksisteret: ”I starten 
var de meget forsigtige, men nu er de 
ligesom blevet mere åbne og nysger-
rige, og vi kan se, at der er fl ere og 
fl ere, der tager på kursus. Faktisk var 
det vores afdelinger i Jylland, som var 
bedst til at komme ud af starthullerne.”
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Kickstart af ansøgninger til 
kompetencefonden
Ewa Eskildsen forklarer, at de hos No-
meco kickstartede kompetencefonden 
ved at lave en brochure, som fortalte 
om projektet. Desuden informerede 
de lederne i virksomheden, som så 
kunne formidle det videre. ”Vi opfor-
drede lederne til, at når de havde deres 
årlige PUS-samtale (Personale Udvik-
lings Samtale, red.anm.), så skulle de se, 
om der er nogle relevante muligheder 

Tillidsrepræsentant Jesper Hansen fortæller, at 
kollegerne bliver mere og mere tændt på at 
tilmelde sig selvvalgt efteruddannelse. 

for den enkelte. Og det gjorde de på 
en meget systematisk måde i Ålborg, 
og det spredte sig stille og roligt til 
resten af landet. Det var de gode ek-
semplers klub.”

Intern kompetencefond er 
mindre bureaukratisk
Nomeco betaler 820 kr. pr. medarbej-
der pr. år ind til deres interne kom-
petencefond (fuldtidsansatte på HK-
overenskomst). Virksomheden havde 
fra starten i 2010 102 medarbejdere 
på kursus af 1 til 14 dages varighed. Det 
første år gik økonomien lige op, andet 
år var der et mindre overskud, som 
blev overført til 2012. Ewa Eskildsen 
fremhæver det som en stor fordel, at 
virksomheden har sin egen kompeten-
cefond: ”Hvis ikke vi var selvadmini-
strerende, skulle vi betale det samme 
beløb ind, og så kom de i en fælles 
pulje med alle de andre virksomheder, 
og på et tidspunkt ville den pulje så 
være tom. Her er det jo vores ”egne” 
penge, og så kan vi overføre dem til 
næste år.” Udover at bruge penge fra 
kompetencefonden til efteruddannelse, 
kan uddannelsesudvalget bestemme 
at bruge midler til andre formål. Hos 
Nomeco har de brugt midler til en 
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trivselsundersøgelse og til et it-system, 
der kan håndtere kompetencefondens 
uddannelsesudbud.

Fleksibel efteruddannelse
Alt i alt er de hos Nomeco enige om, at 
deres interne kompetencefond gør, at 
de kan tilbyde kollegerne mere efter-
uddannelse end ellers. Desuden er det 
en fordel, at fonden er fl eksibel og ram-
mer bredt. Ewa Eskildsen fremhæver, 
at det er muligt for en økonomimed-
arbejder at få tilskud til at tage en HD 
på aftenuddannelse. Desuden er det 
muligt at samle nogle medarbejdere på 
bestemte kurser på arbejdspladsen, så 
man sparer transport til og fra kursus-
stedet. Jesper Hansen understreger det 
fl eksible i uddannelsen ved, at kolleger 

kan bytte fra f.eks. aften- til dagvagt for 
at kunne komme på efteruddannelse, 
og at det foregår meget uproblematisk.

Kompetencefonden giver 
dynamik i virksomheden
Hos Nomeco har de en åben holdning 
til at bygge al den efteruddannelse på, 
som medarbejderne ønsker, for jo dyg-
tigere de er, desto mere motiverede 
vil de også være. Hvis det skulle ske, 
at nogen søger væk, mener man også, 
at det er okay, ”for så giver de jo plads 
til nogle andre, som så også kommer 
med nogle nye erfaringer”, siger Ewa 
Eskildsen. Jesper Hansen fremhæver 
også, at det giver Nomeco et godt 
image udadtil, at medarbejderne er 
veluddannede.
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Sammenfatning

Kerneopgavens betydning for trivsel og produktivitet

Det har været inspirerende at læse denne række af fortællinger i Samarbejdsnæv-
nets årsrapport om fem virksomheder, der har været igennem store omstillings-
processer. Historierne illustrerer at man kan nå langt gennem samarbejde mellem 
ledelse og medarbejderne – også når det handler om store restruktureringer 
med tab af mange arbejdspladser til følge. Eksemplerne i årsrapporten viser, at 
samarbejdet i SU kan levere væsentlige bidrag til, at virksomhederne kan over-
leve og blomstre i den hårde internationale konkurrence – og at dette kan ske 
på måder, så samarbejdet og den sociale kapital er intakt på trods af vanskelige 
forandringsprocesser.  Dette kunne næppe foregå, hvis udviklingsprocesserne ikke 
havde involveret medarbejderne gennem respektfulde og retfærdige processer. 

Social kapital og samarbejde har stået centralt på parternes dagsorden og i mange 
virksomheders samarbejdsudvalg i de senere år. Men social kapital kan ikke alene 
sikre høj produktivitet og godt arbejdsmiljø. Samarbejdet må nødvendigvis kon-

Arbejdsmiljøkonsulent, ph.d. -stud. Maja Sasser og seniorforsker, cand.polyt., ph.d. Ole H. Sørensen, 
forfattere til en sammenfattende artikel omhandlende de fem cases ud fra temaet løsning af 
kerneopgaven.
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centrere sig om de arbejdsopgaver, som ledelse og medarbejdere i fællesskab 
skal udføre på både kort eller langt sigt, og forskningsverdenen har i de senere 
år fokuseret på betydningen af ”arbejdets kerne” eller ”kerneopgaven” for ar-
bejdsmiljø og trivsel.

Trivsel gennem fokus på kerneopgaven
Det perspektiv, som springer os i øjnene i de fem virksomhedscases, er en gene-
rel tro på, at medarbejderne i virksomhederne har et stort ønske om at udføre 
et godt og produktivt arbejde. Medarbejderne er ikke udelukkende motiveret af 
løn og frynsegoder på arbejdspladsen, som desillusionerede ledere eller kolleger 
kan fi nde på at udtrykke det.  Selve udførelsen af arbejdsopgaverne er en kilde til 
trivsel. ”Alt det med gulerod i form af penge holder ikke længe”, som de konsta-
terer hos Arla Foods. Hos fl ere af virksomhederne som f.eks. Øens Murerfi rma 
A/S benyttes medarbejdernes kompetencer til at forbedre udførelsen af kerne-
opgaven. Perspektivet er, at ineffektiv produktion er kilde til frustration blandt 
medarbejderne, og derfor skal barrierer fjernes for, at de ansatte kan udføre de-
res kerneopgave effektivt og af en kvalitet, de kan være tilfredse med. Det stiller 
ledelsen overfor den opgave at bidrage til, at medarbejderne har gode vilkår for 
udførelsen af kerneopgaven i form af gode kommunikationsveje, brugbar teknologi, 
mulighed for videndeling, tilbud om kompetenceudvikling osv.

ARLA FOODS

* I Arla Foods, Nr. Vium har man i sam-

arbejdsudvalget besluttet, at det er de 

medledende grupper, som er tavlefø-

rere. Det vil sige, at medarbejderne 

er ansvarlige for lean-tavlerne, som 

bruges til løbende at forbedre kerne-

opgaven. Lean giver medarbejderne 

mulighed for at få de oplysninger, de 

skal bruge, når de har brug for dem, 

og det skaber større tilfredshed.
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Flere forskningsprojekter har de senere år fokuseret på, at medarbejdernes ud-
førelse af deres konkrete opgaver er central for det psykosociale arbejdsmiljø.  
Ud over at undgå frustration, så handler det også om mening i arbejdet, som for 
mange knytter an til at bidrage til virksomhedens opgaveløsning samt at skabe 
samfundsmæssig værdi. Men mening handler også mere lavpraktisk om at kunne 
levere et stykke arbejde, som man kan fagligt kan stå inde for, som man synes er 
spændende og udviklende, og som man udfører sammen med gode kolleger.  Me-
ning i arbejdet er en stærk drivkraft, og hvis arbejdsdagen er præget af uenighed, 
ineffektive arbejdsprocesser og forhindringer for at kunne udføre et godt stykke 
arbejde, er det forståeligt, at konsekvensen kan være en oplevelse af meningsløs-
hed, som skaber frustration, utilfredshed og lav trivsel. 

Effektivisering af produktionen og en fokusering på kerneopgaverne kan således 
gå hånd i hånd med forbedringer af arbejdsmiljøet – eller sat endnu mere på spid-
sen – arbejdsmiljøindsatser bør tage afsæt i forbedringer af kerneopgaverne for 
at blive meningsfulde for medarbejderne. Fra dette perspektiv er Lean processer 
ikke nødvendigvis dårlige for arbejdsmiljøet, selv om megen forskning peger i den 
retning. For forskningen tyder samtidig på, at hvis leans forskrift om medarbejder-
involvering tages alvorligt, så kan resultaterne blive positive for medarbejderne, 
hvilket f.eks. ses hos Arla Foods og JELD-WEN. Og dette kræver samarbejde, 
kommunikation og gensidig tillid og respekt – altså en ramme med et velfunge-
rende samarbejdssystem og positiv social kapital.

ØENS MURERFIRMA A/S

* I Øens Murerfi rma A/S er det van-

skeligt at samle op på gode erfarin-

ger om brug af maskiner og udstyr, 

fordi medarbejderne er spredt over 

mange arbejdspladser. Den elektro-

niske skurvognsbog er et forsøg på 

at optimere udførelsen af kerneop-

gaven ved at forbedre kommunikati-

onsvejene til glæde for både ledelse 

og medarbejdere.   
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Ledelse og medarbejdere har således en fælles interesse i at udføre virksomhedens 
kerneopgaver effektivt og godt. Men der er en balance, som skal fi ndes her. Alle 
kan ikke være tilfredse, når f.eks. Coloplast mere end halverer antallet af arbejds-
pladser i Danmark. Ikke alle forandringer bidrager positivt til medarbejdertrivsel, 
blot fordi de bidrager til en bedre løsning af kerneopgaven. Selvom de ansatte i 
sidste ende har interesse i virksomhedens overlevelse, og derfor kan se fordelen i 
konkurrenceforbedringer, så må samarbejdsudvalget samtidig foregribe de negative 
følgevirkninger i form af f.eks. jobusikkerhed, fyringer og stigende arbejdstempo, 
som også kan være en konsekvens af en effektiviseringsstrategi.  

Afklaring og udvikling af kerneopgaven
Budskabet om kerneopgaven virker simpel og let at gå til, men djævlen ligger jo 
ofte i detaljen. For kan man tale om, at alle medarbejderne har samme kerneop-
gave? Er kerneopgaven for alle medarbejdere i Arla Foods i Nr. Vium at producere 
ost i skiver? Det kan være, at det er virksomhedens kerneprodukt, men det er 
næppe arbejdsopgaven for f.eks. de administrative medarbejdere. Det vil sige, at 
forskellige medarbejdergrupper har forskellige kerneopgaver, og opgaverne må 
nødvendigvis formuleres forskelligt på forskellige niveauer. Herudover kan samme 
typer medarbejdere kan godt have forskellige opfattelser af, hvad deres kerne-
opgave består i. En forklaring på dette kan fi ndes i, at selv om mening opstår i 
kollektive processer på arbejdspladsen, så er oplevelsen af mening også individuel 

NOMECO A/S

* Hos Nomeco gør en kompetence-

fond det muligt for medarbejderne 

selv at defi nere, hvilke kompetencer 

de ønsker at udvikle eller nyerhverve 

sig. Dermed kan medarbejdere fo-

kusere på og udvikle de elementer i 

arbejdet, de fi nder allermest motive-

rende og meningsgivende. Herigen-

nem udviser Nomecos ledelse tillid 

til, at medarbejde vælger efteruddan-

nelse, som bidrager til virksomhe-

dens løsning af kerneopgaven.
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– det vil sige det, som opleves meningsfuldt for den ene, er ikke nødvendigvis 
det samme som kollegaen. Hvor den ene medarbejder fi nder mening i at skabe 
gode samarbejdsrelationer og overføre viden til kollegaer, kan udbedringer af fejl 
i produktionsapparatet opleves vigtigere for kollegaen. To kollegaer, som arbejder 
tæt opad hinanden og umiddelbart har den samme kerneopgave, kan således i 
realiteten beskrive deres arbejde vidt forskelligt, fordi de lægger vægt på forskellige 
elementer i opgaven. Så en væsentlig ledelsesaktivitet og samarbejdsudfordring 
er at få de mange forskellige opfattelser af, hvad kerneopgaverne er, til at trække 
i samme retning – og ikke mindst at koordinere forskellige opgavers bidrag.

En traditionel måde at få medarbejderne til at arbejde i samme retning, er at defi -
nere virksomhedens kerneopgaver fra centralt hold som led i arbejdet med vision, 
mission, m.v. Men det er vigtigt at have for øje, at der for medarbejderne kan være 
meget langt fra den centrale vision til de konkrete opgaver. Arla Foods, Nr. Viums 
vision om ”Great yellow cheese made by great people” er næppe overskriften på de 
tavlemøder, som virksomheden har indført for at øge produktiviteten og nedsætte 
antallet af arbejdsulykker. Strategi og vision kan ikke udelukkende gennemføres 
top-down, der skal rum for den enkelte medarbejder til at fortolke arbejdsopga-
verne, og ikke mindst til at bidrage til at udvikle og forbedre dem. Det ser vi fl ere 
eksempler på i virksomhederne. Arla Foods, Coloplast og Nomeco lægger stor 
vægt på efteruddannelse. Nomeco lader i høj grad medarbejderne selv vurdere, 

JELD-WEN

* JELD-WEN sætter fokus på at ge-

nere og gribe nye ideer fra med-

arbejderne. Virksomheden åbner 

op for, at de ansatte er med til at 

udvikle nye produktionsformer og 

produkter. På den måde er med-

arbejderne med til at defi nere og 

forandre kerneopgaven i virksom-

heden i samarbejde med ledelsen, 

hvilket virksomheden oplever både 

bidrager med øget konkurrenceevne 

og større arbejdsglæde. 
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hvilke kompetencer de har brug for. Coloplast giver medarbejderne mere ansvar 
og lader uddannelse gå på tværs af faggrænser. JELD-WEN igangsætter et ”Rock 
the boat” projekt, hvor medarbejdernes idéer får lov til at blomstre – også når 
de går i nye retninger. Øens Murerfi rma A/S forsøger sig med en ”elektronisk 
skurbog”, hvor medarbejderne kan udveksle viden om f.eks. ny maskiner. 

