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Velkommen til fremtiden......

Vi vil springe frem i tiden til 2010 og se forskellige 
scenarier, der berører arbejdsmiljøet i slagteribranchen 
og opleve, hvordan branchen forholder sig til 
arbejdsmiljø. 

Målet med scenarierne er at belyse nye veje for 
SAU (Slagteribranchens Arbejdsmiljø Udvalg) - hvordan 
kan SAU bedst muligt understøtte slagteribranchen i 
dens fremtidige arbejdsmiljøarbejde. Målet er også at 
inspirere branchen til at videreudvikle det forebyggende 
arbejdsmiljø i de kommende år!  

At året er 2010 er ingen tilfældighed. Fra politisk side er 
der lanceret en 2010-plan med nationale mål på 4 
områder inden for arbejdsmiljø – henholdsvis 
arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj samt 
muskel/skeletbesvær. Planen skal fungere som 
inspiration, for at de enkelte brancher og virksomheder 
kan afklare egne fremtidige prioriteringsområder og 
målsætninger inden for arbejdsmiljø – hvilket netop er 
målet med denne analyse. 

Scenarierne bygger på en forudgående analyse
foretaget af Jesper S. Krab (Zenaria) og Annette 
Hoffmann (DI). Vi har interviewet forskellige 
meningsdannere og trendsættere inden for og uden for 
branchen, og disse input er blevet bearbejdet til de 
opstillede scenarier. Interviewpersonerne finder I 
bagerst i skriftet, og vi vil her sige en stor tak for den 
velvilje og kreativitet, som deltagerne har udvist!

Analysens interviews har været semi-strukturerede, 
hvilket vil sige, at vi har anvendt forberedte 
spørgeguides. Disse guides har været styrende på 
emne-niveau, så deltagerne frit kunne komme med de 
input de fandt interessante i fremtidens arbejde med 
arbejdsmiljø. Denne tilgang har givet os et klart indtryk 
af, hvor deltagerne befandt sig i forhold til arbejdsmiljø.
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Overordnet har det været slående, at kun ganske få 
input fokuserer på de fysiologiske forhold i forhold til 
arbejdsmiljø. Langt den overvejende del har været 
fokuseret på virksomhedens kultur, arbejdets 
organisering og de sociale og ledelsesmæssige 
relationer i dagligdagen. Disse input har så fungeret 
som indfaldsvinklen til at drøfte de fysiologiske og 
psykologiske emner og målsætninger – herunder 
2010-planen. 

Arbejdsmiljø er et produkt af den tid vi lever i, og vi 
har flere gange haft Maslows behovspyramide på 
nethinden som et billede på dette. Der er nu et udtalt 
behov for at se ud over de grundliggende fysiologiske 
arbejdsmiljø problematikker og se bagom disse ud fra 
den helhed de optræder i. Arbejdsmiljø opfattes altså 
ikke kun som isolerede fysiologiske (og psykologiske) 
forhold for det enkelte individ, men opfattes i høj grad 
ud fra en social helhed på arbejdspladsen – hvor der 
søges identitet, mening og helhedsforståelse. 

Når arbejdsmiljø behandles som en helhed, der 
inkluderer alle forhold i Maslows behovspyramide er 
det en kompleks størrelse, hvor man hurtigt kan få lyst 
til at råbe ”vi må tilkalde en ekspert!” og så ellers 
overlade det videre arbejde til denne. Eller at gå 
tilbage til enkle og isolerede konkrete områder for at 
kunne håndtere emnet.

Interviewpersonerne har dog været meget fokuserede 
på, at både medarbejdere og ledere bør have det 
største ansvar i fremtidens arbejdsmiljø-arbejde. Dette 
ledte os på sporet af at fremstille forskellige og ikke 
nødvendigvis sammenhængende scenarier, der 
illustrerer fremtidige tilstande. Scenarierne illustrerer 
de input, vi har fået og behandler mange planer med 
forskellig indfaldsvinkel.

Maslows behovspyramide

Traditionelt 
arbejdsmiljø 

fokus
Sociale behov

Behov for tryghed og sikkerhed

Fysiologiske behov

Deltagernes 
fokus på

arbejdsmiljø 

Behov for selvrealisering

Egoistiske behov
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Hvordan så læse og anvende dette skrift?
Først er det vigtigt at pointere, at skriftet ser på de 
positive muligheder, der er for branchens videre 
arbejde. Scenarierne er en blanding af konkrete tiltag, 
der allerede er iværksat både i branchen og eksternt, 
og frie ønsker. De beskrevne scenarier ligger altså som 
valg, som både branchen og SAU frit kan forholde sig 
til. 

Til slut opsamles og skitseres nye veje for SAU’s videre 
arbejde. Disse veje beskrives ikke på  detalje-niveau, 
men fungerer som inspiration til SAU’s videre 
drøftelser og afklaring. 

Skriftet skal slutteligt ikke tjene til at mistænkeliggøre 
eller kritisere de eksisterende tiltag i slagteribranchen. 
Vi har stor respekt for dette arbejde, og der gøres 
meget godt i branchen inden for arbejdsmiljø. 
Arbejdsmiljø er, som nævnt, et produkt af den tid vi 
lever i, og netop her har skriftet sin berettigelse til at 
inspirere til at redefinere begrebet arbejdsmiljø og se 
dette som en helhed. 

God fornøjelse med den videre læsning!
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En historie om Stolthed

Vi befinder os nede i bådhavnen i sensommeren 2010, 
hvor Jens S., der arbejder på slagteriet i produktionen, 
har en sejlbåd. Søren H., der har båd ved siden af, er 
Fabriksmentor på slagteriet (titlen var indtil 2007 
fabriksdirektør). De mødes på Jens’ båd til en søndags-
øl:

Jens åbner øllene: nå, men skål......så må vi se, hvem 
der vinder konkurrencen om det nye ord!! Skål..ja, 
siger Søren. Det bliver spændende. Kan du se ideen i 
det? Ja, det kan jeg! Jens tygger lidt på 
situationen....Det er dog en svær opgave, når vi nu 
skal ”opfinde” nye ord. Vi har altid kaldt et slagteri for 
et slagteri, så jeg hænger ligesom fast i ordet. Men det 
er en spændende opgave, og jeg kan se, at vi er noget 
andet og mere end et slagteri, så den skal nok blive 
løst. Det minder mig om, da du for 3 år siden tog 
fusen på os med din udmelding om, at vi kæmpede en 
vild og umulig kamp, som vi ville tabe, hvis vi ikke 
fandt vores stolthed igen. Hvor startede den historie 
egentlig?

Søren smiler lidt lumsk....jo, ser du. Det startede 
faktisk på vej til Paris på en bilferie med familien i 
2007. Vi kører jo ofte på bilferie, og normalt er jeg 
ikke den, der sparer på speederen. Men denne gang 
var det anderledes. På een eller anden måde synes 
jeg, alt gik for hurtigt uden, at jeg kunne se ideen i 
at drøne derud af med tunnelsyn og uden blik for 
andet end vejen og midterstriben. Denne gang ville jeg 
prøve at tage den mere med ro – bare for at prøve 
det.

Interne citater:

Hvad vil topledelsen egentlig?

Vi skal have nye ord – vores  
platform er ødelagt. Arbejdsmiljø 
og slagteri opleves negativt.

Vi skal have gang i de gode
historier – dem der kan flytte os!

Vi har ikke produktudviklet siden
midten af 70’erne!

Har vi råd til ikke at gøre noget 
nyt?
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Vi havde kørt til Paris tidligere, og det var tydeligt, at vi 
sparede benzin og slitage på bilen, og at turen i sig selv 
var en oplevelse. Og det underlige var, at vi faktisk ikke 
”mistede” særlig meget tid. For det første tog turen ikke 
længere tid...underligt nok!? For det andet mistede vi jo 
ikke tiden – jeg oplevede tiden værdifuld, og køreturen 
var ikke noget, der skulle overstås. Den var en del af 
ferien og gav mig værdi. Og det allervigtigste – jeg fik 
plads til at filosofere over, hvilken rejse vi egentlig er på 
i vores dagligdag på arbejdet.

Tidligere ræsede og kæmpede vi hurtigere og hurtigere, 
uden at vi selv og andre i nær samme grad oplevede 
kvaliteten og stoltheden over, det vi gjorde. Og så er 
det nok bare et spørgsmål om tid før, man brænder ud 
– vi står dampende og udbrændte på sejrskamlen uden 
overskud og glæde over det vi laver. Så jeg tænkte på, 
hvordan vi kunne finde stoltheden igen og bruge den til 
at videreudvikle vores måde at arbejde på. Vores 
madkultur har jo som eksempel masser af indbygget 
stolthed.

Mine tanker cirklede om, at vi grundlæggende har 
behov for at kunne identificere os med vores job og 
se den store ide’ i det – vi har jo alle sammen mindst to 
firmaer, vi driver; vores job og vores familie. Og hvis vi 
ikke kan se ideen i jobbet, bliver det udelukkende en 
finansieringskanal for det andet job, hvor vi kan se 
ideen – familien.

Så opgaven var at finde vores identitet og mening på 
jobbet, og det måtte være i billeder og historier, som 
folk kan forholde sig til og finde sig selv i. Det har jo 
vist sig, at det virker til at vise hvad vi egentlig kæmper 
for. 

Interne citater:

Vil vi rekruttere os ud af det 
(polakker) eller vi vil satse på, at 
forretningen er bedst tjent med at 
vi har noget at byde på nu og 
fremover? Hvis det sidste er 
tilfældet, må vi sikre, at disse 
medarbejdere også kan se ideen!

Jeg tror på at mennesker vil tage 
ansvar – hvis de ellers kan få lov
og ser meningen

Stolte mennesker kan og vil mere



7

Historierne er, som du ved, både eksisterende historier 
og nye historier. Vi har jo nok at tage af og masser at 
være stolte over. Og historierne har også aktiveret og 
skabt forståelse hos både landmændene og 
fagforeningerne. Nu kan vi se vores fælles interesser 
og forsøger ikke i nær samme grad af optimere på den 
korte bane. Hvis man ikke tager sine interessenter 
med og finder en fælles platform, bliver vi 
modstandere og kæmper indbyrdes. Så kommer vi 
ingen vegne. 

Så bilturen blev denne gang en helt ny rejse med nye 
kvaliteter og meget mere værd for mig og familien – vi 
kom til Paris på stort set samme tid, vi nød turen, og 
opholdet i Paris var også bedre. Tankevækkende, 
ikke!!