Det vil sige, at virksomhederne giver i høj grad medarbejderne indfl ydelse på 
at forstå, defi nere og udvikle deres arbejdsgaver i fællesskab med ledelsen, som 
f.eks. i de medstyrende grupper på Arla Foods, Nr. Vium. Her er holdningen, at 
”man er ikke udsat for stress, hvis man selv er med til at forme arbejdspladsen”. 
I Coloplast har medarbejderne fået en helt ny rolle som ”produktionsudviklere”. 
Den danske del af virksomheden er gået fra at være en produktionsvirksomhed 
til at være en udviklingsvirksomhed, hvis kerneopgave er at udvikle og opstille 
nye produktionslinjer i Kina og Ungarn, hvor slutproduktet produceres. Medar-
bejdernes nye kerneopgave er nu at bidrage til at udvikle nye produktionslinjer, 
som kan fl yttes til lavtlønslande, når de er blevet effektive og fejlfri. Det vil sige et 
radikalt brud med de traditionelle kerneopgaver på trods af, at kerneprodukterne 
er forblevet de samme. Dette stiller nye kompetencekrav f.eks. indenfor sprog, 
kulturforståelse, håndtering af maskiner osv., mens der samtidig stilles større krav 
om omstillingsparathed og fl eksibilitet. Forandring og udvikling i arbejdet er spæn-
dende, og krav i arbejdet er en stærk motiverende faktor. Men udfordringen er at 

COLOPLAST

* Hos Coloplast i Thisted har produk-

tionsafdelingens kerneopgave for-

andret sig som følge af skærpede 

konkurrencekrav. Selvom produktet 

stadig er det samme, stomiposen, så 

er kerneopgaven forandret fra ren 

produktion til udvikling og opstilling 

af produktionslinjer. Medarbejderne 

har fået mere ansvar, større variation 

og højere kompetencekrav, hvilket 

har forøget deres engagement.   
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fi nde den rette balance. For store forandringer i kerneopgaven kan udfordre de 
ansattes muligheder for at skabe mening i arbejdet, og for høje krav til de ansattes 
omstillingsparathed og fl eksibilitet kan være en kilde til stress.  

Samarbejde om kerneopgaven

Vores diskussion viser, at selv om udvikling af kerneopgaven er central for både 
ledelse og medarbejdere, og selv om der kan være meget godt arbejdsmiljø i at 
forbedre opgaveløsningen, så er der mange dilemmaer indbygget i at fokusere på 
kerneopgaven. Hvad sker der, når ledelsen helt ændrer grundlaget for opgaverne? 
Skal kerneopgaven defi neres centralt af ledelsen for at sikre fokus? Hvor stor 
indfl ydelse har medarbejderne på at defi nere og udvikle opgaverne? Hvordan 
skal medarbejdernes kompetencer følge med forandringerne? Og hvad med de 
medarbejdere, som måske bliver overfl ødige? 

Det er derfor vigtigt, at der fi ndes mekanismer på arbejdspladsen til at tage hånd 
om sådanne dilemmaer, der nemt kan udvikle sig til konfl ikter, hvis den ene part 
ikke er lydhør overfor og tager hensyn til den anden parts interesser. Så et velfun-
gerende samarbejdssystem er om ikke en forudsætning for, så et godt udgangspunkt 
for at virksomhedens og de ansattes langsigtede interesser kan varetages gennem 
en løbende udvikling af kerneopgaverne. Som tillidsrepræsentant H.C. Andersen, 
Coloplast siger, ”det har været et stort arbejde at komme gennem processen, 
men alle har været i stand til at se hinanden i øjnene – også bagefter. … Det er 
blevet en anden arbejdsplads, men det er også blevet mere spændende”.
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Del 2

Årsrapport 2011-12
Samarbejdskonsulenternes efteruddannelse

Samarbejdskonsulenterne har den 21.-22. juni 2012 på Kaløvig 
Center arrangeret Kursus om Konfl ikthåndtering.

Kurset skulle uddybe den fælles for-
ståelse af konfl ikthåndtering ved kur-
susleder Søren Viemose.

Søren Viemose gennemgik teori og 
metode til konfl ikthåndtering ligesom 
samarbejdskonsulenterne fi k lejlighed 
til i et forhandlingsspil at håndtere 
konfl ikter i en selvkomponeret case.

Samarbejdsnævnets 
hjemmeside
På Samarbejdsnævnets hjemmeside: 
www.samarbejdsnaevnet.dk er der 
oplysninger om:

* Samarbejdsaftalen

* Samarbejdsnævnet

* Konsulenttjenesten

* Branchesamarbejdsorganer

* Samarbejdsnævnets idéblade

* Temaer

* Udgivelser

* Engelsk version af Samarbejdsaftalen.
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Hjemmesiden er tænkt som et stykke 
praktisk værktøj for primært medlem-
merneaf samarbejdsudvalgene på virk-
somhederne. Det er nemt at komme i 
kontakt med samarbejdskonsulenterne 
i sin branche. Det er muligt at bestille 
idéblade og materialer direkte, ligesom 
det er muligt at downloade relevante 
og centrale tekster og afsnit fra Sam-
arbejdsaftalen og tema-publikationerne 
efter aktuelle behov. På nyhedssiden 
kan man holde sig ajour med udviklin-
gen på samarbejdsområdet.

Samarbejdsnævnets hjemmeside er et 
supplement til den vejledning og op-
lysning, der i øvrigt fra Nævnets side 
foregår over for samarbejdsudvalget.

Honorar
Honorar for deltagelse i samarbejdsud-
valgsmøder uden for normal arbejdstid 
er p.t. 307 kr.
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Kontakt til konsulenttjenesten

Samarbejdsnævnets sekretariat

Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Tlf. 33 38 94 04
Samarbejdskonsulent Sven-Peter 
Nygaard

Landsorganisationen i Danmark
Islands Brygge 32 D Postboks 340
2300 København S
Tlf. 35 24 60 00
Samarbejdskonsulent 
Lone Jacobsen

Medlemmer af SU på 
virksomheder inden for DI’s 
områder retter henvendelse til:
DI
Hannemanns Allé 25
2300 København S
Tlf. 33 77 33 77
Chefkonsulent Dion Danekilde
Chefkonsulent Flemming Ehlerth 
Jørgensen
Chefkonsulent Torben Rentzius Jans

CO-Industri
Vester Søgade 12, 2. sal
1790 København V
Tlf.: 33 63 80 00
Konsulent Peter Dragsbæk
Konsulent Ole Larsen
Konsulent Erik Mosegaard

FOA – Fag og Arbejde
Stauning Plads 1-3
1790 København V
Tlf. 46 97 23 73 / 23 80 30 74
Konsulent Mogens Frederiksen

HK Privat samt Grafi sk Industri & 
Medie Kartel (GIMK)
Weidekampsgade 8, Postboks 470
0900 København C
Tlf. 33 30 44 23
Afdelingsleder Mogens Nies
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Handelskartellet i Danmark
C.F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 18 20 18
Konsulent Susie Kristensen

Mejeriområdet/Transportområdet 
under Fagligt Fælles Forbund (3F)
Kampmannsgade 4, Postboks 392
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
Samarbejdskonsulent
Paw Sjørslev Jensen

Medlemmer af SU på 
virksomheder inden for Dansk 
Byggeri’s område retter 
henvendelse til:
Dansk Byggeri
Nørre Voldgade, Postboks 2125
1015 København K
Tlf. 72 16 00 00
Konsulent Ann Mills Karlslund

BAT-kartellet
Kampmannsgade 4, postboks 392
1790 København V
Tlf. 88 92 11 11
Miljøkonsulent Ulrik Spannow

Medlemmer af SU på 
virksomheder inden for Dansk 
Erhvervs områder retter 
henvendelse til:
Dansk Erhverv
Vester Farimagsgade 19, postboks 500
1506 København V
Tlf. 88 92 11 11
Advokat Mette de Voss

FOA – Fag og Arbejde
Stauning Plads 1-3
1790 København V
Tlf. 46 97 23 73 / 23 80 3 074
Konsulent Mogens Frederiksen

Handelskartellet i Danmark
C.F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 18 20 18
Konsulent Susie Kristensen

HK/Privat
Weidekampsgade 8, postboks 470
0900 København C
Tlf. 33 30 43 43
Afdelingsleder Mogens Nies

Mejeriområdet/Transportområdet 
under Fagligt Fælles Forbund (3F)
Kampmannsgade 4, Postboks 392
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
Samarbejdskonsulent
Paw Sjørslev Jensen
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Medlemmer af SU på 
virksomheder inden for 
HORESTAs områder retter 
henvendelse til:
HORESTA
Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C
Advokat Lise Buhl 
Tlf.: 35 24 80 80

Privat service, 
Hotel & Restaurant området under 
Fagligt Fælles Forbund (3F)
Kampmannsgade 4, postboks 392
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
Samarbejdskonsulent
Paw Sjørslev Jensen

Medlemmer af SU på 
virksomheder på de øvrige 
brancheområder retter 
henvendelse til:
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Tlf.: 33 38 94 04
Samarbejdskonsulent Sven-Peter 
Nygaard

eller til

BAT-kartellet
Kampmannsgade 4, Postboks 392
1790 København V
Tlf. 88 92 11 11
Miljøkonsulent Ulrik Spannow

eller til

Transportområdet m.v.
Kampmannsgade 4, Postboks 392
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
Samarbejdskonsulent
Paw Sjørslev Jensen

eller til

Landsorganisationen i Danmark
Islands Brygge 32 D, postboks 340
2300 København S
Samarbejdskonsulent Lone Jacobsen
Mobil.: 27 27 76 70

I tvivlstilfælde rettes henvendelse til 
LO eller DA.
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Samarbejdsnævnets 
sammensætning i 2011-12
Vicedirektør Povl-Christian Jensen
(Formand for Samarbejdsnævnet)
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V

LO Næsfformand Lizette Risgaard
(Næstformand for Samarbejdsnævnet)
Landsorganisationen i Danmark
Islands Brygge 32D, Postboks 340
2300 København S

Udpeget af DA i øvrigt:
Direktør Peter Stenholm
Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K

Direktør Laurits Rønn
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K

Viceadm. direktør Kim Graugaard
DI
1787 København V

Underdirektør Michael Nordahl Heyde
DI
1787 København V

Udpeget af LO i øvrigt:
Gruppeformand Mads Andersen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Gruppeformand Jan Villadsen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Sektorformand Jørgen Hoppe
HK-Handel
HANDELSKARTELLET I DANMARK
Weidekampsgade 8, postboks 470
0900 København C

Forbundsformand 
Jørgen Juul Rasmussen
Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C

Tilforordnet af Nævnet udpeget 
af Ledernes Hovedorganisation:
Adm. direktør Svend Askær
Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 67
2300 København S
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Forord

Fra strategi til virkelighed 
– en udfordring for samarbejdsudvalget

Arbejdsmarkedet er midt i en af de største omstillinger i mands minde. Globa-
liseringen er kommet for at blive, og der er ingen tvivl om, at denne omstillings-
proces vil fortsætte. Der har været forskellige bud på, hvordan omstillingen skal 
håndteres. I denne årsrapport har vi kigget fem virksomheder over skulderen. 
De har hver deres strategi til at komme fremtiden i møde på en positiv måde. 
De har fået gearet organisationerne til at fokusere på løsning af kerneopgaverne. 
Næringen til at udføre denne mission fi ndes i medarbejdernes kompetencer og 
i samarbejdsrelationerne. Det er medarbejdernes viden, erfaring, selvstændighed 
og initiativer, som i dialog med ledelsen og i strategiarbejdet skal give konkur-
rencekraft, trivsel og vækst. 

De interviewede virksomheder har meget forskellige bud på, hvordan konkur-
rencekraften skal udmøntes. Og dette er hele ideen bag den danske arbejdsmar-
kedsmodel og styrken i samarbejdsforholdene, at vi organiserer os forskelligt, og 
at vi ordner så meget som muligt ude i de lokale virksomheder. 

Coloplast havde indtil for få år siden en stor produktion af stomiposer i Thisted. 
Virksomheden udarbejdede en strategi, hvor udfl ytning af produktion til Kina og 
Ungarn blev en realitet. Det betød ikke et farvel til fabrikken i Thisted, men virk-
somheden og medarbejderne skulle omtænke deres arbejde til at være tæt på 
udviklingen og køre nye produktionslinjer ind. Når de nye produktionslinjer kører, 
bliver de demonteret og kørt til Ungarn. Her fungerer Thisted-medarbejderne 
som konsulenter i opstarten af produktionen, og når det kører, kan de rejse hjem 
til Thisted og begynde et nyt udviklingsforløb. Denne strategi kan gennemføres, 
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fordi fabrikken i Thisted har en stab af veluddannede, erfarne og entusiastiske 
medarbejdere, som kan bruge deres mangeårige erfaring på en anden måde end 
tidligere. Medarbejdernes erfaringer og viden suppleres løbende med omkring 10 
dages årlig efteruddannelse. Og det er ikke kun i tekniske emner, fag som engelsk 
og kulturforståelse er også helt centrale for succesen.

Nr. Vium Mejericenter er en del af det skandinaviske Arla Foods, og de har valgt 
at koncentrere osteproduktionen i Nr. Vium. Men det er en produktion, som har 
undergået en stor forandring gennem de sidste 10 år. På mejericentret har de 
automatiseret og optimeret sig til en konkurrencedygtig situation. De måler på 
alle processer i virksomheden og deler ud af al væsentlig viden til medarbejderne. 
I dag er medarbejderne velorienterede om alt, hvad der rører sig på virksomhe-
den, og de er motiverede til selv at tage initiativer til optimering af arbejdspro-
cesser og løsning af de daglige problemstillinger. Den gensidige information og 
tillid, som er opbygget i samarbejdsudvalget, har en meget stor del af æren for 
den vestjyske succes. 

JELD-WEN i Sdr. Felding er en del af en verdensomspændende koncern. Fabrik-
ken fremstiller døre til hjemmemarkedet, men i samarbejde med andre specia-
liserede fabrikker i koncernen. De har netop været igennem projekt ”Rock the 
boat” for at få rusket op i rutinerne. Projektet har givet en masse små og store 
ideer fra alle medarbejdere og ledere til forbedringer af produktionen. Ideerne 
bliver systematisk indsamlet, og ved tavlemøder i de enkelte afdelinger bliver 
medarbejderne opfordret til at formulere ideerne. Ideerne samles i en database og 
kategoriseres. Projektet har på kort tid givet rigtig mange gode ideer på områder 
som web, produktion, energiledelse og salg, og hos JELD-WEN er man ikke i tvivl 
om, at virksomhedens sociale kapital har givet medarbejdertilfredshed, konkur-
renceevne og positiv bundlinje.
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Øens Murerfi rma A/S bringer kommunikationen helt ud i skurvognen. Øens Mu-
rerfi rma A/S på Amager arbejder på at skabe sammenhæng i virksomheden. Det 
sker bl.a. ved at styrke den daglige dialog. Konkret har virksomheden investeret i 
et nyt elektronisk skurvognsprojekt, som skal afl øse den store mængde af papirer, 
som fi ndes i skurvognen. Desuden har Øens Murerfi rma A/S opbygget et stærkt 
intranet, så erfaringer kan deles og den interne dialog styrkes.

Hos den landsdækkende medicinalvirksomhed Nomeco har de oprettet deres 
egen interne kompetencefond. Medarbejderne kan søge om op til 14 dages efter-
uddannelse efter eget valg. Det styrker medarbejdernes personlige kompetencer 
og fremmer arbejdsmiljøet i virksomheden. Hos Nomeco mener de, at deres 
interne kompetencefond er med til at give en øget dynamik i virksomheden, og 
det giver en god konkurrenceevne.

Vi håber, du må hente inspiration i årsrapportens historier. De viser alle, at der er 
store gevinster at hente ved strategisk satsning på udvikling af medarbejdernes 
kompetencer og ved at styrke samarbejdet på kryds og tværs i virksomheden. Sam-
arbejdsudvalgene er omdrejningspunktet for de fl este af initiativerne. Historierne 
fortæller om en række virksomheder, hvor medarbejderne systematisk tages med 
på råd, og hvor de får plads til at udvikle sig selv og virksomheden. Netop disse 
faktorer kan være den altafgørende forskel på, om virksomheden giver bundlinje 
eller ej. Og så betyder et højt vidensniveau og gode samarbejdsrelationer også, 
at alle er mere glade for at gå på arbejde!

God læselyst!

Povl-Christian Jensen, DA
Formand for Samarbejdsnævnet

Lizette Risgaard, LO
Næstformand for Samarbejdsnævnet
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Coloplast, Thisted

”Vi kan godt lide at se alle problemerne, for så kan vi 
få gjort noget ved dem!”

Interview med direktør i det tekniske kompetencecen-
ter gennem 1½ år, formand i SU Frank Berg Rasmussen, og 
elektriker, tillidsrepræsentant og næstformand i SU H. C. 
Andersen 

Coloplast er en dansk virksomhed, som blev grundlagt for ca. 50 år siden. Ideen 
til stomiposer blev født af en sygeplejerske, hvis søster havde gennemgået en 
stomioperation. Hun så, hvad det betød at have en stomi, og hvor meget man blev 
forhindret i at deltage i det sociale liv. På det tidspunkt var plastik lige kommet 
frem, og hun fandt på at kombinere en klæber med en plastikpose. Stomiposerne 
er den dag i dag det vigtigste forretningsområde, og de bliver løbende videreudvik-
let. Kort sagt handler det om at give de mennesker, som har en stomi, et godt og 
indholdsrigt liv. Coloplast udvikler produkterne i tæt samarbejde med kunderne. 

Coloplast har gennem de seneste seks år lavet en turn around, hvor 90 pct. 
af produktionen er fl yttet til Ungarn og Kina. Processen med at videreudvikle 
produktionen i Danmark var ikke lykkedes, hvis der ikke havde været et godt 
samarbejde på virksomheden. Nu ligger al storproduktion i udlandet, mens ud-
viklingen fortsat foregår i Danmark. Thisted er rammen om det meste, og her 
har medarbejderne oplevet at have fået et mere udviklende arbejde, hvor deres 
kompetencer virkelig kommer i spil.



9

Tillidsrepræsentant H. C. Andersen (tv) mener ikke, at man skal sætte sig hen i et hjørne og sur-
mule, fordi virksomheden skal omstrukturere: ”Dermed risikerer man, at det ikke bare er en del af 
medarbejderstaben, der ryger, men at hele fabrikken lukker. Den tanke kunne vi ikke leve med. Så 
hellere være medspiller og prøve at påvirke tingene”. Fabriksdirektør Frank Berg Rasmussen (th).

OM COLOPLAST

* Coloplast er en dansk virksomhed, som udvikler og producerer stomiposer, og 

produkterne udvikles i et tæt samarbejde med kunderne. Desuden produceres 

hjælpeartikler til kontinens, urologi samt hud og sårpleje.

* Coloplast har gennem de seneste 6 år lavet en turn around, hvor 90 pct. af 

produktionen er fl yttet til Ungarn og Kina.

* Fabrikken i Thisted har en veluddannet og motiveret medarbejderskare, som 

opbygger nye produktionslinjer. Når de er kørt ind, fl yttes de til Ungarn, og de 

danske medarbejdere uddanner herefter deres ungarske kolleger i at betjene dem.

* Den store fl eksibilitet blandt medarbejderne gør, at hvor det tidligere tog fl ere 

år at opbygge en produktionslinje til at være indkørt og velfungerende, så sker 

det nu på 3-6 måneder.

* Hos Coloplast fokuserer organisationen på kerneopgaven. De har forenklet 

organisationen og opblødt grænserne mellem de enkelte dele af organisationen. 

Alle skal se på projektet som det overordnede. 
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Thisted-fabrikken blev 
opnormeret til et 
kompetencecenter
Når Coloplast besluttede at beholde 
fabrikken i Thisted, skyldes det, at der 
er en veluddannet, erfaren og moti-
veret medarbejderstab. Hvor opgaven 
tidligere var at producere, skal de knap 
200 tilbageværende medarbejdere nu 
opstille og køre nye produktionslinjer 
ind. Når de nye produktionslinjer er 
optimeret, bliver de fragtet til Ungarn, 
hvor den egentlige produktion kører. 
Fabriksdirektør Frank Berg Rasmussen 
fortæller, at det har været en lang vej 
at gå fra at være en traditionel pro-
duktionsvirksomhed til i dag at være 
et egentligt produktionshus: ”Vi gør alt 
det, man i en traditionel produktion 
ikke bryder sig om. Vi kan faktisk godt 
lidt at se alle problemerne, for så kan 
vi få gjort noget ved dem!”

Fordelingen mellem Thisted og 
Ungarn
Processen har gennem årene haft sit 
omdrejningspunkt i samarbejdsudval-
get, og virksomheden har meget fokus 
på uddannelse og i det hele taget at 
være klædt på til ”at levere varen”. 
Nu skal varen bare leveres gennem 
en fabrik i Ungarn. Her er lønnen ca. 

I dag er koncernens arbejdssprog engelsk, og 
medarbejderne kommer løbende på skolebæn-
ken for at få undervisning. Også undervisning 
i kulturforståelse er på programmet.
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20 pct. af den danske, og det taler sit 
eget hårde markedssprog. De ungar-
ske fabrikker kan derfor køre på en 
lavere grad af automatisering, og det 
er en yderligere udfordring for med-
arbejderne i Thisted. For de skal sætte 
sig ind i, hvordan man reelt kan køre 
en produktion i Ungarn med mindre 
automatisering, end de har været vant 
til. I Ungarn er det simpelthen billigere 
at have en ufaglært til at sidde og lave 
kvalitetskontrol end at have en faglært, 
som kan styre et kompliceret automa-
tiseret produktionsapparat!

Høj kompetence giver 
hurtigere omstilling
For Coloplast handler det også om 
at komme hurtigt af sted med nye 
produkter. Derfor kører fabrikken i 
Thisted ofte de første serier i en ny 
produktion – simpelthen for at være 
hurtigt på markedet. Den opgave kan 
medarbejderne i Thisted løfte på grund 
af deres højere kompetence. I maskin-
bygningsafdelingen bygges den første 
maskine i Thisted, derefter kopieres 
den og den produceres i et større 

I dag opbygges alle nye produktionslinjer på fabrikken i Thisted. Når produktionen er kørt ind, 
adskilles linjen og køres til Ungarn. Her genopfører Thisted-medarbejderne hele produktionslinjen 
og sørger for oplæring af ungarerne.
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antal på fabrikken i Kina, som er rigtig 
gode til at kopiere. Når produktionen 
så kører, kan det hele fl yttes til Ungarn. 

Transformationen i Thisted begyndte 
omkring 2005, og den har betydet en 
halvering af medarbejderstaben. Tillids-
repræsentant H. C. Andersen fortæller, 
at det var en mental omstilling, idet 

virksomheden gennem mange år havde 
været inde i en konstant vækst og hele 
tiden tog nye medarbejdere ind: ”Det 
var en omvæltning af de store, må jeg 
sige. Men vi kom igennem ved at have 
et godt samarbejde og en åbenhed 
omkring tingene. Og vi fi k lavet nogle 
aftaler, som vi kunne være tilpas med.” 
H. C. Andersen fortæller videre, at han 

Hos Coloplast har man gået fra at være en produktions- til en udviklingsvirksomhed. Det har givet 
et højere vidensniveau og dermed højere engagement hos medarbejderne.
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ikke har problemer med at møde tidli-
gere medarbejdere inde i Thisted, for 
”alle har været tilpas med den måde, 
tingene er sket på.” Det var et stort 
arbejde at komme igennem proces-
sen, men alle har været i stand til at se 
hinanden i øjnene – også bagefter. Om 
baggrunden for omstruktureringen 
fortæller fabriksdirektør Frank Berg 
Rasmussen videre, at virksomhedens 
nøgletal talte deres klare sprog om, at 
det var nødvendigt at gøre noget: ”Det 
sker tit, at når man har en virksom-
hed, som vokser og vokser, så løber 
omkostningsniveauet løbsk.”

Samarbejdskulturen på det 
danske arbejdsmarked
I hele processen omkring udfl ytning 
og omstilling valgte medarbejderne 
at tage et ansvar. ”Man kan vælge at 
sætte sig hen i et hjørne og surmule. 
Dermed risikerer man, at det ikke bare 
er en del af medarbejderstaben, der 
ryger, men at hele fabrikken lukker. 
Den tanke kunne vi ikke leve med. Så 
hellere være medspiller og prøve at 
påvirke tingene”, siger tillidsrepræsen-
tanten, og det er en strategi, som har 
givet bonus: ”Der er blevet lyttet til 
os gennem hele processen”. I forbin-
delse med udfl ytning af arbejdsopgaver 

til fabrikken i Ungarn har Frank Berg 
Rasmussen oplevet, at de danske ope-
ratører, som har været med dernede, 
har været meget mere selvstændigt 
arbejdende og har kunnet løse proble-
mer på egen hånd. Han mener, at det 
ikke blot har noget med uddannelse 
og kompetence at gøre, men at det 
også handler om kultur: ”Vi lever ikke 
i et hierarkisk samfund – vi er gode til 
alle sammen at tage et ansvar, og det 
gør virkelig en forskel. Dermed kan vi 
løse de opgaver, vi skal.”

Den nye virkelighed
Hvor medarbejderne tidligere havde 
mere faste arbejdspladser og forud-
defi nerede opgaver, er fabrikken i dag 
mere gearet som en projektorganisa-
tion. ”Det er blevet mere strategisk 
drevet, og vi vil gerne tænke mere i 
værdistrømme. Derfor har vi i dag en 
kæmpe fordel i, at nogle af de men-
nesker, som skal være med til at køre 
produktionen ind, faktisk også er med 
til at samle maskineriet.” siger Frank 
Berg Rasmussen og uddyber, at det 
meget handler om at bryde grænserne 
ned og arbejde på tværs af afdelingerne. 
Og så fremhæver begge betydningen 
af, at tillidsrepræsentantarbejdet ikke 
længere er opdelt i mange undergrup-
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per, og det giver nogle mere spæn-
dende jobs. I dag har man to tillids-
repræsentanter, én for de faglærte og 
én for de ufaglærte. Fleksibilitet er et 
af nøgleordene i Coloplasts strategi. 
Nu sender man også medarbejdere 
rundt på de forskellige fabrikker for at 
undgå fl askehalse og dermed optimere 
produktiviteten. Samtidig fungerer ud-
vekslingen som en art uddannelse, idet 
medarbejderne lærer andre grene af 
virksomheden at kende og dermed nye 
forretningsområder. H. C. Andersen 
uddyber udvekslingsordningen: ”Det 
er også en udvekslingsordning, for der 
er en kulturforskel mellem Danmark 
og Ungarn, men det er der altså også 
mellem Thisted og København”. 

Uddannelse er højt prioriteret
I dag har Coloplast i Thisted en uddan-
nelsesaftale, som gennemsnitligt består 
af minimum 10 dages årlig uddannelse 
til alle. Også typen af uddannelser, som 
medarbejderne får tilbudt, har foran-
dret sig. Eksempelvis går medarbej-
derne nu til kursus i kulturforståelse, 
fordi de arbejder meget sammen med 
Ungarn. Sprogundervisning er også 
blandt tilbuddene. Al kommunikation 
med fabrikkerne i Ungarn foregår nem-
lig på engelsk. Desuden bliver stort 

set al ny dokumentation skrevet på 
engelsk. Virksomheden arbejder ikke 
udelukkende med uddannelse i form af 
undervisning. Også sidemandsoplæring 
er en populær metode til at erhverve 
ny viden. Frank Berg Rasmussen næv-
ner her, at nogle af operatørerne er 
blevet oplært i kvalitetsafdelingen til 
at kunne tage sig af kvalitetsarbejde: 
”Herved får vi en større palette af 
medarbejdere, som har denne kom-
petence, idet det ofte har været en 
fl askehals.” H. C. Andersen supplerer: 
”Vi tilrettelægger uddannelsen, så no-
get af det foregår på teknisk skole og 
noget af det på virksomheden.” Endelig 
tilrettelægger man uddannelserne på 
tværs af faggrænserne, så det f.eks. ikke 
bare er elektrikere, som kommer på 
en bestemt type af kurser. Virksomhe-
dens beliggenhed i uddannelsesbyen 
Thisted betyder også, at de kan trække 
på knowhow indenfor tilrettelæggelse 
af uddannelse. F.eks. foregår engelsk 
undervisningen på det lokale VUC.  Al 
uddannelse i virksomheden planlægges 
internt af TCC, Teknisk Competence 
Center. Her er der en erfaringsudveks-
ling og et samarbejde med virksomhe-
dens øvrige kompetencecentre rundt 
omkring i landet. 
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Fleksibilitet
Noget af det, man har opnået gennem 
hele processen, er et højere vidensni-
veau og dermed højere engagement 
hos medarbejderne. Nu er medarbej-
derne mere optaget af at deltage aktivt 
i hele processen omkring fejlfi nding 
end tidligere. ”Du bliver guidet mere 
på plads som reparatør, for nu peger 
folkene i produktionen fejlene ud for 
dig”, siger H. C. Andersen.

Den store fl eksibilitet blandt medar-
bejderne gør, at hvor det tidligere tog 
fl ere år at opbygge en produktionslinje 
til at være indkørt og velfungerende, 
så sker det nu på 3-6 måneder. Frank 
Berg Rasmussen fortæller, at hvor de 
tidligere havde 10-15 år til at blive 
verdensmestre på at mestre et pro-
duktionsforløb, så har de i dag højst 
2 år. For de har en målsætning om, at 
intet produktionsudstyr må stå mere 
end 2 år i Thisted. 

Lighed er vigtigt
Faggrænserne er blevet nedbrudt, og 
der har været fokus på at få skabt lig-
hed på andre områder. Tidligere var 
der nogle bonusordninger, som var 
forskellige alt efter hvilken faggruppe, 
afdeling og fabrik, man tilhørte. De er 
brudt ned til nogle gennemskuelige og 
ligeværdige ordninger, som alle accep-
terer og ser det fornuftige i. 