Jens tager endnu en slurk øl: Jeg husker tydeligt nogle 
af de første udmeldinger, du kom med på de nye faste 
ølkassemøder rundt om i produktionen: ”det er altså 
forskel på et menneske og en gris!” og ”man vinder 
ikke ved udelukkende at knokle løs – man vinder ved 
at skabe positive oplevelser inde i folks hoveder!” 
Eller ”Vinbønderne har vist os at man kan være stolt 
og skabe gode opelvelser omkring deres produkter –
og er vi så forskellige fra dem?” Ja, siger Søren, det 
var de første tiltag for at få skabt stolthed ved at 
kommunikere meget klarere og troværdigt, hvad 
vil stå for. Og for en meget mere markedsorienteret og 
sælgende tilgang i vores arbejde.

Eksterne citater:
Alle vil udvikling, men ikke
forandring – med mindre de kan
identificere sig med forandringen

Hvis I fortsætter i det tempo,
kan I snakke fra Herodes til 
Pilatus!

Vores madkultur er så rig på
positive traditioner – vi må da 
kunne finde stoltheden ud fra
denne!

Vi vil ikke tale arbejdsmiljø mere
– vi vil tale identitet og værdier!
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Men jeg VILLE skabe drøftelser om, hvad vi står for, og 
at vi faktisk har en masse kvaliteter, der kan anvendes 
offensivt i fremtiden. De druknede bare i vores 
entydige fokus på kvantitet og øre-afregninger. Vi 
havde for travlt, og derfor gjorde vi udelukkende mere 
af det samme uden tanke for, hvilke positive 
oplevelser vi kan skabe hos vores kunder. Og for 
hinanden! I dag er krævementaliteten erstattet af et 
fælles ansvar. Vi producerer mindre, producerer 
mere af værdi, øger vores markedsandel og tjener 
mere.....”think smarter” i stedet for ”work
harder”. Og du kender jo det videre forløb og 
historierne derefter.

Ja, siger Jens...og det får os faktisk til at se tingene på 
en ny måde, og det giver lyst til at prøve nye 
arbejdsmetoder. Det er bare så spændende, at vi har 
samlet produktudviklingen, forædlingen og 
uddannelsen af nye slagtere omkring 
grundproduktionen. Det skal nok sikre de nye 
målsætninger for produktforædlingen og salget. Og 
ikke mindst når vi rokerer, så vi alle har mulighed for 
at blive opkvalificeret og være lærere for hinanden. 

Jeg kan altså godt lide det! Og det kom jo ud fra 
historien om Fiat, der laver Ferrari. Ha, kan du huske 
Niels, der fik sat et Ferrari logo på sin røde Fiat Punto. 
Den fik altså ikke for lidt! Og stolt – det er han!

Ja, den kørte bare derudaf. Det gælder om at 
massere folks hoveder, så de selv kan køre videre 
på en smart måde. Nå, men Jens, hvis vi skal finde et 
nyt ord for ”slagteri”, bliver vi nok nødt til at slagte en 
øl mere… ¤

Muligheder for SAU:

Ledelsesseminarer for branchen –
storytelling og stolthed: vejen til
himlen!

Ledelsesseminarer – koblingen 
mellem markedsorientering og 
produktionsforhold

Ekstern og intern branding –
projekter, der afklarer mekanismer
og iværksætter tiltag

Synliggørelse af best cases i 
branchen
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I er inviteret til fest!

Vi er til introduktionsmøde med 6 nye medarbejdere. 
Der er 2 andre tilstede – henholdsvis Kurt, der er 
ledercoach, og Jens, der kommer fra gruppe 5, som nu 
vil fortælle om, hvordan tingene foregår her på 
arbejdspladsen.

Velkommen til festen! For det er virkelig en fest at 
arbejde her hos os. Det besluttede vi for 3 år siden, og 
festen har kørt lige siden og fortsætter. Så er det op til 
jer at afgøre, om den fest er noget for jer – så tag en 
kop kaffe, og hvis der dukker spørgsmål op undervejs, 
så sig til.

Fundamentet for arbejdspladsen er vores grundlov –
den er baseret på sund fornuft og består af ganske 
enkle regler, som I kan se på de udleverede ark. 
Grundloven hænger overalt og så det er op til os at 
anvende loven i dagligdagen. Hvis der opstår 
tolkningsproblemer undervejs har vi en højesteret, der 
kan skabe afklaring, og som består af direktionen. Det 
sker nu yderst sjældent at højesteretten skal på banen, 
da vi faktisk er ganske fornuftige! 

Vi ”fester” i mindre grupper, der også hjælper på 
tværs i produktionen – både med at klare daglige 
opgaver og med at optimere arbejdsgange, 
kvalitetskontrol osv.. Vores opgave er at levere varen i 
rette kvalitet, så lederne ikke skal bruge tid på at 
kontrollere, men kan fokusere på, hvordan grupperne 
fungerer og støtte dem efter behov.
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Alle har tilladelse til at stille krav. I må brokke jer over 
alt – bare I har et løsningsforslag med i hånden. Så er 
der altid enkelte, som har et personligt behov for at 
brokke sig endnu mere. De får så en speciel tilladelse til 
også at brokke sig under julefrokosten. Desuden har vi 
det, vi kalder Churchill’s lov: vi kan sige alt og være 
dybt uenige, når vi drøfter et emne, men når vi skilles, 
har vi et fælles standpunkt og har 100% loyalitet over 
for dette. 

Ligesom vi vælger Jer med omhu, skal I altid vælge 
Jeres leder med omhu. Lederne sætter mål sammen 
med gruppen og jer enkeltvis, som der bliver fulgt nøje 
op på. Lederne har typisk 3 grupper, som han skifter 
mellem. I vil derfor blive udfordret både fagligt og 
personligt, og det er både hårdt og spændende, da 
festen aldrig stopper! Vi oplever dog den største form 
for respekt er at give lov, så det har I hermed fået.  

Alle har pligt til at bruge hovedet, hvis de vil være 
med i festen. Her fester vi ud fra, at lederne har 
spørgsmålene og medarbejderne har svarene. Og selv 
om du har svaret, vil det ofte blive udfordret, så den 
vigtigste muskel her er din hjerne! Medarbejderne er 
dermed vores største styrke og ikke en begrænsning. 
Og det kræver involvering fra jer for at leve op til dette!

For at undgå at folk flipper helt ud, har vi så ledelsen på 
sidelinjen til at stille flere spørgsmål undervejs. 
Samtidig har vi både harmonimøder og tavlemøder, 
som vi i grupperne anvender til at optimere 
samarbejdet ud fra. Vi tager tingene i opløbet, inden vi 
kører for langt ud af en sti, der ikke fører os videre. 
Sådanne ture indebærer nemlig store omkostninger. Vi 
klarer opgaverne så tæt på dem, der står med 
udfordringen som muligt. Så vælter de ikke rundt over 
det hele og vokser sig større end godt er. Vi kan se, at 
når vi fester på den måde, jeg har fortalt jer om, så 
sker der hele tiden nye tiltag samtidig med at 
produktionen kører mere problemfrit.

Interne citater:

Det er snart ikke bøvlet værd at
interessere sig for mennesker
mere!

Før arbejdede vi i branchen, fordi 
vi fik en høj løn. Det får vi ikke
engang mere!

Medarbejderne skal have ansvar
og mærke konsekvens ved dette.
Vi har for meget
ansvarsforflygtigelse i dag

Eksterne citater:

Vi har en grundlov med enkle
værdier baseret på sund fornuft.
Ved tolkningsproblemer er der en
højesteret, og det er direktionen.
Indtil videre har højesteret ikke
været aktiveret...

Churchills lov; vi kan sige alt,
men når vi skilles er vi enige!

Vi kræver 100% loyalitet for
helheden og ingen
suboptimering. Find dig selv
inden for disse rammer!
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Vi fester dog ikke bare for vores egen skyld. Alt hvad 
vi gør har fokus på markedet med os som de 
afgørende agenter. Vi får hele tiden tilbagemeldinger 
på kundernes oplevelse af vores produkter, og disse 
anvender vi aktivt til at komme med forslag til 
forbedringer. Vi ønsker at ramme kunderne hvor de  
oplever kvalitet og værdi. Og når vi får glade 
meldinger retur fra kunderne er det jo ekstra meget 
at fejre! Vi har aktivt skabt sammenhæng og 
synlighed mellem udvikling, produktion, 
detailhandelen og kundernes oplevelse. 

Når vi aktiverer slutbrugerne, kan vi lettere styre 
detailhandelen ind på vores værdi-spor og dermed 
også lettere få den pris for vores varer, de er værd. 
Det handler om at synliggøre den værdi vi skaber. 
På den måde sikrer os bedst muligt ind i fremtiden.

Tidligere var kulturen præget af, at vi holdte vores 
gode erfaringer tæt ind til kroppen. Det var et værn 
tænkt mod strukturplanerne, hvor de virksomheder, 
der ikke skabte de bedste resultater blev lukket. En 
”pis i bukserne strategi”, da vi selv mistede 
inspiration fra andre og dermed ikke opnåede mere 
tryghed i ansættelsen. Hvis skibet går ned, er det jo 
ligegyldigt, om man er den sidste, der kommer i 
baljen – ned kommer man! Og hvis man så går ned, 
er der jo et liv på den anden side, og der er de fleste 
vant til at arbejde ud fra erfaringsdeling. Så den 
bedste tryghed opnås alligevel ved at spille med åbne 
kort, lære af andre og vise sit værd.

Eksterne citater:

Hvis du mister øjenkontakten
med kunden, mister du din 
skæbne!

Her skal du bruge hovedet!

Respekt er at give lov!

Som medarbejder skal du vælge
din leder med omhu!
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Muligheder for SAU:

Opsamling og indslag af historier
og best cases

Introprogrammer, der integrerer
arbejdsmiljø i daglig 
opgaveløsning (som Bevar mig
vel!)

Kurser og værktøjer til teams,
eksempelvis konflikthåndtering,
mødegennemførelse etc.