H. C. Andersen slutter: ”Det er blevet 
en anden arbejdsplads, men det er også 
blevet mere spændende”.
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Arla Foods, Nr.Vium

”Vi skal vise, at vi kan noget”

Interview med tillidsrepræsentant og næstformand i SU Henrik 
Blum og fabriksdirektør og formand i SU Peter Møller

Arla Foods i Nr. Vium har en strategi for at holde sig fast i den internationale 
konkurrence. De ekspanderer, og en stor del af kapitalen hertil er social. Der er 
stor enighed om, at konkurrenceevnen skal fodres med gode arbejdsforhold samt 
motiverede og veluddannede medarbejdere. I Danmark har vi i forvejen en velud-
dannet medarbejderstab, og de er motiverede til omstilling og videreuddannelse. 
Hvis det ikke var sådan, havde Arla Foods outsourcet for længe siden. Visionen 
for mejeriet er meget enkel: ”Great yellow cheese made by great people”.

Lean og social kapital giver positiv bundlinje
Fabriksdirektør Peter Møller fortæller, at mejeriet har god erfaring med at se 
potentialet i deres medarbejdere til at kunne lave løbende forbedringer: ”Vi har 
et mantra, som hedder, at vi hele tiden skal gøre det en lille smule bedre. Hvis 
medarbejderne har en viden, skal de også kunne komme af med den. Vi skal sikre 
os, at vi udnytter dette potentiale.” På mejericentret har de oprettet en lang række 
såkaldte Lean-tavler, så alle kan følge med i produktionsfl ow’et, som det ser ud 
her og nu. ”Man kan jo godt sætte ingeniører til at lave en hel masse beregninger, 
men det at man fl ytter noget i sin hverdag, koster jo ikke noget, men det øger 
produktiviteten hver eneste dag. Det forventer vi af medarbejderne. Hvis man 
bare kommer hver dag og hænger hovedet på knagen og gør, som chefen siger, så 
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OM ARLA FOODS, NR. VIUM

* Arla Foods i Nr. Vium vil holde fast 

i den internationale konkurrence-

evne. Det kan de gøre ved at have 

en veluddannet medarbejderstab, 

som er motiverede til omstilling og 

videreuddannelse.

* Virksomheden har gennem en år-

række kørt et Lean-forløb, hvor man 

måler på alt hvad der kan måles. 

Resultaterne kommunikeres løbende 

ud til alle ansatte på mejericentret.

* Automatisering af mejericentret er 

nøgleordet for at øge konkurrence-

dygtigheden. På 9 år er virksomhe-

den vokset fra at dække 25.000 m2 

til i at dække 45.000 m2 af den jyske 

hede. Samtidig har man fordoblet 

forædlingen og skåret medarbejder-

staben ned fra 550 til 275.

* Medarbejderne kommer løbende på 

efteruddannelse og lærer hinanden 

op.  Alle skal kunne håndtere mange 

fl ere funktioner end tidligere.

* Klar kommunikation og fælles mål 

er nogle af midlerne til at komme 

videre.

* I projektperioden er sygefraværet 

reduceret og antallet af arbejdsulyk-

ker mindsket markant.

* Virksomhedens forbedrede konkur-

rencedygtighed tilskrives medarbej-

dernes uddannelse og motivation. 

Der er udpræget teamwork og ar-

bejde i medstyrende grupper.  Arbej-

det stiller i det hele taget større krav 

til alle end tidligere, men til gengæld 

er det sjovere at gå på arbejde. 

Tillidsrepræsentant og næstformand i SU Henrik Blum (tv) og fabriksdirektør og formand i SU 
Peter Møller (th): ”Klar kommunikation og fælles mål er nogle af de vigtigste metoder til at få 
skabt en konkurrencedygtig organisation. Info-tavler i bl.a. kantinen har forbedret informationen”.
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kan vi lige så godt købe billig arbejds-
kraft i udlandet. Vi skal have noget for 
pengene, og vi har gode lønninger i 
Danmark. Men det er også fordi, vi 
kan noget! Vi skal udvikle os hver ene-
ste dag.”

Klar kommunikation 
og målsætninger er 
forudsætningerne for succes
Klar kommunikation og fælles mål er 
nogle af midlerne til at komme videre. 
Fabriksdirektør Peter Møller fortæl-
ler om deres klare målsætninger, som 
hænger på tavler i forskellige stør-
relser rundt omkring på den store 
vestjyske virksomhed, og som er med 
til at give virksomheden en omsæt-
ning på omkring 2 milliarder om året. 
Desuden har virksomheden elektroni-
ske informationstavler, som hele tiden 
giver opdateret information om nye 
tiltag på virksomheden. Endelig måler 
man på alt, hvad det overhovedet gi-
ver mening at måle på. Resultaterne 
har da også vist sig at være holdbare. 
Virksomheden har fået reduceret sy-
gefraværet markant, fået langt færre 
arbejdsskader og en bedre konkurren-
cedygtighed. Peter Møller illustrerer 
fremgangen med tal: På 9 år er antallet 
af ansatte gået fra 550 til 275. Hvor 

virksomheden i 2003 bredte sig over 
25.000 overdækkede kvadratmeter, er 
det i dag 45.000. I samme tidsrum er 
forædlingen fordoblet. Resultaterne 
er nok ønsketænkning hos de fl este 
virksomheder, og på spørgsmålet om, 
hvordan det har kunnet lade sig gøre, 
kommer Peter Møller med nogle faste 
meninger: ”Motivation, beherskelse af 
fl ere funktioner og uddannelse af alle 
medarbejdere.”

Medarbejderinddragelse og 
uddannelse er vejen frem for 
mejeriet
Vejen til den nuværende position har 
været lang. For 10 år siden havde virk-
somheden mange arbejdsulykker. Til-
lidsrepræsentant og næstformand i 
SU Henrik Blum fortæller: ”Vi havde 
rigtig meget manuelt arbejde dengang, 
og det har vi fjernet det meste af nu. 
Desuden har vi nu meget mere fokus 
på arbejdsulykker. Jo mere ledelsen, SU 
og AMO har fokus på emnet, jo bedre 
trænger det ind hos medarbejderne.” 
Peter Møller fortsætter: ”Vi har også 
haft alle medarbejdere ude på ét-dags-
kurser, hvor vi bl.a. drøfter forebyg-
gelse af arbejdsulykker. Det handler 
om at få alle medarbejdere med. Jeg 
kan jo sagtens stå og fortælle om sik-
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En ost er ikke bare en ost. Det er en levende organisme. Derfor kræver det lang erfaring at kende 
de forskellige oste og dermed at kunne skære dem korrekt. Denne kompetence har medarbej-
derne hos Arla Foods i Nr. Vium.

kerhed, men hvis ikke medarbejderne 
er med, rykker det slet ikke. Vi har en 
meget pragmatisk tilgang til tingene. Vi 
starter med at defi nere formålet, så vi 
er enige om det.” Henrik uddyber: ”De 
tavlemøder vi har, hjælper gevaldigt 
på at holde det fælles formål for øje. 
Her kommer det mindst op en gang 
om ugen.” 

Automatisering giver 
konkurrencedygtighed
Hos Arla Foods i Nr. Vium har de i SU 
diskuteret, om de skulle outsource 
dele af produktionen. Peter Møller 
fortæller, at de har været inde i overve-
jelserne på pakkeri- og slicingområdet. 
Efter en grundig undersøgelse fandt 
man ud af, at man kunne automatisere 
sig frem til konkurrencedygtigheden. 
Man samlede desuden disse funktioner 
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ét sted i Danmark og ét sted i Sverige, 
og dermed kunne det ikke betale sig at 
køre det til f.eks. Polen, Ukraine eller 
Holland for at få arbejdet udført bil-
ligere. Peter Møller fortæller, at det er 
et meget enkelt regnestykke, for det 
gælder om at konvertere antal tons 
mejerivarer med antal kørte kilometer 
og arbejdet med at emballere osten i 
begge ender af transportvejen. 

Alt kan måles og vejes
Også sygefravær har der i Nr. Vium 
været tradition for at måle på og melde 
ud om. Tidligere havde man på meje-
ricentret valgt at måle på ulykker og 
sygefravær i forhold til nogle mål. Nu 
kigger man i stedet mere på trends. 
På informationstavlerne kan man læse, 
hvor mange ulykker der har været i en 
periode og dato for seneste ulykke. På 
den måde kan man trække på medar-
bejdernes viden og erfaring, så man 
reagerer, inden man kører i grøften. I 
marts 2012 var sygefraværet således 
2,47 procent, og det er lavt i forhold 
til lignende virksomheder. 

Med hensyn til målingerne fortæller 
Peter Møller, at man måler på hele 
anlægget og ikke bare på sin egen pro-
duktionslinje: ”Og det er en kommuni-

kation, som er motiverende for alle på 
mejericentret.” Henrik Blum uddyber: 
”På virksomheden måler vi os også i 
forhold til andre store virksomheder. 
Hvert år har vi en barometerundersø-
gelse. Her viste det sig, at vi lå dårligt på 
”fejl og mangler”. Det har rettet sig nu.”

Uddannelse er vejen frem
Medarbejderuddannelse har været og 
er fortsat en vigtig bestanddel af suc-
cesen i Nr. Vium. Henrik Blum fortæl-
ler, at uddannelse er nødvendig med al 
den nye teknologi, som bliver indført: 
”I dag kan du ikke bare hive en person 
ind fra vejen og sige, nu starter du hér. 
Det kunne man, dengang jeg startede 
herude.” Efteruddannelsen består tit 
i, at medarbejderne kommer en tur 
ned til maskinleverandøren i Tyskland 
for at lære de nye maskiner at kende. 
Derefter oplærer de så kolleger i Nr. 
Vium. Henrik Blum fortæller videre om 
et kursus, som år tilbage skulle lære 
medarbejderne at betjene maskinerne 
til skivning af ost: ”Det kostede over 
kr. 80.000, og det syntes man jo var 
mange penge. Men efter bare 14 dage 
havde man sparet penge på det kursus. 
For folk forstod nu pludselig at betjene 
maskinerne rigtigt.”
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Peter Møller fortæller, at man som 
person skal kunne håndtere mange 
fl ere funktioner end tidligere: ”Det 
er et skift, som er sket fra 2003 til i 
dag. Vi har taget det som en løbende 
proces, som ikke skulle tilte hele virk-
somheden. Hvis vi ikke havde gjort det, 
havde vi ikke haft virksomheden i dag.”

Motiverede kolleger er en 
forudsætning for succesen
Henrik Blum mener, at jo yngre man 
er, desto mere opsat er man på uddan-
nelse: ”Men det er omvendt også me-
get få af de ældre medarbejdere, som 
siger nej til efteruddannelse.” Henrik 
mener, at pressens billede af medarbej-
dere, som ikke vil tage efteruddannelse, 
er fortegnet. Men han medgiver, at de 
unge nok et mest glade for at modtage 
uddannelsestilbud, selvom det burde 
forholde sig omvendt, da de ældre ikke 
har haft samme uddannelsesmulighe-
der som de unge. 

Peter Møller ser en stor interesse 
for efteruddannelsen, særligt indenfor 
engelskundervisning: ”Vi har entreret 
med aftenskolerne om at tilbyde en-
gelskundervisning. Vi stiller lokalerne 
til rådighed, og så går medarbejderne 
på kursus lige efter arbejdstiden – sam-

men med kollegerne. Der er kø for at 
komme på de kurser, og det er ikke 
de unge, som tilmelder sig. De fl este 
er over 50 år.”

Medarbejderne ønsker 
forandring 
Forandringsparatheden har altid væ-
ret vægtet på virksomheden – også 
før ”Lean” og andre tiltag. Peter Møl-
ler: ”Her på stedet har vi aldrig bare 
kørt, som vi plejer. Da virksomheden 
skiftede fra at producere pakkeost til 
skiveost i 2000, var det et kvantespring 
ud i intetheden. Vi har ofte brugt mot-
toet, at stilstand er lig med tilbagegang. 
Men 80-90 pct. af vores omsætning 
ligger i udlandet, og vi har pendanter i 
udlandet, som kan lave det samme som 
os, så vi skal hele tiden være bedre.” 
Henrik Blum supplerer: ”I al den tid, 
jeg har været her, har det ene år ikke 
lignet det andet. Når du gerne vil være 
på en arbejdsplads, så følger du med. 
At putte ost i bægre er måske ikke 
særligt spændende, men når du laver 
noget andet også, så kan det være, at 
det er lidt mere spændende at gå på 
arbejde. Jo mere du kan, desto sjovere 
er det at gå på arbejde.”
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Motivation fra ledelsen
Peter Møller: ”Der har været en åben-
hed omkring, hvorfor disse tiltag har 
været nødvendige. Alt det med gule-
rod i form af penge holder ikke længe. 
Efter tre måneder har man indstillet 
sit forbrug efter det. Når man så har 
betalt sin skat, så er det hurtigt glemt. 
Det fl ytter ikke noget. Vi skal, ledelse 
og medarbejdere imellem, være enige 
om, hvilken opgave vi står overfor, og 
så skal vi vise gensidig respekt.” 

Peter Møller fortæller videre om den 
vestjyske folkesjæl, at man på egnen 
ikke har været vant til mange arbejds-
pladser. Desuden har man et ”mindset”, 
som går ud på, at man er nødt til at 
være omstillingsparat for at overleve. 
At dyrke heden har altid været et 
slidsomt job. Det er i øvrigt en for-
klaring, som Peter Møller har fået fra 
sin forgænger som mejerichef. Det er 
også en del af forklaringen på, at fl ere 
virksomheder har haft succes med at 
starte produktion i det vestjyske. Det 
viser sig ligefrem ved, at hvis der går 
et par år uden de store forandringer, 
bliver medarbejderne utålmodige efter, 
at der skal ske noget. 

Henrik Blum: ”I de 11 år, jeg har været 
her, har der været tre større udvidelser. 
Vi er gået fra 25.000 m2 til 45.000 m2 

i produktionsareal, så det er næsten 
en fordobling.”

Men hvis medarbejderne alligevel 
skulle komme til at kede sig, kan de 
altid gå til deres arbejdsleder og bede 
om at komme til at lave noget andet. 
Arbejdslederen kan også spørge en 
medarbejder, om vedkommende f.eks. 
kunne tænke sig at være med til at 
starte en ny linje op. Det er ifølge 
Henrik Blum helt ufarligt at sige nej, 
og så bliver man bare stående ved den 
linje, man er på. 

Hemmeligheden bag det lave 
sygefravær på mejeriet
I dag ligger mejericentret med et sy-
gefravær på 2,47 pct. set over et år, og 
det er meget lavt. Det startede med, at 
virksomheden årligt indkaldte medar-
bejderne til en syg-sundhedssamtale, 
og det fi k en hurtig effekt. Da man et år 
sprang over, steg sygefraværet. Henrik 
Blum tilskriver succesen, at det blev 
legalt at tale om fravær ude på pro-
duktionslinjerne. Desuden var emnet i 
samtalen ”fastholdelse”, og det virker. 
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Forretningsplanen hænger overalt på mejeriet. Den fælles viden skaber fælles forståelse, høj pro-
duktivitet og konkurrencekraft. 
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Peter Møller bakker også op omkring 
ideen om det gode arbejdsmiljø: ”For 
når man er glad for at komme på sin 
arbejdsplads, skal der mere til for at 
man bliver hjemme.” 

I trivselsdiskussionen mener Peter 
Møller også, at man ikke er udsat for 
stress, hvis man selv er med til at forme 
arbejdspladsen. ”Det er først, når man 
ikke kan overskue tingene, at man får 

stress”. Faktisk har man på virksom-
heden oplevet, at stress oftere fore-
kommer, når man ikke har så meget 
at lave, for så bliver folk urolige. Her 
er det så vigtigt, at ledelsen melder 
ud om planerne hurtigt, så der ikke 
opstår rygter om fyringer osv. Hen-
rik supplerer: ”Vi indkalder typisk til 
afdelingsmøde, og så kan ledelsen be- 
eller afkræfte eventuelle forlydender.”
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JELD-WEN, Sdr. Felding

”Rock the boat – på den jyske hede”

Interview med adm. direktør Torben Porsholt, tillidsrepræsentant 
Aksel Tannebæk og personlig assistent Bente Egsgaard-Fjord

JELD-WEN, Sdr. Felding i Vestjylland er en topmoderne produktionsvirksomhed, 
som er en del af en verdensomspændende koncern. På fabrikken fremstiller de 
individuelt designede døre i alle mål og farver. Virksomheden har to kundegrup-
per: Privatkunderne, som køber døre efter standardmål i byggemarkederne, og 
projektdelen, hvor døre udvikles til specielle formål og efter særlige ønsker. Private 
kan også få leveret en specialdesignet dør, men så bliver det i den dyrere ende. 
Virksomheden er markedsledende i Danmark, samt på fl ere andre markeder i 
Europa. Koncernen har gennem de seneste år arbejdet på at udnytte de interne 
synergier i Europa, så den enkelte fabrik producerer netop de produkter, de er bedst 
til, hvorved medarbejderkompetencerne udnyttes bedst muligt og produkterne 
opnår den ønskede kvalitet. Derfor producerer man i JELD-WEN nødvendigvis 
ikke til ens eget marked, men også til andre markeder i Europa. 

Adm. direktør Torben Porsholt forklarer deres succes med, at nærheden til 
markedet er en vigtig konkurrenceparameter. For det giver fl eksibilitet og kort 
leveringstid: ”Selvfølgelig vil de kunne lave den slags døre i Kina, men de vil aldrig 
kunne lykkes med det, for produkterne vil ikke kunne ramme kundens forvent-
ninger. Kunden ville aldrig kunne få leveret en specialfremstillet kvalitetsdør med 
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OM JELD-WEN

* JELD-WEN er en del af en verdens-

omspændende koncern. Den danske 

afdeling producerer og distribuerer 

højkvalitetsdøre til det danske mar-

ked og til projektmarkedet i England. 

* JELD-WEN beskæftiger 600 med-

arbejdere på afdelingerne i Løgstør, 

Randers, Herning og Sdr. Felding. 

* Virksomheden er i gang med projekt 

”Rock the boat”, som skal dæmme 

op for vanetænkning og sætte kun-

den i fokus, hvormed hele produk-

tionsapparatet bliver optimeret i 

forhold hertil. 

* Alle på virksomheden opfordres til 

at komme med ideer, som lægges i 

en fælles idébank, der løbende op-

dateres og prioriteres. Ideerne skal 

kunne give besparelser, øge produk-

tiviteten samt forbedre kvaliteten 

eller arbejdsglæden.

* Den person, som får en god idé, står 

bagefter med ansvaret for at få den 

ført ud i livet.

* JELD-WEN har foreløbig fået ført 

ideer ud i livet på områder som 

kommunikation, energibesparelser 

og nye produktionsmetoder.

Adm. direktør Torben Porsholt: ”Fabrikken i Sdr. Felding i  Vestjylland er stor og topmoderne indrettet.
Virksomheden er meget specialiseret og får sine ”rådøre” fra JELD-WEN, Sverige. Karmene kom-
mer fra en fabrik i Estland”. 
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kort leveringstid. Hvis vi kan få kun-
derne til at stille disse krav, sikrer vi 
arbejdspladser i Danmark. Sådan en 
produktion vil altid bestå.”

JELD-WEN har netop sat en proces i 
gang, som de kalder ”Rock the boat”. 
Processen skal dæmme op for vane-
tænkning og sætte kunden i fokus, så 
hele produktionsapparatet bliver opti-
meret i forhold hertil. ”Rock the boat” 
startede med de administrative medar-
bejdere, og det skal nu udvikles til pro-
duktionsmedarbejderne. Sideløbende 
med projektet har JELD-WEN også 
gennemført en trivselsundersøgelse.

Adm. direktør for JELD-WEN Skandi-
navien Torben Porsholt fortæller om 
baggrunden for projektet: ”Vi kender 
det alle sammen, når vi skal ringe ind 
til et eller andet fi rma. Hvor hurtigt 
bliver man ikke irriteret, når man ikke 
kommer frem til den rigtige person? 
Derfor satte vi nogle mål op for, hvor 
hurtigt vi skal reagere, når kunden 
kontakter os. Hvor hurtigt forventer 
kunden, at vi leverer dørene?”

Personlig assistent Bente Egsgaard-Fjord har 
været tovholder på ”Rock the boat”. Hun 
fortæller, at det er de mange små ideer, som 
er med til at give øget produktivitet og ar-
bejdsglæde.
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Hvordan kom projekt ”Rock 
the boat” i spil?
Tillidsrepræsentant Aksel Tannebæk: 
”Det startede med, at vi havde en eks-
tern konsulent, som udfordrede os 
lidt.” Torben Porsholt fortsætter: ”Han 
var provokerende og sagde, at det ikke 
var godt nok at blive lidt bedre år for 
år. Vi skulle virkelig strække os ud og 
tvinge os selv til at tænke på en anden 
måde. Vi har haft nogle store projekter, 
hvor vi kunne have tjent nogle fl ere 
penge eller sparet omkostninger.” 

Hvad er der kommet ud af 
projektet?
Et af de projekter, som virksomheden 
gik i gang med, var at effektivisere post-
gangen til eksterne sælgere. Tidligere 
kopierede man alt skriftligt materiale 
og sendte det med posten til eksterne 
sælgere. Tovholder på projektet, per-
sonlig assistent Bente Egsgaard-Fjord 
beretter, at der på en ”Rock the Boat” 
workshop for eksterne sælgere kom 
forslag til ændring af denne proces. 

Ledere og medarbejdere hos JELD-WEN arbejder sammen om at skabe kreative og konkurren-
cedygtige produkter til byggeriet. På billedet ses adm. direktør Torben Porsholt, tillidsrepræsentant 
Aksel Tannebæk og personlig assistent Bente Egsgaard-Fjord.
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Forslaget gik i sin enkelhed ud på, at 
samtlige sælgere skulle udstyres med 
en lille farveprinter, for selv at kunne 
printe de nødvendige papirer. Med 
dette lille tiltag ville sælgerne  kunne 
arbejde hurtigere, da de ikke skulle 
afvente posten. Derudover gav det en 
større besparelse i form af piccoline-
timer, fortrykt papir og ikke mindst 
porto.  

De mange workshops gav et væld af 
gode ideer, og kunsten var at samle 
dem alle op for derefter at gennemføre 
forslagene/projekterne.

Hos JELD-WEN bliver det gjort på 
den måde, at ophavsmanden til ide-
en som hovedregel selv er med til at 
gennemføre projektet og om muligt 
gerne som projektleder. Torben Pors-
holt ser det som en af de ting, der 
skal øge arbejdsglæden – at fi nde på 
noget, som kan hjælpe fi rmaet. Aksel 
Tannebæk supplerer: ”Hvis du får en 
god idé, føler du ikke, at du løber pan-
den mod en mur. Så opdager medar-
bejderne, at der pludselig bliver gjort 
noget ved det, og at der bliver lyttet 
til, hvad man siger. Det giver en stor 
afsmitning på arbejdsglæden.” Mange 

af medarbejderne i virksomheden har 
været der i mere end 40 år, og de har 
en tendens til at gøre ”som man ple-
jer”. Men de har også været i stand til 
at ændre holdninger i projektforlø-
bet. Samtidig med projekt ”Rock the 
boat” har virksomheden arbejdet på 
at implementere produktionsfi losofi en 
”LEAN” i hele den skandinaviske del 
af organisationen, som tæller fabrikker 
i både Danmark, Norge og Sverige.

Medarbejderne skaber nye 
ideer
Hos JELD-WEN har de for alvor fået 
øjnene op for den sociale kapital, som 
medarbejderne udgør.

Bente Egsgaard-Fjord fortæller, at der 
er fl ere medarbejdere, som efter et 
Rock the Boat projektleder forløb, 
har udvist evner/kompetencer, som 
hidtil har været ukendte, og derfor 
efterfølgende har fået større ansvar og 
ændrede arbejdsopgaver. Det handler 
også om at gøre det nemt for med-
arbejderne. Fra bogholderiet kom et 
forslag om at lette arbejdspresset ved 
at investere i en ekstra skærm til bog-
holderne, så de ikke hele tiden skulle 
skifte skærmbillede mellem de forskel-
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lige programmer.  Ved at få en ekstra 
skærm, fi k de et bedre overblik og 
sparede ca. 2 timers arbejde om ugen. 

Også i produktionen kommer de gode 
ideer alle til gode. Torben Porsholt 
fortæller, at de på en af koncernens 
fabrikker i Sverige havde en maskine, 
som de fl yttede, så de ikke behøvede 
at køre så meget med truck: ”Man går 
og irriterer sig over disse ting, men får 
aldrig gjort op med dem. Så går man til 
lederen, som har travlt med alt muligt. 
Nu bliver bolden lagt på medarbej-

derens banehalvdel, og tingene bliver 
gjort.” Det er noget helt centralt, at 
den medarbejder eller medarbejder-
gruppe, som føder ideen, også styrer 
processen. Og, som Torben Porsholt 
formulerer det: ”Hvis hver af de 170 
medarbejdere her på fabrikken fi k én 
god idé, så ville vi blive endnu mere 
konkurrencedygtige på markedet.”

Tidligere var det sådan, at en ordre-
seddel kunne vandre rundt fra sted til 
sted i huset, hvilket var forbundet med 
en masse ekstra arbejde. Nu ligger alt 

JELD-WEN-medarbejder: ”At have indfl ydelse på sin arbejdsplads giver bedre produktivitet – og 
arbejdsglæde.
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Afdelingerne hos JELD-WEN holder jævnlige 
tavlemøder, hvor medarbejderne opdateres 
med nyt om produktionen. Det er også ved 
tavlemøderne, at medarbejderne kommer 
med deres nye ideer.

elektronisk, hvilket gør det hele meget 
lettere. Det er en af den slags ideer, 
som bryder med vanetænkningen.

Fra salgsafdelingen kom der rigtig 
mange forslag til websiden, som stod 
overfor en nylancering. Alle idéer blev 
samlet ind og overgivet til den allerede 
eksisterende web-projektgruppe, som 
dermed kunne arbejde videre med alle 
de gode forslag og aspekter. Den nye 
hjemmeside er lanceret, og resultatet 
er blevet super godt. Og vi kan se, at 
fl ere af vores input er blevet brugt.”

Endelig er der et projekt omkring 
energiledelse, som startede i ”Rock 
the boat”-processen. Det handlede 
om at begrænse CO2-udledning. Når 
strømslugende udstyr kører døgnet 
rundt, skal der ikke mange besparelser 
til, før der er store beløb at spare. Det 
kan være ved at slukke for udstyret 
ind imellem eller skifte til mere ener-
givenlige motorer. Energiprojektet blev 
senere løftet til europæisk niveau, hvor 
projektet kører i dag, men det startede 
som en lokal idé i Sdr. Felding. I Skandi-
navien satte man et energimål for det 
første år af projektets levetid.  Dette 
mål blev dog  nået på bare 7 måneder!
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Tillidsrepræsentant Aksel Tannebæk fortæller, at alle arbejdspladser på fabrikken i Sdr. Felding er 
indrettet ens. Hvis en medarbejder er syg, kan en anden derfor let fi nde sig til rette.

Idébank med prioriteringer
Efterhånden har JELD-WEN fået lavet 
en idébank, som løbende prioriteres, 
så de mest rentable kommer frem i 
køen. Ideerne skal bare kunne give 
besparelser, øge produktiviteten eller 
forbedre kvaliteten eller arbejdsglæ-
den. Der er efterhånden kommet så 
mange ideer ind, at det har været nød-
vendigt at lægge dem ind i en database. 
Bente Egsgaard-Fjord var på en turné 
på koncernens forskellige fabrikker 
i Danmark, Norge og Sverige, hvor 
man afholdt seminarer med fokus på 
at generere nye ideer. Resultaterne var 
overvældende, og databasen var nød-
vendig af respekt for ophavsmændene 
måtte de behandle forslagene hurtigt 

og give svar. Nogle forslag bliver afslået, 
andre sat på hold, og andre igen sat 
i værk.  Alle ideer indtastet løbende 
i et regneark. Dernæst afholdes et 
telefonmøde med fabriksledelsen, di-
rektøren og projektlederen, hvor alle 
ideer diskuteres.  Ud fra dette skrives 
kommentarer og svar til forslagene, 
som opdateres i databasen og efterføl-
gende meldes ud til ophavsmændene.

Fremtiden for ideerne
Hos JELD-WEN er de enige om, at 
ideerne også i fremtiden skal komme 
fra medarbejderne i hverdagen. Det 
skal være en vane, at det enkelte hold 
hele tiden kommer med forslag til at 
forbedre deres processer, og virksom-
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heden skaber rum og tid til at udvikle 
ideerne. De er også enige om, at ide-
erne skal gennemføres, for ellers dør 
initiativerne hurtigt ud. Noget der også 
fremmer ideudviklingen er, at fabrik-
kerne på europæisk niveau mødes en 
gang hvert halve år og udveksler ideer.

Aksel Tannebæk: ”Da vi satte 5S  i gang, 
var jeg spændt på, hvordan folk ville 
modtage det. De har taget det til sig, 
for de kan se, at de har indfl ydelse. Det 
kan være både store og små ideer, som 
kommer op på et tavlemøde, f.eks. at 
fl ytte noget værktøj eller nogle pal-
ler. Det behøver ikke nødvendigvis at 
koste penge.”

Torben Porsholt: ”Vi har nu kørt Rock 
the Boat workshops med funktionæ-
rerne i Danmark, Norge og Sverige, 
og er nu startet op med produktions-

medarbejderne i Danmark. Jeg glæder 
mig ekstremt meget til at se udfaldet, 
for jeg tror, at der er meget i gære.”

Bente Egsgaard-Fjord: ”Vi har netop 
kørt anden runde af en trivselsunder-
søgelse for at følge op på tilfredsheden 
blandt medarbejderne. Svarprocenten 
på undersøgelsen var 91 pct., hvilket 
betyder, at vi arbejder med et validt 
billede. I Danmark ligger vi på en score 
svarende til ”HØJ arbejdsglæde” og vi 
følger generelt udviklingen på arbejds-
markedet.