Workshop ”Tryghed i arbejdslivet
udfra at gøre andre til en succes

I dag er det netop sådan – nu måles vi på, hvem der 
kan sikre os ind i fremtiden ved at udtænke og 
synliggøre nye værdigivende tiltag, hvem der kan 
være fleksible og selvfølgelig også ud fra de resultater 
vi opnår. Vi måles altså både på den korte 
produktionsbane og den lange udviklende og 
nytænkende bane. Hvis vi eksempelvis sikrer 
besparelser, vil vi få en økonomisk anerkendelse til 
virksomheden, som vi anvender til videre investeringer. 
Og her er vores nye værktøjer, der sikrer 
gennemskuelighed og synlighed afgørende. Det giver 
tryghed at vide, hvor man står, og at vi selv kan tage 
ansvar for vores fremtid. Og at andre aktivt hjælper een
på vej. 

This is how we party.....I er så stille! Har I fået kaffen 
galt i halsen eller skal I bare synke, hvad jeg har sagt? 
¤
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Vi er ejere!

Vi befinder os på en udviklings-ø midt i produktionen. 
Gruppe 4 er samlet 2 timer før den årlige julefrokost, og 
Lars vil samle op på gruppens arbejde det forgangne år 
og give bud på det næste.

Kære kolleger. Jeg er glad for at få mulighed for at 
holde denne tale. For vi har klaret os godt i år og er 
godt rustet til det kommende år. Så vi kan med oprejst 
pande holde fest i dag og glæde os til det nye år. Vores 
område er ganske enkelt blevet ”vores område” i år. Vi 
har været lang tid undervejs med tidspunkter, hvor vi 
har været i tvivl om, vi faktisk var herre i eget hus og 
mest havde lyst til at kaste knivene efter hinanden, 
men nu virker det! På 3. år kan vi tillade os at sige, at 
vi suverænt styrer vores område.

Hvad har vi så gennemført i år? Den største forbedring 
er nok vores mulighed for at mødes i arbejdstiden. Det 
virker fantastisk godt, når vi 3 gange om dagen kan 
samles 5-7 minutter på vores udviklingsø for at 
optimere, hvad der sker og rette til, hvis der er behov 
for det. 

Og det kan vi takke flyverkorpset for. De gør et rigtigt 
godt stykke arbejde ved at kunne holde arbejdet 
kørende de fleste gange, når vi stopper op. Flyverne er 
de bedste folk, som kan indsættes når, og hvor der er 
behov, og dermed kan vi holde sammen som gruppe. 
Det er bare godt og understøttes af vores årlige team-
dag. Sammenhængen mellem vores dagligdag og 
holdsport, hvor den enkelte understøtter holdet, har 
gjort, at vi arbejder for vores fælles succes og ikke kun 
for os selv.
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Desuden har vi fået styr på vores kompetence-
registreringer, så vi alle ved, hvad vi kan, og hvad vi 
evt. mangler at få udviklet. Dette sammen med, at vi 
selv sætter folk på opgaverne, og ingen gror fast, gør 
meget for vores udvikling som gruppe og som 
enkeltpersoner. Vi står ikke stille samtidig med at 
variationen værner mod nedslidning. Vi er blevet klar 
over, at vi hver især gør en positiv forskel på arbejdet 
hver eneste dag. 

Så kommer een af de hårde nysere: vores indførsel af 
udviklingsopgaver i dagligdagen er en spændende 
udfordring. Nok mere spændende end vi regnede med 
– jeg husker, hvordan I så ud, Bent og Jørgen, da Kurt 
sagde, at I havde ansvaret for området indtil I havde 
fundet 10 forbedringer! Hold kæft hvor I gloede og 
troede, at I havde fået en livstidsdom. Men der gik 22 
dage, og så var det klaret! Og vi holdt vores 
produktionsmålsætning undervejs og vores 
kundefeedback steg endda! Vi var alle ovenpå!

Alt i alt har vi alle været udsat for hårde opgaver af 
den art, men vores samlinger her på øen i dagligdagen 
skaber mulighed for at drøfte, det vi gør og prøver af, 
og vi kan samle op igen ganske hurtigt efter. Det giver 
mening!

Vi har stadigvæk meget manuelt og til dels ensidigt  
arbejde, men vi har fokus på, hvad vi kan gøre for at 
aflaste og automatisere. Og de nye arbejdsformer 
giver os mere inspiration. Vi kan jo se, hvordan 
snakken går i dagligdagen med alle mulige tanker og 
ideer....det går den rigtige vej!

Interne citater:

Når vi har et godt arbejdsklima,
kan vi gøre ALT!

Gør jeg en forskel – eller bliver jeg
bare erstattet af den næste i
rækken ved sygemelding?

Debatten om nye organisations-
former er fuldstændig fraværende

Bureaukratiet er efterhånden gået i
selvsving. Der hænger et helt hold  
på ryggen af hver medarbejder

Eksterne citater:

Jeg vil have succes! Du vil have
succes! Hvis jeg gør dig til en
succes, så gør du mig til en succes

Vi vil leve vores kompetencer ud –
vi dokumenterer kompetencerne
og kombinerer dem med ganske få
regler

Du har ansvaret for mindst 10
procesforbedringer i den næste 
måned...
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Og det fører os direkte ind til årets rebelpris!! Den 
går jo til den, der har gennemført det vildeste og mest 
værdiskabende forslag. Der har været 3 i finalen med 
et meget tæt løb. Og prisen går til vores nyeste 
mand...Thomas! Tillykke med ”turbo-trykket til kæde-
trækket” som er en ægte rebelpris værdig og som gav 
løsningen på en fleksible fremføring, der passer til den 
der skærer! Du modtager senere under julefrokosten 
den højglanspolerede grisehale til eje det næste år 
samt turen til konferencen på New Zealand med din 
familie. Stort tillykke fra os alle.

Og når vi nu er ved takkerne – så skal du også med 
kære ledercoach Kurt. Du gør et fantastisk arbejde 
som vores udviklingsagent. Du ved, hvornår du kan 
presse os eller skal give os lidt luft igen, så vi ikke 
mister fodfæstet. Specielt når vi har lavet en fejl eller 
ikke har opnået, hvad vi troede, er du god til at se det 
som en investering i at komme videre. Og det virker –
vi er alle blevet observatører, der ser forbedrings-
muligheder i vores dagligdag. Ingen er bange for at 
tænke højt, spørge, kommentere eller afprøve. Og du 
ved lige, hvem og hvad vi ellers kan trække på uden 
for gruppen. Det virker perfekt med online-
forbindelsen og web-cam her på øen, så vi kan trække 
på assistance, når vi har behov for det.

Og så har vi jo nok at se til det næste år? Sidste år tog 
vi fat på sygefraværet gennem flere af de nævnte 
tiltag og selvfølgelig træning i løfteteknik og 
opvarmnings/ udstrækningsøvelser. Fraværet er nu 
nede på 3,7%, og vi satser på at holde den på det 
niveau og se på nye tiltag. Vi har drøftet diverse 
forslag, og Hans’ er på tavlen: vi vil max. investere  
5% af gruppens tid på administration, og det er  
kritisk, da vi ligger på 8%! De 5% er målsat ud fra de 
andre opstillede målsætninger, herunder ”0-ulykker 
tolereres”. Hans har lovet at lave et kort oplæg i 
arbejdsskabeloner på skærmen til vores næste møde.

Eksterne citater:

Vi accepterer ikke ulykker!

”I ejer hermed området”!!

Du er ikke syg mandag og fredag, 
når du er involveret!

Faglig viden du kan anvende giver
stolthed
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Muligheder for SAU:

Inspirationsture til andre
virksomheder og brancher med
efterfølgende projekter i
slagteribranchen

Team-uddannelser med fokus på 
sammenhæng mellem effektivitet
og arbejdsmiljø

Struktureret videns- og
erfaringsbank til hele branchen –
tilgængeligt gennem IT

Slutteligt skal jeg sige tak fra specielt gruppe 3 og 5. 
De ved godt, at vi har været gode til at hjælpe dem, 
når de var lidt i problemer. Det kan vi jo kun sige 
”selv-tak” til – efter at akkordsystemet blev erstattet 
af det fælles bonus-system, hjælper vi jo os selv, 
når vi hjælper andre! Så det er ikke kun ved juletid, 
vi udviser næstekærlighed! ¤
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Indhold:

Velkommen til fremtiden
En historie om stolthed
I er inviteret til fest!
Vi er ejere!
Find din ledestjerne
Træningsbanen en onsdag 
formiddag
Vores mål.....
Arbejdsmiljø – hvad er det værd?
Opsamling og konklusioner

Find din ledestjerne - som medarbejder skal 
du vælge din leder med omhu!

Vi befinder os på et internt lederseminar  i 2010. Kurt 
S. har et indlæg om de nye ledelsesformer i 
slagteribranchen, hvor han skal samle op og 
perspektivere ledelse i fremtiden.

Kære Kolleger. Da jeg fik denne opgave vidste jeg ikke, 
hvordan jeg skulle gribe den an. I et kort øjeblik blev 
jeg negativt frustreret, men så kom sætningen fra vores 
samling i 2008 til mig: ”En moderne leder siger åbent, 
at han er i tvivl!” Så jeg følte mig pludselig moderne 
igen....og holdt mig fast på tvivlen også frem til i dag. 
Jeg vil nemlig gerne dele mine oplevelser med jer og 
perspektivere lederrollen fremover. Og med respekt for 
at den kun kan blive bedre, når vi blander kortene 
sammen.

Hvis vi går 5 år tilbage i tiden, kan de af jer, som var 
ledere dengang, sikkert huske, at vi befandt os i en helt 
anden verden. Ja, kan I huske hvordan vi havde måske 
100 medarbejdere under os? Det lyder mærkværdigt i 
dag, men var jo en realitet dengang.

Til tider opfattede jeg dengang min rolle som en led 
udvidet kontrollant og havde ofte den opfattelse, at 
det ville være lettere at have andre medarbejdere 
såsom polakker, der ikke krævede så meget, og som 
bare knoklede på. Eller slet ingen medarbejdere! 
Medarbejderne blev ganske enkelt betragtet som et 
nødvendigt, men træls stykke inventar. 

Så skete miraklet – topledelsen meldte ud, at vi ville 
bearbejde vores slutkunder på den offensive og 
værdiskabende måde, vi gør i dag. Og ikke mindst 
betragte medarbejderne som en styrke til at nå dertil!!  
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Først stod spørgsmålstegnene i kø og vantroen over, 
om det nu var seriøst. Men der blev iværksat flere 
initiativer, der viste, at vi som ledere måtte tage 
handsken op:

Akkordsystemet blev sat under kritisk lup
Nye organisationsformer blev drøftet og afprøvet
Ledelseskompetencerne blev afklaret og en
struktureret lederuddannelse blev lanceret
Alle – også lederne - blev målt på, hvad de gjorde
og ikke kun på deres resultater

Disse initiativer var i sig selv epokegørende, men det 
store spring for mig skete, da udmeldingen fra 
direktionen var, at ledelse er til låns, og du ryger, 
hvis du ikke skaber udvikling – ligesom professionelle 
fodboldtrænere. Det lød umiddelbart som en trussel, 
men var faktisk en opfordring til at skabe noget mere 
end bare at udføre ordrer oppefra. 