Det er dog fortsat vigtigt, at vi følger 
tæt op på arbejdsglæden. Vi har der-
for iværksat handlingsplaner for hver 
afdeling, hvor indsatser og opfølgning 
prioriteres med fokus fra direktionen 
og HR.

Produktionen hos JELD-WEN.
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Øens Murerfi rma A/S, Amager

Produktivitetsudvikling gennem samarbejde

Interview med direktør Thomas Damm, fællestillidsrepræsentant 
David Jennov og kvalitets- og sikkerhedschef Anne Marie Hinke

Øens Murerfi rma A/S blev etableret i 1991 og beskæftiger i dag omkring 130 
timeansatte og 33 funktionærer. Funktionærerne er fordelt på områderne byg-
geledelse, reception, alment kontorarbejde, økonomi, marketing og revision. De 
timelønnede udgør murere, struktører, tømrere, kloakfolk, specialarbejdere og 
chauffører. 

Samarbejde og gensidig tillid er nogle af nøgleordene for virksomhedens succes, 
og det er den daglige kommunikation, som binder det hele sammen. Direktør 
Thomas Damm og fællestillidsrepræsentant David Jennov er enige om, at den 
daglige kommunikation er en udfordring af de større. På det overordnede niveau 
udsender man nyhedsbreve, samler arbejdsformændene til kvartalsvise møder, 
holder jule- og sommerfester, arrangerer fi sketure, skridttællerkonkurrencer og 
deltager i DHL-løb. Men den kontinuerlige daglige kommunikation – specielt på de 
timelønnedes område – er svær at etablere og opretholde, for arbejdspladserne 
ligger spredt rundt i byen. Nu er et intranet under udvikling, så alle informationer 
kan samles på ét sted. Det er blevet til ”Den elektroniske skurvognsbog”, som 
skal afl øse de kasser af materialer, som ellers fi ndes i skurvognen. 
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Direktør Thomas Damm: ”Den største udfordring i dag er kommunikationen. Mange bruger mail 
og Facebook. Men bare at få det implementeret hos os er en kæmpe udfordring”. 

OM ØENS MURERFIRMA A/S

* Øens Murerfi rma A/S ligger på Ama-

ger. Virksomheden blev etableret i 

1991 og beskæftiger i dag omkring 

130 timelønsansatte og 33 funktio-

nærer.

* Samarbejde og gensidig tillid er nogle 

af nøgleordene for virksomhedens 

succes, og det er den daglige kom-

munikation, som binder det hele 

sammen.

* For at forbedre kommunikationen 

og konkurrencedygtigheden har 

virksomheden planlagt at lave en 

elektronisk skurvognsbog. Den skal 

indeholde alle instruktioner til ar-

bejdets udførelse, sikkerhedsregler 

og den daglige kommunikation med 

hovedkontoret. 

* Virksomhedens konkurrenceevne 

kan blive styrket ved at viden deles 

på arbejdspladsen. Hvis en medar-

bejder har fundet en effektiv måde 

at løse en arbejdsopgave på, kan 

vedkommende lægge ideen på in-

tranettet med billeder og et direkte 

telefonnummer, så man kan få mere 

at vide.
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Der mangler it-teknologi, som 
tåler murerfaget!
Men en sten trykker stadig i skoen, 
for murere har svært ved at tage 
smartphones, tablets og, hvad der el-
lers er af nyere kommunikationsmidler 
til sig. Det skyldes dels, at mange af mu-
rerne bare ikke er vant til it-teknologi, 
og dels at murerfi ngrene simpelthen 
ikke kan aktivere skærmenes funktio-
ner. Fællestillidsrepræsentant David 
Jennov viser sin gamle stødsikre Nokia-
telefon frem, som er den eneste, han 
kender til, der kan holde til murerlivet: 
”Det ligner en 10 år gammel telefon, 
men det er faktisk ikke mere end 3 
måneder siden, jeg fi k nyt cover på 
den!” Thomas Damm fortæller videre: 
”Vi har brugt jeg ved ikke hvor længe 

på at fi nde nogle telefoner, som kan 
holde. Fabrikanterne laver ikke tele-
foner til os. De laver telefoner til alle 
de unge mennesker.”

Tillid og kommunikation skaber 
social kapital
David Jennov ser en manglende kom-
munikation som en stor fare for virk-
somheden, for ”så sker der det, at 
når kommunikationen er mangelfuld, 
foregår den via rygter. Og du må aldrig 
basere din viden på rygter. Det er vig-
tigt, at vi har det godt med hinanden, 
men hvis de dårlige historier får frit spil 
fra mund til øre, så undertrykker det 
de gode historier.” Øens Murerfi rma 
A/S sætter kommunikationen højt, 
og Thomas Damm fortæller, at man 

Kvalitets- og sikkerhedschef Anne Marie Hinke ønsker at få den elektroniske skurvognsbog indført. 
Hun mener, at den vil gøre medarbejderne mere selvkørende på arbejdsmiljøområdet.
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fra ledelsens side gør meget for at få 
indspark fra alle medarbejderne til at 
løse opgaverne bedst muligt. Han ser 
det som en styrke, at medarbejderne 
er inddraget fra starten, for ”så kan 
vi gøre tingene rigtigt allerede første 
gang”. Thomas Damms kontor er åbent 
og gennemsigtigt til alle sider, og det 
er ingen tilfældighed: ”Der er ingen 
lukkede døre – man kan altid komme 
ind og tale med alle i fi rmaet.” Noget 
af virksomhedens succes mener Tho-
mas Damm skyldes, at der er en meget 
kort vej fra ledelse til medarbejdere: 
”Desuden har vi altid været meget 
ærlige omkring alt, hvad der foregår 
i Øens Murerfi rma A/S – det gælder 
både den økonomiske og den medar-
bejdermæssige situation. Vi inddrager 
medarbejderne i så mange ting som 
overhovedet muligt. Det kræver ikke 
ildsjæle at skabe social kapital, men det 
kræver sjæl. Det handler om at udvise 
stor empati i forhold til alle medarbej-
dere i virksomheden. Desuden skal 
man udvise empati i forhold til kunder 
og samarbejdspartnere. Empati er alt-
afgørende for at skabe social kapital i 
en virksomhed.”

Ledelse og medarbejdere hos Øens 
Murerfi rma A/S er enige om, at det 
er en stor udfordring for alle at få en 

fælles kommunikationsplatform til at 
virke. David Jennov siger: ”Jeg mener, 
at samarbejdet bygger på, at vi har et 
fælles mål. Det fælles mål er at tjene 
penge. Når vi tjener penge, kan vi bed-
re slappe af, og så begynder stressen 
at tage af.”

David Jennov er enig i, at der skal gøres 
noget: ”Det er vores opgave at fi nde på 
gode og kreative ideer. Det kan være 
ved at lave pilotprojekter, som kan 
gøre arbejdsgangene bedre, f.eks. ved 
at etablere ”den elektroniske skurbog” 
og arbejde med ”lean construction” i 
byggeriet, så alle arbejdsgange bliver 
udført mest rentabelt. Det kunne være, 
man skulle uddanne nogle byggeledere 
til Lean. Det er jo en udfordring for os 
alle sammen, for hvis vi vil have nogle 
rimelige lønninger, så er vi nødt til at 
være bedre end naboen. Hvis vi er 
dansktalende og har en uddannelse, 
vi kan være stolte af, så skal vi også 
bruge den til noget. Og det er ikke kun 
at lægge sten oven på hinanden – det 
er netop at effektivisere. Vi skal være 
meget specifi kke og målfaste omkring 
disse ting.”

Den elektroniske skurvognsbog
For at forbedre kommunikationen og 
konkurrencedygtigheden har virksom-
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heden planlagt at lave en elektronisk 
skurvognsbog. Kvalitets- og sikker-
hedsleder Anne Marie Hinke fortæller, 
at der er et stort dokumentationsbe-
hov fra Arbejdstilsynet. Det er både 
medarbejderne, som skal orientere 
sig, og det er virksomheden, som skal 
instruere medarbejderne i brug af for-
skellige maskiner: ”Der skal ligge en 
vejledning i at bruge maskinerne, og 
der skal være en arbejdspladsbrugs-
anvisning, som fortæller, hvordan man 
bruger materialer på arbejdspladsen. 
Man skal også oplyse om værnemidler 
osv. Disse ting skal være fysisk til stede 
på arbejdspladsen, og det er et rig-
tig stort arbejde at holde dem ajour.” 
Anne Marie Hinke mener, at de alene 
hos Øens Murerfi rma A/S har omkring 
90 sæt med manualer, førstehjælpekas-
se, øjenskyller og isposer til at hjælpe 
ved f.eks. vrid i fødderne. Der er også 
sikkerhedsplan og beredskabsplan, hvis 
der sker noget. Der er et sæt i hver bil 
og skurvogn. Den elektroniske skur-
vognsbog er et projekt, som alle bak-
ker op om: ”I stedet for at sidde med 
en masse papirer, kan man fi nde dem 
digitalt. Det vil også være en hjælp 
i kvalitetssikkerhedsproblematikken, 
og dermed kan man lette administra-
tionen for en masse arbejde”, siger 
David Jennov.

Øens Murerfi rma A/S arbejder på at opbygge 
et intranet, hvor også fotos og historier om brug 
af forskellige maskiner og metoder kan blive 
vist. På den måde kan viden deles mellem de 
ansatte i hele virksomheden, og man kan let 
tage kontakt til den rigtige person.
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Hos Øens Murerfi rma A/S arbejder de på at få lavet en elektronisk skurbog, så de altid har alle 
relevante vejledninger og anvisninger ved hånden. Direktør Thomas Damm og fællestillidsrepræ-
sentant David Jennov viser hvor meget bare sikkerhedsforskrifterne fylder i dag!

Billedkommunikation er vigtig
Anne Marie Hinke fortæller, at de 
hos Øens Murerfi rma A/S har nogle 
intentioner omkring et nyt intranet, 
hvor de er gået i gang med at samle al 
information og publicere nye begiven-
heder. Og noget af det, som er virk-
somhedens visioner, er at samle gode 
historier til brug for andre, ”det kan 
f.eks. være om, hvordan man bruger 
et hjælpemiddel på en bestemt måde. 
Hvis man f.eks. skal lægge store fl iser 
i mørtel på meget snæver plads, fi ndes 
der en speciel maskine til det formål. 
Det kan man så lægge et foto og en 
beskrivelse af på intranettet. Hvis jeg 
kan skrive, at Jan brugte den maskine 
i Danske Bank, så ring bare til Jan, så 

kan man ringe direkte til Jan og få be-
sked – så behøver det ikke gå gennem 
mig. Det giver en mere fri adgang til 
informationerne, tænker jeg.” Anne 
Marie Hinke mener, at det mere og 
mere er et Pixi-samfund, vi lever i, og 
at håndværkerne arbejder bedst med 
hænderne: ”Derfor er billederne mere 
intuitive at gå til.”

Et af de sidste nye skud på idéstam-
men hos Øens Murerfi rma A/S er, at 
virksomheden ønsker, at alle nye med-
arbejdere får et 2-timers introdukti-
onskursus. Her skal man hilse på alle 
funktionærer og blive kendt med deres 
arbejdsområder. 
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Nomeco A/S

”Kompetencefond giver dynamik i virksomheden”

Interview med HR-direktør Ewa Eskildsen, og tillidsrepræsen-
tant Jesper Hansen

I den storkøbenhavnske Sydhavn ligger en stor grossistvirksomhed, som leverer 
den overvejende del af medicin til hele Danmark. De største kundegrupper er 
apoteker og sygehuse, som Nomecos mange biler hver nat kører ud til. Med 
17.000 varenumre dækker Nomeco alt, hvad man kan fi nde på et apotek – fra 
vatpinde til morfi n. Desuden driver Nomeco lagerkapacitet med dertil hørende 
logistik til medicinalvirksomheder. Nomeco har 680 ansatte, hvoraf en stor del 
er deltidsansatte studerende, som plukker medicin fra lagrene. Omregnet til 
fuldtidsansatte bliver det til ca. 500 medarbejdere. Hovedsædet er i Københavns 
Sydhavn, og der er lagre i Brøndby, Odense, Århus og Ålborg.

Men det er ikke lager og kørsel det hele. Nomeco har også en stor gruppe af 
medarbejdere, som servicerer kunderne, så de får den rigtige vare til den rigtige 
tid.  Virksomheden har døgnberedskab fra alle afdelingerne.  At løfte denne opgave 
kræver naturligvis en god faglig kompetence fra ledelse og medarbejdere. Hos 
Nomeco ser de også medarbejdernes trivsel som en helt central faktor for at 
alt kører glat. Derfor begyndte virksomheden i 2009 at tilbyde medarbejderne 
forskellige former for efteruddannelse. Initiativet til efteruddannelsen startede 
i samarbejdsudvalget, og det er midlerne fra kompetencefondene, som dækker 
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HR-direktør Ewa Eskildsen anbefaler virksomheder med over 100 ansatte på overenskomst at 
lave deres egen interne kompetencefond. ”Selvom virksomheden får nogle ekstra administrative 
byrder, er det meget lettere at komme igennem med uddannelsesønsker”.

OM NOMECO

* Nomeco har 680 ansatte, og de le-

verer hovedparten af den medicin, 

danskerne forbruger fra apoteker 

og hospitaler.

* Virksomheden har i 2010 etableret 

en selvadministreret kompetence-

fond. Alle medarbejderne kan søge 

om op til 14 dages årlig efterud-

dannelse hos Nomoco’s kompe-

tencefond. 

* Medarbejderne kan selv vælge, hvil-

ken efteruddannelse de ønsker at 

deltage i. Et uddannelsesudvalg med 

repræsentanter for lønmodtagere og 

arbejdsgiver skal godkende uddan-

nelsesønskerne.

* Kompetencefonden dækker kur-

susudgifter, transport og løn under 

kurset.

* Nomeco betaler 820 kr. pr. med-

arbejder pr. år ind til deres interne 

kompetencefond (fuldtidsansatte på 

HK-overenskomst).
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omkostningerne til uddannelserne og 
medarbejdernes løn. Fra medarbejder-
nes side er der stigende interesse i at 
tage på kursus.

Nomecos vej til en 
selvadministrerende 
kompetencefond
Nomecos store overenskomstområ-
der er HK, 3F, Københavnske Chauf-
fører og Farmakonomerne. De mødes 
fi re gange om året til møde i samar-
bejdsudvalget, hvor der bl.a. er et fast 
punkt, som hedder uddannelse. Tilbage 
i 2008 blev der i samarbejdsudvalget 
diskuteret, hvordan man kunne tilbyde 
mere efteruddannelse til medarbej-
derne. På det tidspunkt eksisterede 
der allerede en fælles kompetence-
fond, hvor man kunne søge penge til 
selvvalgt efteruddannelse. HR-direktør 
Ewa Eskildsen fremhæver dog, at ”det 
var meget bureaukratisk og besværligt 
at søge efteruddannelse. Derfor havde 
vi ikke brugt Kompetencefonden tidli-
gere”. Kompetencefonden er opbygget 
sådan, at alle virksomheder betaler ind 
til fonden via overenskomsten. Efter-
følgende kan virksomhederne så søge 
om penge til uddannelse, kørsel og løn-
kompensation. Større virksomheder 
har mulighed for at blive selvadmini-

Hver HK-medarbejder hos Nomeco får hvert 
år kr. 820 sat ind på virksomhedens interne 
kompetencefond. For disse penge kan de søge 
om selvvalgt efteruddannelse med kursusafgift, 
transport og arbejdstid betalt.
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strerende, så i stedet for at afl evere de 
mange medarbejderindbetalte bidrag, 
kan virksomheden selv administrere 
fondspengene. Ewa Eskildsen mener, at 
den selvadministrerende ordning letter 
administrationen væsentligt. Reglerne 
for at blive selvadministrerende er, 
at man skal være mindst 100 medar-
bejdere med en overenskomst, og at 
man i virksomheden skal etablere et 
uddannelsesudvalg under samarbejds-
udvalget. I 2009 havde Nomeco en 
dialog med Dansk Erhverv om, hvordan 
man kunne blive selvadministrerende. 

Dialogen mundede ud i, at Nomeco 
blev selvadministrerende fra 2010. No-
meco har nu et uddannelsesudvalg 
med Jesper Hansen, som repræsen-
terer HK’ere og en chauffør fra den 
faglige side og med Ewa Eskildsen og 
en uddannelseskonsulent fra arbejds-
giverside. 

Kompetencefondene udbygger 
de personlige færdigheder
Nomeco’s havde en intern proces for 
at få efteruddannelsestilbuddene i spil. 
Det startede med, at to medarbej-

Nomeco’s interne kompetencefond giver medarbejderne mulighed for fl eksibel efteruddannelse. 
F.eks. kan en medarbejder i økonomiafdelingen søge om betaling til at tage en HD på aftenkursus.
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derrepræsentanter gik ud og spurgte 
kollegerne om, hvad de havde af øn-
sker. Kriterierne er, at der er tale om 
selvvalgt uddannelse, og det er op til 
14 dage pr. år. Man kan samle sammen 
over 3 år og på den måde få op til 6 
ugers uddannelse. Kompetencefonden 
dækker omkostninger til uddannelsen, 
transporten og løntabsgodtgørelse. 
Jesper Hansen fortæller om baggrun-
den for kompetencefonden: ”Det kom 
fra Sverige, hvor man gennem mange 
år havde haft mulighed for at tage selv-
valgte kurser. Men deres rettigheder 
var større end vores, for de havde også 
ret til at uddanne sig væk fra fi rmaet 
til et andet job. Inden Kompetence-
fonden blev en realitet, hed det sig, at 
uddannelse skulle gavne virksomheden. 
Nu kigger man mere på den svenske 
model, hvor folk, der ønsker at skifte 
job, også kan få den nødvendige ud-
dannelse.”

Konkrete forslag til 
efteruddannelse
På de danske virksomheder er der 
forskellige holdninger til, hvilke kur-
ser medarbejderne skal kunne søge. 
Hos Nomeco er det uddannelsesud-
valget, som beslutter, om tilskud til 
uddannelse skal bevilges eller ej, men 
Jesper Hansen og Ewa Eskildsen siger 
samstemmende, at kollegernes ønsker 
næsten altid imødekommes. Jesper 
Hansen kan faktisk kun komme på 
ét ønske, som uddannelsesudvalget 
afviste, og det var et speedbådskursus. 
Her mente man ikke, at det ville for-
bedre kollegaens faglige kompetencer 
på jobmarkedet. 

Nogle af de emner, der er størst ef-
terspørgsel på, er sprogkurser, f.eks. 
opgradering af tysk, ordblindeunder-
visning og dansk som andetsprog. 
Desuden er der efterspørgsel på it-
undervisning, f.eks. kurser i Outlook, 
Windows og Word. Endelig har kurser 
i førstehjælp og logistik og samarbejde 
hele tiden været populære. Kursusem-
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Nomeco er en traditionsrig medicinalvirksomhed. HR-direktør Ewa Eskildsen og tillidsrepræsentant 
Jesper Hansen ser virksomhedens interne kompetencefond som et dynamisk tilskud til virksom-
hedens og medarbejdernes trivsel.

nerne udvælges efter, hvilke ønsker de 
fi re medlemmer af uddannelsesudval-
get har opsnuset blandt kollegerne. 
Ved hvert møde behandles de enkelte 
forslag, og de lægges i kursuskataloget 
på Nomeco’s intranet. Beslutningerne 
om at oprette kurserne tages op i 
samarbejdsudvalget, og her føres de 
ind i referatet, så man kan følge med 
i udviklingen. Ved større nyheder læg-
ges kursusemnerne på intranettet, så 
alle er orienteret. Blandt nyhederne 
er krankursus og ergonomi.

Tillidsrepræsentant Jesper Hansen 
fortæller, at kollegernes interesse for 
efteruddannelse er steget betragteligt i 
løbet af de første to år, Nomeco’s kom-
petencefond har eksisteret: ”I starten 
var de meget forsigtige, men nu er de 
ligesom blevet mere åbne og nysger-
rige, og vi kan se, at der er fl ere og 
fl ere, der tager på kursus. Faktisk var 
det vores afdelinger i Jylland, som var 
bedst til at komme ud af starthullerne.”
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Kickstart af ansøgninger til 
kompetencefonden
Ewa Eskildsen forklarer, at de hos No-
meco kickstartede kompetencefonden 
ved at lave en brochure, som fortalte 
om projektet. Desuden informerede 
de lederne i virksomheden, som så 
kunne formidle det videre. ”Vi opfor-
drede lederne til, at når de havde deres 
årlige PUS-samtale (Personale Udvik-
lings Samtale, red.anm.), så skulle de se, 
om der er nogle relevante muligheder 

Tillidsrepræsentant Jesper Hansen fortæller, at 
kollegerne bliver mere og mere tændt på at 
tilmelde sig selvvalgt efteruddannelse. 

for den enkelte. Og det gjorde de på 
en meget systematisk måde i Ålborg, 
og det spredte sig stille og roligt til 
resten af landet. Det var de gode ek-
semplers klub.”

Intern kompetencefond er 
mindre bureaukratisk
Nomeco betaler 820 kr. pr. medarbej-
der pr. år ind til deres interne kom-
petencefond (fuldtidsansatte på HK-
overenskomst). Virksomheden havde 
fra starten i 2010 102 medarbejdere 
på kursus af 1 til 14 dages varighed. Det 
første år gik økonomien lige op, andet 
år var der et mindre overskud, som 
blev overført til 2012. Ewa Eskildsen 
fremhæver det som en stor fordel, at 
virksomheden har sin egen kompeten-
cefond: ”Hvis ikke vi var selvadmini-
strerende, skulle vi betale det samme 
beløb ind, og så kom de i en fælles 
pulje med alle de andre virksomheder, 
og på et tidspunkt ville den pulje så 
være tom. Her er det jo vores ”egne” 
penge, og så kan vi overføre dem til 
næste år.” Udover at bruge penge fra 
kompetencefonden til efteruddannelse, 
kan uddannelsesudvalget bestemme 
at bruge midler til andre formål. Hos 
Nomeco har de brugt midler til en 
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trivselsundersøgelse og til et it-system, 
der kan håndtere kompetencefondens 
uddannelsesudbud.

Fleksibel efteruddannelse
Alt i alt er de hos Nomeco enige om, at 
deres interne kompetencefond gør, at 
de kan tilbyde kollegerne mere efter-
uddannelse end ellers. Desuden er det 
en fordel, at fonden er fl eksibel og ram-
mer bredt. Ewa Eskildsen fremhæver, 
at det er muligt for en økonomimed-
arbejder at få tilskud til at tage en HD 
på aftenuddannelse. Desuden er det 
muligt at samle nogle medarbejdere på 
bestemte kurser på arbejdspladsen, så 
man sparer transport til og fra kursus-
stedet. Jesper Hansen understreger det 
fl eksible i uddannelsen ved, at kolleger 

kan bytte fra f.eks. aften- til dagvagt for 
at kunne komme på efteruddannelse, 
og at det foregår meget uproblematisk.

Kompetencefonden giver 
dynamik i virksomheden
Hos Nomeco har de en åben holdning 
til at bygge al den efteruddannelse på, 
som medarbejderne ønsker, for jo dyg-
tigere de er, desto mere motiverede 
vil de også være. Hvis det skulle ske, 
at nogen søger væk, mener man også, 
at det er okay, ”for så giver de jo plads 
til nogle andre, som så også kommer 
med nogle nye erfaringer”, siger Ewa 
Eskildsen. Jesper Hansen fremhæver 
også, at det giver Nomeco et godt 
image udadtil, at medarbejderne er 
veluddannede.
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Sammenfatning

Kerneopgavens betydning for trivsel og produktivitet

Det har været inspirerende at læse denne række af fortællinger i Samarbejdsnæv-
nets årsrapport om fem virksomheder, der har været igennem store omstillings-
processer. Historierne illustrerer at man kan nå langt gennem samarbejde mellem 
ledelse og medarbejderne – også når det handler om store restruktureringer 
med tab af mange arbejdspladser til følge. Eksemplerne i årsrapporten viser, at 
samarbejdet i SU kan levere væsentlige bidrag til, at virksomhederne kan over-
leve og blomstre i den hårde internationale konkurrence – og at dette kan ske 
på måder, så samarbejdet og den sociale kapital er intakt på trods af vanskelige 
forandringsprocesser.  Dette kunne næppe foregå, hvis udviklingsprocesserne ikke 
havde involveret medarbejderne gennem respektfulde og retfærdige processer. 

Social kapital og samarbejde har stået centralt på parternes dagsorden og i mange 
virksomheders samarbejdsudvalg i de senere år. Men social kapital kan ikke alene 
sikre høj produktivitet og godt arbejdsmiljø. Samarbejdet må nødvendigvis kon-

Arbejdsmiljøkonsulent, ph.d. -stud. Maja Sasser og seniorforsker, cand.polyt., ph.d. Ole H. Sørensen, 
forfattere til en sammenfattende artikel omhandlende de fem cases ud fra temaet løsning af 
kerneopgaven.
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centrere sig om de arbejdsopgaver, som ledelse og medarbejdere i fællesskab 
skal udføre på både kort eller langt sigt, og forskningsverdenen har i de senere 
år fokuseret på betydningen af ”arbejdets kerne” eller ”kerneopgaven” for ar-
bejdsmiljø og trivsel.

Trivsel gennem fokus på kerneopgaven
Det perspektiv, som springer os i øjnene i de fem virksomhedscases, er en gene-
rel tro på, at medarbejderne i virksomhederne har et stort ønske om at udføre 
et godt og produktivt arbejde. Medarbejderne er ikke udelukkende motiveret af 
løn og frynsegoder på arbejdspladsen, som desillusionerede ledere eller kolleger 
kan fi nde på at udtrykke det.  Selve udførelsen af arbejdsopgaverne er en kilde til 
trivsel. ”Alt det med gulerod i form af penge holder ikke længe”, som de konsta-
terer hos Arla Foods. Hos fl ere af virksomhederne som f.eks. Øens Murerfi rma 
A/S benyttes medarbejdernes kompetencer til at forbedre udførelsen af kerne-
opgaven. Perspektivet er, at ineffektiv produktion er kilde til frustration blandt 
medarbejderne, og derfor skal barrierer fjernes for, at de ansatte kan udføre de-
res kerneopgave effektivt og af en kvalitet, de kan være tilfredse med. Det stiller 
ledelsen overfor den opgave at bidrage til, at medarbejderne har gode vilkår for 
udførelsen af kerneopgaven i form af gode kommunikationsveje, brugbar teknologi, 
mulighed for videndeling, tilbud om kompetenceudvikling osv.

ARLA FOODS

* I Arla Foods, Nr. Vium har man i sam-

arbejdsudvalget besluttet, at det er de 

medledende grupper, som er tavlefø-

rere. Det vil sige, at medarbejderne 

er ansvarlige for lean-tavlerne, som 

bruges til løbende at forbedre kerne-

opgaven. Lean giver medarbejderne 

mulighed for at få de oplysninger, de 

skal bruge, når de har brug for dem, 

og det skaber større tilfredshed.
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Flere forskningsprojekter har de senere år fokuseret på, at medarbejdernes ud-
førelse af deres konkrete opgaver er central for det psykosociale arbejdsmiljø.  
Ud over at undgå frustration, så handler det også om mening i arbejdet, som for 
mange knytter an til at bidrage til virksomhedens opgaveløsning samt at skabe 
samfundsmæssig værdi. Men mening handler også mere lavpraktisk om at kunne 
levere et stykke arbejde, som man kan fagligt kan stå inde for, som man synes er 
spændende og udviklende, og som man udfører sammen med gode kolleger.  Me-
ning i arbejdet er en stærk drivkraft, og hvis arbejdsdagen er præget af uenighed, 
ineffektive arbejdsprocesser og forhindringer for at kunne udføre et godt stykke 
arbejde, er det forståeligt, at konsekvensen kan være en oplevelse af meningsløs-
hed, som skaber frustration, utilfredshed og lav trivsel. 

Effektivisering af produktionen og en fokusering på kerneopgaverne kan således 
gå hånd i hånd med forbedringer af arbejdsmiljøet – eller sat endnu mere på spid-
sen – arbejdsmiljøindsatser bør tage afsæt i forbedringer af kerneopgaverne for 
at blive meningsfulde for medarbejderne. Fra dette perspektiv er Lean processer 
ikke nødvendigvis dårlige for arbejdsmiljøet, selv om megen forskning peger i den 
retning. For forskningen tyder samtidig på, at hvis leans forskrift om medarbejder-
involvering tages alvorligt, så kan resultaterne blive positive for medarbejderne, 
hvilket f.eks. ses hos Arla Foods og JELD-WEN. Og dette kræver samarbejde, 
kommunikation og gensidig tillid og respekt – altså en ramme med et velfunge-
rende samarbejdssystem og positiv social kapital.

ØENS MURERFIRMA A/S

* I Øens Murerfi rma A/S er det van-

skeligt at samle op på gode erfarin-

ger om brug af maskiner og udstyr, 

fordi medarbejderne er spredt over 

mange arbejdspladser. Den elektro-

niske skurvognsbog er et forsøg på 

at optimere udførelsen af kerneop-

gaven ved at forbedre kommunikati-

onsvejene til glæde for både ledelse 

og medarbejdere.   
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Ledelse og medarbejdere har således en fælles interesse i at udføre virksomhedens 
kerneopgaver effektivt og godt. Men der er en balance, som skal fi ndes her. Alle 
kan ikke være tilfredse, når f.eks. Coloplast mere end halverer antallet af arbejds-
pladser i Danmark. Ikke alle forandringer bidrager positivt til medarbejdertrivsel, 
blot fordi de bidrager til en bedre løsning af kerneopgaven. Selvom de ansatte i 
sidste ende har interesse i virksomhedens overlevelse, og derfor kan se fordelen i 
konkurrenceforbedringer, så må samarbejdsudvalget samtidig foregribe de negative 
følgevirkninger i form af f.eks. jobusikkerhed, fyringer og stigende arbejdstempo, 
som også kan være en konsekvens af en effektiviseringsstrategi.  