Flere af os havde ventet på ”generationsskiftet, der 
aldrig kom! Nu kom det ikke udefra, men indefra i 
vores hoveder! De nye organisationsformer viste jo 
hurtigt, at direktionen mente det med medarbejderne, 
og vi kunne se, at medarbejderne voksede og 
udviklede sig på trods af opstartsproblemer. Så hvor 
skulle min ledelse fremover tage sit udgangspunkt?

Vi var 10 ledere, der sammen med Direktionen tog på 
et ledelsesseminar, og efterfølgende spærrede vi os 
inde i 2 dage for at afklare, hvad vi kunne gøre i 
forhold til ledelse. Og jeg skal da lige sige, at vi fik 
mange ting vendt og drejet – og det hele drejede sig 
grundliggende om, hvordan vi så på andre mennesker, 
og om vi turde give medarbejderne ansvar og plads til 
at løse opgaverne. 

Interne citater:
Vi vil ansætte nogle pædagoger,
der forstår sig på mennesker!

Ledelsen er opdraget til at se få
dage frem – mangler tålmodighed
til at vente på resultaterne

Vi skal have en struktureret
lederuddannelse – her kan vi lære
meget af NNF

Vi kan ikke magte så mange
medarbejdere, så vi ender i  
administration, kontrol og
brandslukning
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Vi blev hurtigt enige om, at vores hidtidige ledelse i 
store træk havde fokus på management og ikke så 
meget ledelse. Vi havde fokuseret alt for meget på at 
administrere, kontrollere, planlægge og tage ansvar, så 
vi ikke nåede at være ledere. Og vi deaktiverede
medarbejderne. Vi ville opstille et mere afbalanceret 
forhold mellem management og ledelse, da de 
faktisk hænger sammen og er hinandens 
forudsætninger. Vi lavede følgende 10 
grundprincipper for god ledelse:

Der er ingen hellige køer!
Walk the talk – mindre hierarki og mere nærvær
Vi måler ligeså meget på, hvad vi gør som på, hvad vi
opnår
God ledelse kræver evnen til at flytte sig
Et godt arbejdsmiljø starter med god ledelse
Medarbejderne kan mere end de selv aner
Med ansvar og mål følger uddannelse og støtte
Medarbejderne skal have plads til at handle og prøve 
Lederne skal udvise mod og have is i maven til at
turde afprøve nyt 
Virksomheden skal tilpasse sig medarbejderne – ikke
omvendt 

Medarbejderne fik nu ansvaret for selv at planlægge 
ferie, ansætte, bemande, kontrollere osv.. Ikke på een
gang men i små bidder så de kunne følge med og 
samtidig oplevede succes med de enkelte opgaver. Og 
vi bistod dem ved at inspirere, motivere, følge op, 
spørge ind, finde værktøjer og også gode råd.

Eksterne citater:

Hvis noget er galt – ser vi altid
først på ledelsen!

Ledelse er til låns; du ryger, hvis
du ikke performer

En moderne leder siger åbent; jeg
er i tvivl

Dårlig ledelse skaber sygdom! –
arbejdsmiljø starter og slutter med
god ledelse
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Vi var dog selv som mellemledere under pres i 
dagligdagen. Forudsætningen for at kunne ”bryde” ud 
som ledere var, at vi fik en planlagt afvikling af de 
modstridende elementer fra den ”gamle kultur” –
herunder akkordsystemet! Dette var den største 
forhindring, da denne lukkede for alle nye tiltag. Alle 
tænkte kun i lønningsposens størrelse og ikke i andet. 
Selv om de egentlig ikke synes, det var særlig 
motiverende eller udviklende. Så vi satte pres på og tog 
topledelsen på ordet, og vi havde selvfølgelig 
fagforeningerne og de uformelle ledende medarbejdere 
med i drøftelserne.

I ved alle, hvad der skete med akkordsystemet, og så 
er vi fremme ved i dag. Vi er blevet flere ledere med 
færre medarbejdere og med udvidet fokus på at få 
medarbejderne til at vokse. Vi er blevet mange gange 
bedre til at tage tingene i opløbet inden de maser os. 
Vi taler med og ikke til medarbejderne. Vi fokuserer på 
at lære og synliggøre vores gode historier. 

Og vi måles som ledere ligesom medarbejderne på 
vores indsatser og kompetencer, så vi er mindst ligeså 
målrettede som før – nu bare med fokus på helheden, 
fremtiden og et fælles ansvar. Vi rekrutterer nu efter 
lederens evne til at kommunikere og inspirere og lære. 
Den gamle model med udnævnelse af den dygtigste 
slagter er afløst af de nye kompetencer. Vi har faktisk 
lige ansat 2 pædagoger som ledere – og det virker! 

Dog skal det siges, at den strukturerede 
lederuddannelse, som vi anvender med udgangspunkt i 
vores kompetencemålinger, er afgørende for vores evne 
til at fungere som ledere. Disse forløb giver os den 
nødvendige ballast til at fungere som udviklingsagenter 
for andre og samtidig støtte op, når der er behov for 
det. Det er en hård og krævende balanceakt, hvor man  
aldrig bliver færdiguddannet – og det er i sig selv en 
spændende rejse efter en ledestjerne.

Eksterne citater:

Topledelsen skal tydeligt sige: vi
VIL skabe den bedste virksomhed –
til alle tider!

Vi skal holde op med at betragte
mennesker som maskiner. Se dem
som tænkende mennesker og se
maskinerne som maskiner, der skal
løse menneskenes problemer
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Og det fører mig videre til mit bud på fremtidens 
ledelse. Det er, at vi oprigtigt tør se os selv i øjnene og 
erkende, at god ledelse er en uendelig rejse, som 
vi ikke kan undvære eller undsige os. Og herunder at 
medarbejderne vil tage reference på lederne for at 
sikre sig, at lederen er en ledestjerne. ¤

Muligheder for SAU:

Ledelseskompetencer og tilhørende
uddannelsesstrukturer/-værktøjer

Arbejds- og planlægningsværktøjer
for medarbejdergrupper, hvor
arbejdsmiljø indgår

Projekt: oplæg til målstyring på alle
niveauer fra opgave, person, proces
og resultat
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Indhold:

Velkommen til fremtiden
En historie om stolthed
I er inviteret til fest!
Vi er ejere!
Find din ledestjerne
Træningsbanen en onsdag 
formiddag
Vores mål.....
Arbejdsmiljø – hvad er det værd?
Opsamling og konklusioner

Træningsbanen en onsdag formiddag

Vi befinder os i et afgrænset område midt i 
produktionen, der både skiller sig ud og alligevel ikke! 
Området kaldes træningsbanen og fungerer som sådan 
for både nye og erfarne medarbejdere. Der ankommer 
gæster fra en anden virksomhed, der gerne vil have 
inspiration. Anders tager imod og fortæller om, hvad 
der sker her i området:

Velkommen til jer alle. Jeg hedder Anders og er flyver 
her på virksomheden. Det betyder, jeg kan udføre stort 
set alle funktioner i produktionen og dermed kan jeg 
sættes ind og give sparring, hvor der er behov for det. I 
disse dage er jeg her på træningsbanen som træner. Vi 
er for øjeblikket 3 trænere, men det er sjældent, vi er 
her på samme tid, da træningen både foregår her og 
ude i produktionen.

Hele filosofien bag ved træningsbanen kan kort 
forklares ud fra sportens verden. Ingen topidrætsfolk 
kan være på toppen konstant. Ingen vil tolerere 
kalkulerede skader eller nedslidning. Ingen underkender 
værdien af at træne. Og hvad har medarbejdere her til 
fælles med topidrætsfolk? Alt – lige bortset fra 
millionærlønninger. Derfor har vi taget sproget og 
holdningerne fra sportsverdenen til os. Både for at få 
taget de fysiske forudsætninger seriøst – de er ingen 
selvfølgelighed. Og samtidig for at sikre at vi opnår en 
høj fælles viden om fysiologiens begrænsninger og 
muligheder. 
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Her sørger vi for at lære af de fejl, der er begået. Vi 
får læringen registreret så den kan anvendes 
forebyggende, og samtidigt sikrer den, at 
medarbejderne får den bedste træning, så de kan 
komme tilbage på banen igen. Det lyder underligt, 
men det er nødvendigt at holde fokus på læringen hele 
tiden, da folk har en tendens til at glemme og miste 
disciplinen, når de indfører nye vaner. 

Træningsbanen består af flere mindre baner. Den 
største bane er her, hvor vi er. Her har vi mulighed for 
at coache medarbejdere, tale træningsprogrammer, 
koble diverse eksperter på lige fra fysioterapeuter til 
sagsbehandlere fra kommunen samt træne fysisk. Vi 
fungerer som base til de andre træningsbaner ude i 
virksomheden – lige fra lettere fysisk arbejde i 
produktionen til deltagelse på udviklingsprojekter. 
Desuden har vi en del undervisningsmoduler for alle 
ansatte. Slutteligt er folk under uddannelse også 
tilknyttet træningsbanen, så de kan være optimalt 
forberedt på deres kommende jobs.

Medarbejderne vælger selv, om de har behov for at 
være her. Eller en kollega smider een herhen, hvis han 
kan mærke, kollegaen har behov for en time-out. Vi 
har stadigvæk folk, der tror de kan redde verden og er 
totalt usårlige uanset, hvad de laver. Vi tolererer 
ingen ulykker eller nedslidning, som er betinget af 
for hårdt fysisk arbejde.

Når folk kommer her tager vi en snak om, hvad de har 
af udfordringer og selvfølgelig også deres livsstil og 
psykiske overskud. Tingene hænger ofte sammen. Vi 
afklarer hvilke tiltag, der kan være hensigtsmæssige at 
iværksætte, hvilken tidshorisont og hvilke mål. De får 
så koblet en coach på sig, der hjælper med at holde 
planen.