Afklaring og udvikling af kerneopgaven
Budskabet om kerneopgaven virker simpel og let at gå til, men djævlen ligger jo 
ofte i detaljen. For kan man tale om, at alle medarbejderne har samme kerneop-
gave? Er kerneopgaven for alle medarbejdere i Arla Foods i Nr. Vium at producere 
ost i skiver? Det kan være, at det er virksomhedens kerneprodukt, men det er 
næppe arbejdsopgaven for f.eks. de administrative medarbejdere. Det vil sige, at 
forskellige medarbejdergrupper har forskellige kerneopgaver, og opgaverne må 
nødvendigvis formuleres forskelligt på forskellige niveauer. Herudover kan samme 
typer medarbejdere kan godt have forskellige opfattelser af, hvad deres kerne-
opgave består i. En forklaring på dette kan fi ndes i, at selv om mening opstår i 
kollektive processer på arbejdspladsen, så er oplevelsen af mening også individuel 

NOMECO A/S

* Hos Nomeco gør en kompetence-

fond det muligt for medarbejderne 

selv at defi nere, hvilke kompetencer 

de ønsker at udvikle eller nyerhverve 

sig. Dermed kan medarbejdere fo-

kusere på og udvikle de elementer i 

arbejdet, de fi nder allermest motive-

rende og meningsgivende. Herigen-

nem udviser Nomecos ledelse tillid 

til, at medarbejde vælger efteruddan-

nelse, som bidrager til virksomhe-

dens løsning af kerneopgaven.
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– det vil sige det, som opleves meningsfuldt for den ene, er ikke nødvendigvis 
det samme som kollegaen. Hvor den ene medarbejder fi nder mening i at skabe 
gode samarbejdsrelationer og overføre viden til kollegaer, kan udbedringer af fejl 
i produktionsapparatet opleves vigtigere for kollegaen. To kollegaer, som arbejder 
tæt opad hinanden og umiddelbart har den samme kerneopgave, kan således i 
realiteten beskrive deres arbejde vidt forskelligt, fordi de lægger vægt på forskellige 
elementer i opgaven. Så en væsentlig ledelsesaktivitet og samarbejdsudfordring 
er at få de mange forskellige opfattelser af, hvad kerneopgaverne er, til at trække 
i samme retning – og ikke mindst at koordinere forskellige opgavers bidrag.

En traditionel måde at få medarbejderne til at arbejde i samme retning, er at defi -
nere virksomhedens kerneopgaver fra centralt hold som led i arbejdet med vision, 
mission, m.v. Men det er vigtigt at have for øje, at der for medarbejderne kan være 
meget langt fra den centrale vision til de konkrete opgaver. Arla Foods, Nr. Viums 
vision om ”Great yellow cheese made by great people” er næppe overskriften på de 
tavlemøder, som virksomheden har indført for at øge produktiviteten og nedsætte 
antallet af arbejdsulykker. Strategi og vision kan ikke udelukkende gennemføres 
top-down, der skal rum for den enkelte medarbejder til at fortolke arbejdsopga-
verne, og ikke mindst til at bidrage til at udvikle og forbedre dem. Det ser vi fl ere 
eksempler på i virksomhederne. Arla Foods, Coloplast og Nomeco lægger stor 
vægt på efteruddannelse. Nomeco lader i høj grad medarbejderne selv vurdere, 

JELD-WEN

* JELD-WEN sætter fokus på at ge-

nere og gribe nye ideer fra med-

arbejderne. Virksomheden åbner 

op for, at de ansatte er med til at 

udvikle nye produktionsformer og 

produkter. På den måde er med-

arbejderne med til at defi nere og 

forandre kerneopgaven i virksom-

heden i samarbejde med ledelsen, 

hvilket virksomheden oplever både 

bidrager med øget konkurrenceevne 

og større arbejdsglæde. 
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hvilke kompetencer de har brug for. Coloplast giver medarbejderne mere ansvar 
og lader uddannelse gå på tværs af faggrænser. JELD-WEN igangsætter et ”Rock 
the boat” projekt, hvor medarbejdernes idéer får lov til at blomstre – også når 
de går i nye retninger. Øens Murerfi rma A/S forsøger sig med en ”elektronisk 
skurbog”, hvor medarbejderne kan udveksle viden om f.eks. ny maskiner. 

Det vil sige, at virksomhederne giver i høj grad medarbejderne indfl ydelse på 
at forstå, defi nere og udvikle deres arbejdsgaver i fællesskab med ledelsen, som 
f.eks. i de medstyrende grupper på Arla Foods, Nr. Vium. Her er holdningen, at 
”man er ikke udsat for stress, hvis man selv er med til at forme arbejdspladsen”. 
I Coloplast har medarbejderne fået en helt ny rolle som ”produktionsudviklere”. 
Den danske del af virksomheden er gået fra at være en produktionsvirksomhed 
til at være en udviklingsvirksomhed, hvis kerneopgave er at udvikle og opstille 
nye produktionslinjer i Kina og Ungarn, hvor slutproduktet produceres. Medar-
bejdernes nye kerneopgave er nu at bidrage til at udvikle nye produktionslinjer, 
som kan fl yttes til lavtlønslande, når de er blevet effektive og fejlfri. Det vil sige et 
radikalt brud med de traditionelle kerneopgaver på trods af, at kerneprodukterne 
er forblevet de samme. Dette stiller nye kompetencekrav f.eks. indenfor sprog, 
kulturforståelse, håndtering af maskiner osv., mens der samtidig stilles større krav 
om omstillingsparathed og fl eksibilitet. Forandring og udvikling i arbejdet er spæn-
dende, og krav i arbejdet er en stærk motiverende faktor. Men udfordringen er at 

COLOPLAST

* Hos Coloplast i Thisted har produk-

tionsafdelingens kerneopgave for-

andret sig som følge af skærpede 

konkurrencekrav. Selvom produktet 

stadig er det samme, stomiposen, så 

er kerneopgaven forandret fra ren 

produktion til udvikling og opstilling 

af produktionslinjer. Medarbejderne 

har fået mere ansvar, større variation 

og højere kompetencekrav, hvilket 

har forøget deres engagement.   
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fi nde den rette balance. For store forandringer i kerneopgaven kan udfordre de 
ansattes muligheder for at skabe mening i arbejdet, og for høje krav til de ansattes 
omstillingsparathed og fl eksibilitet kan være en kilde til stress.  

Samarbejde om kerneopgaven

Vores diskussion viser, at selv om udvikling af kerneopgaven er central for både 
ledelse og medarbejdere, og selv om der kan være meget godt arbejdsmiljø i at 
forbedre opgaveløsningen, så er der mange dilemmaer indbygget i at fokusere på 
kerneopgaven. Hvad sker der, når ledelsen helt ændrer grundlaget for opgaverne? 
Skal kerneopgaven defi neres centralt af ledelsen for at sikre fokus? Hvor stor 
indfl ydelse har medarbejderne på at defi nere og udvikle opgaverne? Hvordan 
skal medarbejdernes kompetencer følge med forandringerne? Og hvad med de 
medarbejdere, som måske bliver overfl ødige? 

Det er derfor vigtigt, at der fi ndes mekanismer på arbejdspladsen til at tage hånd 
om sådanne dilemmaer, der nemt kan udvikle sig til konfl ikter, hvis den ene part 
ikke er lydhør overfor og tager hensyn til den anden parts interesser. Så et velfun-
gerende samarbejdssystem er om ikke en forudsætning for, så et godt udgangspunkt 
for at virksomhedens og de ansattes langsigtede interesser kan varetages gennem 
en løbende udvikling af kerneopgaverne. Som tillidsrepræsentant H.C. Andersen, 
Coloplast siger, ”det har været et stort arbejde at komme gennem processen, 
men alle har været i stand til at se hinanden i øjnene – også bagefter. … Det er 
blevet en anden arbejdsplads, men det er også blevet mere spændende”.
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Del 2

Årsrapport 2011-12
Samarbejdskonsulenternes efteruddannelse

Samarbejdskonsulenterne har den 21.-22. juni 2012 på Kaløvig 
Center arrangeret Kursus om Konfl ikthåndtering.

Kurset skulle uddybe den fælles for-
ståelse af konfl ikthåndtering ved kur-
susleder Søren Viemose.

Søren Viemose gennemgik teori og 
metode til konfl ikthåndtering ligesom 
samarbejdskonsulenterne fi k lejlighed 
til i et forhandlingsspil at håndtere 
konfl ikter i en selvkomponeret case.

Samarbejdsnævnets 
hjemmeside
På Samarbejdsnævnets hjemmeside: 
www.samarbejdsnaevnet.dk er der 
oplysninger om:

* Samarbejdsaftalen

* Samarbejdsnævnet

* Konsulenttjenesten

* Branchesamarbejdsorganer

* Samarbejdsnævnets idéblade

* Temaer

* Udgivelser

* Engelsk version af Samarbejdsaftalen.
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Hjemmesiden er tænkt som et stykke 
praktisk værktøj for primært medlem-
merneaf samarbejdsudvalgene på virk-
somhederne. Det er nemt at komme i 
kontakt med samarbejdskonsulenterne 
i sin branche. Det er muligt at bestille 
idéblade og materialer direkte, ligesom 
det er muligt at downloade relevante 
og centrale tekster og afsnit fra Sam-
arbejdsaftalen og tema-publikationerne 
efter aktuelle behov. På nyhedssiden 
kan man holde sig ajour med udviklin-
gen på samarbejdsområdet.

Samarbejdsnævnets hjemmeside er et 
supplement til den vejledning og op-
lysning, der i øvrigt fra Nævnets side 
foregår over for samarbejdsudvalget.

Honorar
Honorar for deltagelse i samarbejdsud-
valgsmøder uden for normal arbejdstid 
er p.t. 307 kr.
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Kontakt til konsulenttjenesten

Samarbejdsnævnets sekretariat

Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Tlf. 33 38 94 04
Samarbejdskonsulent Sven-Peter 
Nygaard

Landsorganisationen i Danmark
Islands Brygge 32 D Postboks 340
2300 København S
Tlf. 35 24 60 00
Samarbejdskonsulent 
Lone Jacobsen

Medlemmer af SU på 
virksomheder inden for DI’s 
områder retter henvendelse til:
DI
Hannemanns Allé 25
2300 København S
Tlf. 33 77 33 77
Chefkonsulent Dion Danekilde
Chefkonsulent Flemming Ehlerth 
Jørgensen
Chefkonsulent Torben Rentzius Jans

CO-Industri
Vester Søgade 12, 2. sal
1790 København V
Tlf.: 33 63 80 00
Konsulent Peter Dragsbæk
Konsulent Ole Larsen
Konsulent Erik Mosegaard

FOA – Fag og Arbejde
Stauning Plads 1-3
1790 København V
Tlf. 46 97 23 73 / 23 80 30 74
Konsulent Mogens Frederiksen

HK Privat samt Grafi sk Industri & 
Medie Kartel (GIMK)
Weidekampsgade 8, Postboks 470
0900 København C
Tlf. 33 30 44 23
Afdelingsleder Mogens Nies
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Handelskartellet i Danmark
C.F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 18 20 18
Konsulent Susie Kristensen

Mejeriområdet/Transportområdet 
under Fagligt Fælles Forbund (3F)
Kampmannsgade 4, Postboks 392
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
Samarbejdskonsulent
Paw Sjørslev Jensen

Medlemmer af SU på 
virksomheder inden for Dansk 
Byggeri’s område retter 
henvendelse til:
Dansk Byggeri
Nørre Voldgade, Postboks 2125
1015 København K
Tlf. 72 16 00 00
Konsulent Ann Mills Karlslund

BAT-kartellet
Kampmannsgade 4, postboks 392
1790 København V
Tlf. 88 92 11 11
Miljøkonsulent Ulrik Spannow

Medlemmer af SU på 
virksomheder inden for Dansk 
Erhvervs områder retter 
henvendelse til:
Dansk Erhverv
Vester Farimagsgade 19, postboks 500
1506 København V
Tlf. 88 92 11 11
Advokat Mette de Voss

FOA – Fag og Arbejde
Stauning Plads 1-3
1790 København V
Tlf. 46 97 23 73 / 23 80 3 074
Konsulent Mogens Frederiksen

Handelskartellet i Danmark
C.F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 18 20 18
Konsulent Susie Kristensen

HK/Privat
Weidekampsgade 8, postboks 470
0900 København C
Tlf. 33 30 43 43
Afdelingsleder Mogens Nies

Mejeriområdet/Transportområdet 
under Fagligt Fælles Forbund (3F)
Kampmannsgade 4, Postboks 392
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
Samarbejdskonsulent
Paw Sjørslev Jensen
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Medlemmer af SU på 
virksomheder inden for 
HORESTAs områder retter 
henvendelse til:
HORESTA
Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C
Advokat Lise Buhl 
Tlf.: 35 24 80 80

Privat service, 
Hotel & Restaurant området under 
Fagligt Fælles Forbund (3F)
Kampmannsgade 4, postboks 392
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
Samarbejdskonsulent
Paw Sjørslev Jensen

Medlemmer af SU på 
virksomheder på de øvrige 
brancheområder retter 
henvendelse til:
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Tlf.: 33 38 94 04
Samarbejdskonsulent Sven-Peter 
Nygaard

eller til

BAT-kartellet
Kampmannsgade 4, Postboks 392
1790 København V
Tlf. 88 92 11 11
Miljøkonsulent Ulrik Spannow

eller til

Transportområdet m.v.
Kampmannsgade 4, Postboks 392
1790 København V
Tlf. 70 30 03 00
Samarbejdskonsulent
Paw Sjørslev Jensen

eller til

Landsorganisationen i Danmark
Islands Brygge 32 D, postboks 340
2300 København S
Samarbejdskonsulent Lone Jacobsen
Mobil.: 27 27 76 70

I tvivlstilfælde rettes henvendelse til 
LO eller DA.
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Samarbejdsnævnets 
sammensætning i 2011-12
Vicedirektør Povl-Christian Jensen
(Formand for Samarbejdsnævnet)
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V

LO Næsfformand Lizette Risgaard
(Næstformand for Samarbejdsnævnet)
Landsorganisationen i Danmark
Islands Brygge 32D, Postboks 340
2300 København S

Udpeget af DA i øvrigt:
Direktør Peter Stenholm
Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K

Direktør Laurits Rønn
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K

Viceadm. direktør Kim Graugaard
DI
1787 København V

Underdirektør Michael Nordahl Heyde
DI
1787 København V

Udpeget af LO i øvrigt:
Gruppeformand Mads Andersen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Gruppeformand Jan Villadsen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Sektorformand Jørgen Hoppe
HK-Handel
HANDELSKARTELLET I DANMARK
Weidekampsgade 8, postboks 470
0900 København C

Forbundsformand 
Jørgen Juul Rasmussen
Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C

Tilforordnet af Nævnet udpeget 
af Ledernes Hovedorganisation:
Adm. direktør Svend Askær
Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 67
2300 København S
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