Interne citater:

Den fysiske habitus er ændret –
dette er et faktum, og det giver os
to veje: optræning og
automatisering

Fysioterapeuter, politikker,
individuelle samtaler, 
træningsrum er
kompensationsledelse – god 
ledelse er at se på nerven i
arbejdet og ikke udelukkende
kompensere med tiltag rundt om!

Eksterne citater:

På min ønskeseddel står der en
kultur hvor medarbejderne
reagerer på de fysiske signaler og
lederne er observante på
medarbejdernes tilstande

Du skal bevare forbindelsen med
din arbejdsplads under sygdom, og
her skal der være reelle
handlemuligheder for den enkelte
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Udover den fysiske optræning, har vi mulighed for at 
trække på medarbejdernes kompetencer uden for 
denne træningsbane. Den fysiske træning kan jo ikke 
fylde hele dagen og kan suppleres med andre relevante 
opgaver. Det kan være i den ”lette” del af produktionen 
eller også har vi masser af udviklingsopgaver, som er 
noteret ude i grupperne, og som de gerne vil have 
assistance til at klare. 

Medarbejderne kan også komme på uddannelse uden 
for firmaet, hvis det ønskes og er relevant for 
medarbejderens videre udvikling. Slutteligt har vi altid 
et ”eksperimentarium” et sted i produktionen. Det er 
et større udviklingsprojekt, hvor vi afprøver nye 
arbejdsformer og produkter, og hvor der altid er behov 
for ledige hænder til dokumentation, afprøvning osv. 
Her afprøver vi også nyt materiel og udstyr – intet 
købes hjem før det er grundigt afprøvet hos os. Dette 
sparer os for mange ubehagelige og dyre overraskelser. 
Eksperimentariet har skiftende placering afhængig af 
ønsker og behov. 

Lige nu er folkene ved at afprøve et nyt og spændende 
klassifikationssystem på flere af vores forædlede 
produkter. Det er inspireret af vinbranchen, hvor det 
skaber interesse med produkter på flere kvalitets-
niveauer.

Tanken er, at man sjældent er helt ude af kampen, og 
at træningen holder een på sporet og tilbage på 
banen igen. Dette går mod den tidligere sygeopfattelse, 
hvor medarbejderne følte, de havde ”ret” til et vist antal 
sygedage. Dette skete ved at vi aflivede normen om 
faste regler for indkaldelse til sygefraværsamtaler. Nu 
sker dette udfra en vurdering af den enkeltes situation 
og i tæt dialog med os.  

Vi har ingen pylrekultur, tag ikke fejl af det! Alt hvad vi 
gør, baserer vi på erfaringer samlet over årene, og vi 
trækker på vores fælles vidensbank. Det gør os til 
rigtigt gode partnere, hvis folk ikke lige er på toppen. Vi 
kommer også ud for at presse folk hårdere, end de selv 
tror, de kan klare. 

Eksterne citater:

Vi tolererer ingen ulykker!

Vi lærer af vores fejl

Vi ser medarbejderne som en
styrke og ikke en begrænsning

Vi skal væk fra fastlåste
holdninger som ”vi ved der
kommer en skade, vi tager
hovedet under armen”
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Vi har ganske gode forhold til at afklare, hvad der 
virker og får typisk folk på toppen igen på den halve 
tid af for 5 år siden, da folk i store træk var overladt 
til sig selv. Enten var de kørende for fuld skrue i 
produktionen eller også var de sygemeldte. Nu 
kommer de her typisk, inden de bliver sygemeldte, og 
også sygemeldte, der ikke er sengeliggende, melder 
sig ind om morgenen.

En mindst ligeså vigtig gevinst ved træningsbanen er, 
at vi melder vores erfaringer videre til vores centrale 
erfaringsbank. Erfaringer der kan anvendes aktivt
til eksempelvis øget og bedre automatisering. Det 
kan også være afklaring om arbejdets organisering 
eller fokus på uhensigtsmæssige individuel adfærd. 
Erfaringsbanken anvendes af både eksperter og 
medarbejderne ude i grupperne og giver dem 
inspiration til at komme videre. Fejl må aldrig isoleres 
– de skal anvendes aktivt og forebyggende, og det 
bliver de.

Alle disse tiltag er en rigtig god forretning! Vi 
fungerer som et selvstændigt costcenter, og vi får 
indtægter fra flere instanser. Eksempelvis fra 
uddannelsesministeriet og fra forebyggelsesfonden. 
Og selvfølgelig fra centralt hold hvor de aktivt 
anvende vores erfaringer. Dette sker typisk i indkøbs-
og i skade-/erstatningsfunktionen. Slutteligt får vi en 
dagsløn for hver medarbejder, der kommer her. Vi 
kan dokumentere deres hurtigere raskmeldinger og 
dette sættes lige nu til 1 dagsløn i honorar til os.

Udover de nævnte tiltag har vi som sagt fokus på 
livsstil. Her kan rygestop og andet komme ind i 
billedet. Vores kantines diætist har desuden tæt 
kontakt til os, hvor vi koordinerer kostplaner og 
forståelse for kostens betydning. Vi indtaster diverse 
oplysninger om den enkelte – også hvad man kan lide 
af mad gennem vores intranet, og så får man ellers 
sund og velsmagende kost i kantinen. 

Interne citater:

Vi har masser af opgaver med
mening og indhold, der bare
venter på at blive klaret, hvis folk
er sygemeldte og ellers kan bruge
hovedet

Vi laver et eksperimentarium,
hvor vi kan afprøve alt det vi ikke
ved nok om, og hvor vi har
tålmodighed til at holde fast i
forsøgene
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Vi har også haft medarbejdere i kantinen for at lære 
sundere kostvaner og gå til hånde samtidigt. Alle disse 
erfaringer laves til korte videobaseret 
madlavningsmoduler, der lægges ud på vores 
hjemmeside, så medarbejderne og folk eksternt let kan 
købe ind og lave sund og velsmagende mad 
derhjemme. Og gerne med base i vores produkter. I har 
sikkert selv prøvet dem af, ikke? Salgsafdelingen er 
meget glad for dette initiativ og markedsfører vores 
produkter helt vildt gennem disse moduler....de fleste 
har jo efterhånden mobile computere i dag.

Så vi forener fysisk sundhed i alle dets facetter og får 
medarbejderne til at tage deres fysik seriøst – ligesom 
topidrætsfolkene. Og vores erfaringer kommer alle –
også vores kunder – til gavn. Dette sikrer, at 
medarbejderne er bedre stillet, når de er tilbage på 
banen igen. Folk siger til tider vi burde leve af 
træningsbanen. Endnu er det en spøg, men den er 
vores bedste livsforsikring – og her tænker jeg både 
på os som enkeltpersoner og virksomheden!! ¤

Muligheder for SAU:

Erfaringsbank og
dokumentation for værdien af
medarbejderinvestering

Gennemførelse af projekter med
træningsbaner

Afklaring af konsekvenserne for
en 0-ulykkes politik

Etablering af tænketanke på
tværs i branchen og med 
kompetence til afprøvning
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Indhold:

Velkommen til fremtiden
En historie om stolthed
I er inviteret til fest! 
Vi er ejere!
Find din ledestjerne
Træningsbanen en onsdag 
formiddag
Vores mål.....
Arbejdsmiljø – hvad er det værd?
Opsamling og konklusioner

Vores mål......

Vi er på besøg hos Oraklet i virksomheden. Oraklet, 
der også hedder Svend, var indtil for 3 år siden 
arbejdsstudieleder, men fik altså en ny titel i 
forbindelse med omlægningen af virksomhedens 
strukturer. 

Goddag ”Orakel” eller Svend – hvad skal vi egentlig 
kalde dig? 

De fleste kalder mig Svend O.... 

Jamen så kalder vi også dig det. Vi er på besøg for at 
høre lidt om, hvad du egentlig laver, og vi kan jo 
starte med, hvorfor du bliver kaldt Oraklet. Er du bare 
så klog, så man kan spørge dig om alt?

Så klog er jeg faktisk – og det er I også. Alle kan jo 
blive spurgt om alt, men det er ikke sikkert, at du kan 
bruge svaret til noget. Så opgaven er at koble 
spørgsmål og svar med anvendelighed. Giver det 
mening for jer? 

Ja, helt sikkert. Er det så, det du gør som orakel – at 
give svar, man kan bruge til noget?

Oraklet fra Delphi, som er min læremester, gav svar 
som spørgeren selv skulle finde meningen i. Nu var 
dette orakel lidt drilsk og gav ofte meget trickede svar, 
som krævede en del hjernegymnastik, men det er jo 
heller ikke at foragte. 

Min opgave er at give svar som de andre 
medarbejdere kan anvende til at skabe mening og 
værdi i deres jobsituation med. Og jeg hjælper dem 
selvfølgelig også med at oversætte svaret til deres 
jobsituation, hvis de er interesseret i dette.
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Det lyder som en spændende kommunikationsform. Vil 
du fortælle lidt om, hvordan din funktion opstod – den 
er jo ikke helt almindelig.

Der findes faktisk rigtig mange orakler omkring os. De 
kaldes for eksperter. De har dog ofte glemt, at deres 
viden i sig selv ikke er værdifuld. Så de giver svar og 
forventer svaret er nok i sig selv. Men er det nu også 
det? 

Hvis jeg ser tilbage på min tid som arbejdsstudie-
leder, så var jeg en ekspert, der søgte svarene ud fra 
min store viden og gav de andre besked på, hvad det 
rigtige var at gøre. Medarbejderne havde så fået 
besked og kunne skrue hjernen fra og ellers knokle 
videre med akkorden. Der var ikke den store 
forbindelse mellem os ud over kampen om akkordens 
størrelse.

I forbindelse med virksomhedens omstruktureringer, 
hvor vi ser medarbejderne som en styrke og ikke en 
begrænsning, blev jeg spurgt, hvor jeg kunne se mig 
selv i det nye set set-up. Og her var direktørens tale 
meget inspirerende for mig. Vores indfaldsvinkel er 
hvordan mennesket tænker og handler og derfra 
organisere os. Tidligere havde vi groft sagt gjort det 
modsatte – først satte vi produktionsflowet op, og 
derfra kom mennesket ind i billedet og skulle ellers 
tilpasse sig. 

Hvordan tænker mennesker så? Ja, vores opfattelse 
er, at vi alle søger efter mening i det vi gør. Meningen 
kommer af, at vi kan se, at vi skaber et eller andet af 
værdi, som vi kan være stolte af. Noget med ”se det 
har jeg været med til at skabe! Jeg gør en forskel og 
er ikke ligegyldig!” Mening skaber glæde – også 
arbejdsglæde. Når man kan se værdien, kommer 
næste springende punkt..., så vil man have et mål. 
Noget man kan stræbe efter, og som gør man finder 
ekstra ressourcer og vilje i sig selv til at nå målet.

Interne citater:

Vi kommer ingen vegne så
længe, akkordsystemet er
gældende!

Der skal eftervises sammenhæng
mellem trivsel og økonomi

Vi har mange  
kompensationstiltag rundt om,
hvad vi altid har gjort!
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Tidligere havde vi kun lønnen, som skulle give mening. 
Og lønnen giver jo ikke mening i sig selv. Løn kan 
udelukkende bruges som et middel til at opnå et mål –
som eksempelvis at købe en ny bil. Så vi havde faktisk 
gjort jobbet meningsløst for medarbejderne. Tværtimod 
så sikrede akkordsystemet, at medarbejderne 
fokuserede på et i sig selv tomt middel, nemlig lønnen.

Vi levede under dogmet, at vi skulle tjene mange penge 
og opfattede arbejdsmiljø som retfærdiggørelse for 
noget skidt. Bevares, så har akkordsystemet haft sin 
berettigelse tidligere hvor det drejede sig om at sikre de 
grundliggende fornødenheder, men i dag er vi alle 
kommet videre og vil have mere mening ind i jobbet 
end løn. 

Så vi besluttede at se på meningen i jobbet ved at give 
medarbejderne lov til at involvere sig udover at knokle. 
Og vi valgte at se på mål på en ny måde. Både 
involvering og mål er vigtige og skaber fundamentet for 
hinanden. Og målene vil jeg gerne uddybe. Målene er i 
dag også fokuseret på hvad vi gør og ikke kun hvad 
vi opnår. Og dette gælder på alle niveauer.

Overordnet sætter direktionen målene for virksomheden 
ud fra korte tilbagemeldinger fra virksomhedens 
enheder blandet op med markedets udvikling og vores 
nye tiltag inden for salg, marketing og produktudvikling. 

Så er det de enkelte enheders opgave at sætte deres 
egne mål ud fra de overordnede mål og ikke mindst 
vurdere, hvordan de vil nå målene. Her deltager både 
lederne og medarbejderne. Aktiviteterne afklares og 
koordineres, og der kommer ansvarlige på. Når dette er 
sket bliver uddannelsesbehovene identificeret, da en del 
af tiltagene vil være nye for medarbejderne. Vi ved i 
forvejen, hvilke kompetencer de enkelte har ud fra 
vores kompetencestyringssystem. Herfra afklares 
også gennem dialog hvilke medarbejderrokader, der vil 
være gode at gøre.

Interne citater:

Vi bør i højere grad reagere på
årsager og ikke kun effekt. Og
systematisk lære af det, vi gør

Med mål hører også konsekvens –
og den mangler i dag!

Målstyring kan fungere som gode
værktøjer til involvering af
medarbejderne

Medarbejderne må ikke være 
fremmedgjorte overfor
slutproduktet



30

Ledernes opgave er meget vigtig for at sikre 
sammenhæng ude i enhederne – det gælder mål, 
kompetencer og ressourcer. Målene tager afsæt i vores 
5 overordnede målepunkter, som alle kan følge på  
instrumentbræt placeret flere steder i virksomheden. 
Her kan I inden for 10 sekunder opnå overblik over, 
hvordan det går med virksomheden i forhold til de 
opstillede mål. Gruppernes og ledernes opgave er hele 
tiden at følge op på de aktiviteter, som vi alle har 
besluttet os for at gennemføre og rette til i god tid, hvis 
planerne skrider.

Og nu kommer jeg ind i billedet igen. Jeg sørger for, at 
diverse registreringer ude i grupperne sker, så vi har et 
troværdigt talmateriale at se på. Grupperne er selv 
ansvarlige for registreringerne, men jeg støtter dem, så 
de ikke bruger for meget tid på administration. Det 
kører nu meget smertefrit, da vi scanner alt. Vi har med 
vilje kun ganske få målepunkter for at undgå, at vi 
mister fodfæstet. 

Vores certificeringssystem fylder en A3 side, som I 
kan se oppe på væggen. Dette er et udtryk for at vi 
gerne vil kvalitetssikre og samtidig gerne vil bevare den 
sunde fornuft og mulighed for at udvikle og være 
fleksible. Certificeringssystemet må aldrig blive et mål i 
sig selv. Det er jo før set at systemer vokser sig for 
store og deaktiverer folk – systemet er et hjælpemiddel 
til styring og må ikke være en stopklods hvis vores mål 
ændrer sig. Faktisk var det de første certificeringer for 
ganske få år siden, der fik os på sporet af at se målene 
både udfra hvad vi gør og hvad vi opnår! 

Registreringerne anvendes også eksternt over for 
kunderne, så de kan se, hvem der har lavet hvilken 
vare og hvornår. Vi opsøger så selv kunderne og får 
deres feedback på varen – samtidig med at kunden får 
en god oplevelse. Vi vil sikre, at kunderne oplever, at 
det som vi laver har værdi. Det er vigtigt for vores 
overlevelse, og så skaber vi samtidig mening og 
stolthed i jobbet.

Eksterne citater:

Spørg ind til opgaven, personen,
processen og resultatet – og
ikke kun resultatet

Sæt mål for hvad du vil opnå
gennem arbejdsmiljøet og prøv
det så af!

Ledelsens rolle er at følge op på
gruppens og den enkeltes mål. Vi
har åbne koder, der viser
vorekompetencer, indsatser og
resultater – vi gider nemlig ikke
skælde voksne mennesker ud

Eksterne citater:

På 10 sekunder vil jeg have
overblik over, hvordan det går, og
hvad vi laver

Jeg vil have et ISO-system, der
kan stå på een side – og du skal
søge tilladelse til at anvende
bagsiden. Og systemet skal
hedde Lis!

Mål på hvad vi gør og ikke kun på,
hvad vi opnår
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Alle disse tal og feedback anvender grupperne for at 
optimere deres videre arbejde, og her dukker mange 
spørgsmål op, som de så blandt andet stiller til Oraklet 
– altså mig. Spørgsmålene kan f.eks. gå på hvad vi har 
opnået (resultat-målene), og så er svarene meget 
entydige og kan aflæses direkte på instrumentbrætene: 
har vi præsteret godt nok – ja eller nej!

Hvis spørgsmålene går på hvad vi gør (indsats-målene), 
ligger svarene altid op til en drøftelse af, hvad der 
videre bør ske. Her har jeg en vigtig funktion som 
orakel, for medarbejderne skal inspireres og motiveres, 
men det endelig svar må de selv finde. Vi har altså 
mere fokus på vejen hen til målet end målet i sig 
selv, hvilket sikrer, at målet indfries!

Hvis vi ender i den situation, at en medarbejder eller 
leder ikke performer godt nok og skal opsiges, vil det 
aldrig komme som et chok. Så har dette været forsøgt 
klaret over flere omgange ved at se både på målene og 
kompetencerne og med et fælles ansvar for at løse 
udfordringen. Men det kan ske, og så sker det på en for 
alle afklaret måde. 

At opfatte mål på den måde og inddrage alle i dem er 
både respektfuld og meningsgivende – og samtidig en 
personlig skillevej for den enkelte. Vil du tage skridtet 
og være med til festen, eller melder du dig ud? Vi har 
gode muligheder for, at den enkelte selv kan 
tilrettelægge egen arbejdsindsats og mål, så i 
sidste instans er det et spørgsmål om at finde stolthed i 
det, vi laver. En stolthed, der giver sig til udtryk i mod, 
lyst og vilje hos den enkelte.

Og et orakel kan ikke redde dig – men det kan du selv!¤

Muligheder for SAU:

Få sat 2010 planen på dagsordenen
– hvilke mål sætter vi os, og    
hvordan vil vi arbejde med målene?

Uddannelse i målstyring som
ledelsesværktøjer til udvikling

Inspirere gennem best cases fra
både interne og eksterne
virksomheder

Projekt: udvikle forskellige
ledelsesværktøjer, der sætter mål 
og lederrollen i sammenhæng
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Indhold:

Velkommen til fremtiden
En historie om stolthed
I er inviteret til fest! 
Vi er ejere!
Find din ledestjerne
Træningsbanen en onsdag 
formiddag
Vores mål.....
Arbejdsmiljø – hvad er det 
værd?
Opsamling og konklusioner

Arbejdsmiljø – hvad er det værd?

Kirsten er ansvarlig for at koordinere erfaringsdelingen i 
virksomheden. I dag vil hun overfor direktionen samle op 
på hvad der er sket af tiltag gennem de sidste 3 år. 
Direktionen har altid været konstruktivt kritisk i forhold 
til, hvilke resultater erfaringsdelingen kan give og netop 
derfor, fik Kirsten jobbet, da hun selv har samme tilgang 
– tingene skal bevise deres værdi!

Kirsten indleder: Mit indlæg i dag fokuserer på, hvilken 
værdi vi kan opnå gennem erfaringsdeling. I kender 
mig og ved derfor, at jeg helst ville give jer et entydigt 
svar. Det kan jeg dog ikke! Jeg kan opsummere de tiltag, 
vi har taget de sidste 3 år siden 2007 og samtidig samle 
op på de forudsætninger, som vi ved skaber gode 
resultater for erfaringsdelingen.

Vi kender alle situationen tilbage i 2007, hvor vi typisk 
arbejdede segmenteret og ud fra vores egne erfaringer. 
Når vi iværksætte nye tiltag, skete det med inddragelse 
af diverse videnspersoner og på forskellig måde fra gang 
til gang. De involverede havde som oftest ikke et klart 
billede af, hvad helheden i opgaven gik ud på, så de 
fokuserede på eget speciale. Det er jo typisk 
menneskeligt; når tingene bliver for uoverskuelige og 
komplekse samtidig med, at vi har travlt, søger vi 
svarene ud fra det, som vi ved i forvejen. Med mindre vi 
har andre gode handlemuligheder!

Så vi dannede en central styrke, der skulle sørge for, at 
det blev muligt decentralt at anvende de erfaringer, der 
gøres i branchen og virksomheden på en let og 
værdiskabende måde. Og med fokus på, at denne 
erfaringsdeling skulle skabe mere værdi end tidligere! Da 
vi stillede dette kriterium op, kunne vi dog hurtigt se, at 
vi ikke kunne sammenligne, da vi ganske enkelt ikke 
havde målinger eller data på, hvilken værdi vi skabte ud 
fra den eksisterende arbejdsmetode. Så vi måtte starte 
på bunden og sætte vores egne målsætninger og 
succeskriterier op. 
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Indfaldsvinklen var, at vi ville tænke offensivt i forhold 
til arbejdsmiljø, så vi kunne anvende erfaringerne 
bredere og samtidig sikre, at fejl blev en investering og 
ikke udelukkende et tab. Arbejdsmiljø er dog noget 
mindre håndgribeligt end den rene produktion. Derfor 
blev det ofte det ”vi gjorde ved siden af”. Nu ville vi 
sikre arbejdsmiljø blev et naturligt element i vores 
daglige arbejde samtidig med, det skulle være en god 
forretning. Vi ville undgå tilstande, som Niels 
Hausgaard rammende betegner: ”Vi vil spare en 10’er –
koste hvad det vil!”. 

Alt dette indebar, at vi skulle udvikle værktøjer, der 
kunne skabe overblik, prioritering samt målrettet 
handling gennem de gjorte erfaringer. Og værktøjerne 
skulle fortælle os om, det vi gør, kan betale sig! 
Indfaldsvinklen til opgaven var dog ikke arbejdsmiljø! 
Indfaldsvinklen var en værktøjskasse til at udføre 
daglige opgaver på. Og så blev arbejdsmiljø integreret i 
værktøjskassen som et naturligt delelement. På den 
måde forenede vi de to målsætninger om at sætte 
arbejdsmiljøet i fokus og samtidig afklare dets værdi i 
dagligdagen.

Målgruppen for disse værktøjer er alle – både 
medarbejdere, ledere og diverse eksperter, der trækkes 
på. Første fase var at informere alle om visionen for 
erfaringsdelingen. Dette skete gennem jeres og andre 
lederes aktive deltagelse på korte møder ude i 
enhederne. Dernæst fik vi sat intranet, skærme samt 
webcams op ude i enhederne på deres udviklings-øer. 
Samtidig udviklede vi den foreløbige værktøjskasse fra  
eksisterende og nye arbejdsmiljø-portaler. Dette for at 
vænne folk til at søge informationer sammen med 
deres Orakler. Nu kunne enhederne trække på både 
interne og eksterne eksperter og viden.

Interne citater:

Vi bør se arbejdsmiljø ud fra en
risk-management betragtning

Hvordan ved vi, hvad vi skal
fokusere på i 2010 planen?

Vi skal have let adgang til 
viden og samtidig kunne
sortere, så vi ikke bliver mere
forvirrede
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Vi manglede dog stadigvæk styring og den lette 
tilgængelighed af relevant information. Hertil 
udviklede vi flere værktøjer – f.eks. værktøjet ”mine 
hjælpere”, der giver overblik over, hvem der kan 
trækkes på i hvilke opgavetyper, hvorfor og hvordan. 
”Mine hjælpere” illustrerer alle former for 
støttefunktioner til den daglige drift – inklusiv 
arbejdsmiljøkompetencer - og deres sammenhænge, 
så man hurtigt opnår overblik selv om det er 
komplekse sammenhænge. 

Vi udviklede i forlængelse af dette desuden et 
elektronisk arbejdsskema, som grupperne kan 
anvende til at afklare deres prioriteter for deres 
arbejde. Skemaet inkluderer en regnemaskine, der 
opsamler, hvad medarbejderne mener, de kan opnå 
af indtjening og besparelse ved at løse de forskellige 
udfordringer. Regnemaskinen er sat op med tal i 
forvejen fra statistikkerne, så medarbejderne kan se 
det generelle billede og tilpasse dette til egen 
situation. 

Arbejdsskemaet giver et sammenligningsgrundlag 
ved, at man får sat beløb på værdien af de forskellige 
tiltag, hvilket vi aldrig havde gjort før. Nu kunne de 
se, hvilke områder der er mest relevante at arbejde 
med og senere anvende skemaet igen, når 
situationen er en anden. Den vigtigste læring vi har 
fået af disse værktøjer er at få synliggjort de 
forudsætninger, der skal indregnes for at opnå 
det bedste resultat. Tidligere gjorde vi ikke denne 
øvelse og blev efterfølgende overraskede over, at folk 
kom til skade eller blev sygemeldte....og glemte, 
hvad det kostede, når vi regner alle udgifter med! Det 
er faktisk overraskende og rasende dyrt!!!

Eksterne citater:

Hvordan skal vi opnå kontrol,
hvis vi ikke har et kontrolpanel?

Vores værktøjer skal både sikre
målrettet aktivitet og at vi får 
aktiviteterne i land

Værktøjerne skaber fundamen-
tet og medarbejderne finder
vejen
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Slutteligt har vi udviklet forskellige værktøjer på 
enkeltområder, som enhederne kan anvende, når de 
har prioriteret og valgt fokusområde. Så har de typisk 
behov for viden, træning eller værktøjer til 
opgaveløsning. Det kan eksempelvis være 
løfteteknik, samarbejdsmoduler samt 
arbejdsstrukturer til gennemførelse af forbedringer 
eller også nye tiltag.

Alle disse værktøjer er koblet så de udgør en helhed, 
der naturligt hænger sammen. Desuden har vi 
uddannet oraklerne, lederne samt flyverne i 
anvendelse af værktøjerne, så de aktivt henviser til 
dem og får skabt værdi gennem dem. Værktøjerne 
bliver anvendt, og det gør de, fordi de er enkle og 
rettet mod arbejdet. Samtidig giver de grupperne en 
god arbejdsstruktur, så de kan påtage sig  ansvaret for 
opgaverne. Uden den struktur ville det være tilfældigt, 
hvad der skete, og hvad der kom ud af det. Dette fører 
videre til frustration, og så er det et spørgsmål om tid, 
før medarbejderne melder sig ud, og vi er tilbage til 
”gode gamle dage”!

Udover at få adgang til viden og værktøjer har 
grupperne ansvar for at indberette egen læring og 
erfaringer. Dette sker i samarbejde med Oraklet, så 
registreringen sker hensigtsmæssig, og med 
registreringerne går der korte informationer ud om ny 
læring, og hvor den findes. Oraklerne har så ansvaret 
for at få afklaret, hvis der skal opdateres ny viden i 
værktøjskassen, så det ikke vælter rundt med 
ustruktureret information. Her trækker de meget på os 
fra centralt hold.

Hvad har vi så opnået gennem de gennemførte tiltag? 
For det første har vi fået endnu bedre overblik over 
de komplekse sammenhænge, der eksisterer i en 
produktion samtidig med, at vi ikke har taget modet til 
at handle fra medarbejderne. 
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For det andet har vi endelig fået integreret arbejdsmiljø 
som en naturlig del af arbejdsdagen. 

For det tredje har vi fået sat værdi på de forskellige 
tiltag, så vi kan vurdere, om vi vil iværksætte dem eller 
ej. 

For det fjerde har vi iværksat målinger på, hvad det 
koster at lave denne erfaringsdeling. Det sker gennem 
tidsregistreringer og medarbejdernes vurdering af, hvad 
de konkret opnår med de enkelte projekter. Så vi kan 
efterhånden samle op på, hvad vi har opnået ved de 
forskellige projekter – både på kort og lang sigt. Og det 
er ikke småpenge det drejer sig om! Det kan vi allerede 
nu se inden for ulykkes- og fraværsstatistikkerne og 
senere sikkert på erstatningssagerne og vores evne til 
at tiltrække og bevare gode folk. Det bliver spændende 
at se, hvor regnestykket ender!

For det femte har vi opnået meget strukturerede 
oplæringsforløb for nye ansatte. Strukturerne bliver 
optaget lige med det samme og sætter snorlige rammer 
for det videre arbejde. 

Så alt i alt ligner det en god forretning hidtil! Vi har for 
resten lavet beregninger på, hvad vi kan opnå ved at 
lave en simuleret produktion i 3-D, når vi skal bygge 
den nye produktion i Kødkøbing. Dermed kan vi 
anvende de opsamlede erfaringer direkte til at tænke 
alle de nye ting ind. Og det giver kontant afregning! 
Interessant tanke – ikke? ¤

Muligheder for SAU:

Skabe fælles fundament for
vidensopsamling

Udvikle værktøjskasse til 3 lag;
overblik – prioritering – handling,
og hvor arbejdsmiljø indgår som
naturligt element

3-D simulatorer; udviklingsprojekt
der samler alle interessenter i nye
produktionsforhold
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Indhold:

Velkommen til fremtiden
En historie om stolthed
I er inviteret til fest! 
Vi er ejere!
Find din ledestjerne
Træningsbanen en onsdag 
formiddag
Vores mål.....
Arbejdsmiljø – hvad er det værd?
Opsamling og konklusioner

Opsamling og konklusioner

De forskellige scenarier illustrerer et nyt fokus for SAU’s
arbejde. Nøgleordene er:

Ledelse
Målstyring
Medarbejderinvolvering
Helhedsforståelse 

Arbejdsmiljø vil ikke være et isoleret emne men fungere 
som en naturlig del af den daglige ledelse og produktion. 
Hvis disse veje vælges, vil dette indebære spørgsmål og 
konsekvenser for SAU:

Hvilken vision og målsætning vil vi have i SAU?
Hvordan vil vi angribe disse emner? Og med hvilke
prioriteter?
Hvilke interessenter skal tages i ed?
Hvordan vil vi sælge og synliggøre, hvad vi ønsker at
opnå?
Hvilket samspil mellem SAU’s udvikling og selve
branchens udvikling?

Samtidig bør SAU’s nuværende form overvejes:
Hvordan vil vi arbejde i udvalget?
Hvilke ressourcer har vi/kan vi få?
Hvilke kompetencer besidder udvalget i dag, og 
hvilke kræves det for at komme videre?
Hvilke samarbejdsrelationer bør opbygges?

De ovenstående spørgsmål drejer sig overordnet om 
SAU’s identitet og denne defineres i tæt samspil med 
branchens udvikling. SAU må nok se i øjnene, at de vil 
være ”de eksterne”, der stadigvæk i høj grad er behov 
for og som kan tage førertrøjen på og vise de nye veje. 

Slagteribranchen har på nuværende tidspunkt ikke det 
store potentiale til at skabe indre revolutioner, men er 
omvendt med på at blive inspireret og assisteret på disse 
nye veje. Som een af interviewpersonerne udtalte: ”Vi 
har behov for at andre skubber os i gang, for ellers 
kommer vi ikke af sted!” 



38

Ovenstående er dog ikke en så dårlig position for SAU. 
Det viser eksistensberettigelse og mulighed for at gøre 
en forskel. Og SAU’s sammensætning af primært ledere 
fra branchen er det rette udgangspunkt for at sætte 
arbejdsmiljø på rette hylde. 

Så viser analysen dog også tydeligt at slagteribranchen 
kan lære meget af både eksterne virksomheder og af 
interne tiltag rundt omkring i branchen. Der er ikke 
nogen særlig udviklet tradition for at lære af hinanden 
eller lære fra sig, og det er den kulturændring, der kan 
være nerven i SAU’s videre virke; at få brugt hovedet 
ligeså meget som kroppen, og dermed få menneskets 
værdier og styrker aktiveret og skabt læringsmæssig 
synergier – og få skabt strukturerede værktøjer, der kan 
virkeliggøre dette.

Vi anbefaler, at SAU’s videre virke sker ud fra en 
intention om at udvikle slagteribranchens kulturer 
mod mere åbne og lærende kulturer. Dette sker ikke 
gennem enkelte metoder, da der i kulturerne indgår 
mange interessenter og betydende faktorer. SAU må 
derfor afklare flere veje til at påvirke branchens kulturer 
og her vil vi pege på de efterfølgende mulige tiltag som 
afklares så de skaber  gode balancer mellem:

Intern og ekstern inspiration
Organisation og menneske betragtning
Certificering og fleksibilitet
Korte og langsigtede mål

Branchen er helt klart kommet til et mere 
helhedsorienteret fokus, hvis vi skal vende tilbage til 
Maslows behovspyramide, og det er blandt de interne 
interviewpersoner en blanding af erkendelse af 
rigtigheden og samtidig resignation, når emnet er at ”se 
medarbejderne som en styrke”. Det virker som om, at 
ideerne mangler kombineret med, at ”vi har travlt”, og 
”alle venter på alle”. Denne ”venten mens vi knokler løs” 
strategi kan dog vise sig at være farlig. Specielt hvis den 
ikke kombineres med alternative veje. 

Traditionelt 
arbejdsmiljø 

fokus
Sociale behov

Behov for tryghed og sikkerhed

Fysiologiske behov

Deltagernes 
fokus på

arbejdsmiljø

Behov for selvrealisering

Egoistiske behov
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Vores anbefaling af SAU’s nye veje i overordnede 
træk:

Ledelse
Synlighed/branding – ex.:

Intern branding af branchen: best cases og
storytelling gennem seminarer, workshops og
uddannelser
Inspiration til ekstern branding gennem story
telling og stolthed
Sparring til HR og direktioner vedrørende
struktureret lederudviklingsforløb, definition af
ledelse samt drøftelse af muligheder for arbejdets
organisering
Projekt, der afklarer mekanismerne mellem intern og
ekstern branding

Målstyring – ex.:
Seminar og workshops – slagteribranchens
målsætninger for arbejdsmiljø
Inspirationsture til eksterne virksomheder –
ledelseskulturer og ledelsens/arbejdets organisering
Projekt: optimal produktion og ledelsesformer
Uddannelse med fokus på kundeorientering 
Målstyring – ledelse gennem mål, ansvar, krav og
kompetencestyring

Ledelsesformer – ex.:
Ledelse og management – hvordan opnå
sammenhæng og konsekvens?
Uddannelsesforløb med fokus på lederrollen og
medarbejder-empowerment

Sociale behov

Behov for tryghed og sikkerhed

Fysiologiske behov

Behov for selvrealisering

Egoistiske behov
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Empowerment - medarbejderinvolvering
Selvstyrende grupper – ex.:

Projekter med selvstyrende grupper
Teamuddannelse for mellemledere og medarbejdere 
Teamuddannelse med fokus på sammenhæng mellem
effektivitet og arbejdsmiljø
Opfølgning på projekter med selvstyrende grupper 
–fase 2 

Den lærende virksomhed – ex.:
Etablering af tænketanke på tværs i branchen inklusiv  
landmænd – mål: at generere nye og bedre
organiseringsformer
Projekt: tværorganisatoriske grupper til drøftelse og
synliggørelse af den perfekte arbejdsplads (inklusiv 3-
D værktøjer)
Uddannelse i videnssøgning og –anvendelse
Projekt tryghed i arbejdslivet gennem at gøre dig selv 
og andre til en succes

Holdningsbearbejdning – ex.:
Workshop: Tryghed i arbejdslivet gennem at gøre  
andre og sig selv til en succes
Interne forløb: Mine potentialer og hvad de kan
anvendes til?

Sundhed ud fra et helhedsperspektiv
Personpåvirkninger – ex.:

Ledelse ud fra fysisk og psykisk sundhed: quick
guides i det der gør en forskel
Workshops: 2010-planen; vores mål og
indsatsområder
Det hele menneske og arbejdspladsen

Virksomhedspåvirkning – ex.:
Afprøve træningsbaner
Afprøve sammensatte forløb som sund kost, træning,
personlig udvikling

Sociale behov

Behov for tryghed og sikkerhed

Fysiologiske behov

Behov for selvrealisering

Egoistiske behov

Sociale behov

Behov for tryghed og sikkerhed

Fysiologiske behov

Behov for selvrealisering

Egoistiske behov
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Koncepter og værktøjer:
Ledelse – ex.:

Lederuddannelseskoncept med udgangspunkt i
lederen som udviklingsagent
Ledelsesværktøjer – overblik, prioritering
Ledelsesværktøjer – adfærd (ex.
kommunikation, samarbejde, coaching etc.)

Erfaringsdeling – ex.:
Portal til erfaringsdeling (best cases, lessons
learnt, FAQ’s, videns- og erfaringsbank)
Oplæg til kompetencestyringssystemer

Diverse værktøjer – ex.:
Træningsværktøjer til de højest prioriterede
emner inden for 2010 planen (ex. løfteteknik)
Udvikling af arbejdsskemaer til opgaveløsning

(sikre struktureret arbejdsgange)
3-D værktøjer til simuleringer og afprøvning af
nye arbejdsfunktioner før de iværksættes

Vi håber denne rapport har givet stof til eftertanke 
og billeder, der kan anvendes til at afklare SAU’s
fremtidige virke. Der venter et spændende og 
udfordrende opgaver i fremtiden.

Sociale behov

Behov for tryghed og sikkerhed

Fysiologiske behov

Behov for selvrealisering

Egoistiske behov
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Stikord til de 7 fremtidsscenarier:

En historie om stolthed:
Hvad er meningen i det vi gør?
Ledelsen skal vise hvad vi står for – både intern og
ekstern branding
Historier, der gør mig stolt!
Stolthed kommer gennem identitet, mening og kvalitet
Tempo og tunnelsyn - Kan vi knokle os ud af det?

I er inviteret til fest!: 
Arbejdet er en fest!
Sund fornuft som styringsredskab
Loyalitet overfor beslutninger
Her bruger vi hovedet...
Fokus på kunderne

Vi er ejere!: 
Selvstyrende grupper, hvor medarbejderne ejer deres
område
Tag ansvar og vis vilje
Udvikling gennem kompetenceregistrering
Successer skal fejres
Vi har en fælles opgave – også udenfor gruppen

Find din ledestjerne:
Lederrollen før og nu
Din lederfunktion er ikke en selvfølge!
Hvornår kommer generationsskiftet?
Forholdet mellem management og ledelse
Grundprincipper for god ledelse
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Træningsbanen en onsdag formiddag:
Sportens verden og os
Vi lærer af vores fejl
Træning, der gør os bedre
Plads til eksperimenter
Træningsbanen som vores livsforsikring

Vores mål.....:
Oraklet, der træner medarbejdernes hoveder
Mennesket som indfaldsvinkel
Mål ud fra hvad vi vil opnå, og hvad vi gør
Certificering
Kundefeedback, der anvendes aktivt

Arbejdsmiljø – hvad er det værd?:
Mål og succeskriterier
Overblik - hvilke faktorer påvirker vores situation?
Prioritering – hvilke faktorer giver mest værdi at 
arbejde med? 
Målrettet handling – hvordan griber vi opgaven an?
Arbejdsmiljø som god forretning
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Interviewpersoner

Interne trendsættere – Gruppeinterviews:

DANISH CROWN, Svinekødsdivisionen
DANISH CROWN, Horsens, Frank Wolff, Arbejdsleder
DANISH CROWN, Horsens, Per Lauersen, Fabrikschef
DANISH CROWN, Skive, Lars Asmussen, Arbejdsmiljøkoordinator 
DANISH CROWN, Herning, Mette Hald, Arbejdsmiljøkoordinator
DANISH CROWN, Herning, Kaj Meldgård, Fabrikschef
DANISH CROWN, Esbjerg, Jens Peter Feddersen, Arbejdsmiljøkoordinator
DANISH CROWN, Esbjerg, Ole Petersen, SR
DANISH CROWN, Ringsted, Randi Madsen, Arbejdsmiljøkoordinator
DANISH CROWN, Grindsted, Kenneth Muhlig, Driftsleder
DANISH CROWN, Vojens, Jesper Andersen, Arbejdsleder
DANISH CROWN, Vojens, Palle Nielsen, SR

Tican
Thisted, Ivan Hangård Nielsen, SR 
Thisted, Bjørn Larsen, SR 
Fjerritslev, Ivan Bertelsen, SR 
Fjerritslev, Jan Iversen, Arbejdsleder 
Fjerritslev, Leon Larsen, SR

DANISH CROWN, Oksekødsdivisionen
Herning, Ivan Sahl, Arbejdsstudieleder

Dat Schaub
Esbjerg, Bettina Amdisen, Arbejdsmiljøkoordinator
Esbjerg, Ole Christensen, SR
Esbjerg, Jesper Dam, Arbejdsstudieleder

BILAG 1
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Interviewpersoner

Interne trendsættere – Gruppeinterviews:

Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg
Chefkonsulent Harry Hansen, Dansk Industri 
Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet
Arbejdsmiljøkonsulent Annette Hoffmann, Dansk Industri 
Konsulent Tommy Jensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet 
Sikkerhedsrepræsentant Jane Søe, DANISH CROWN, Viborg
Afdelingsformand Anton Thomsen, NNF, Thisted
Sikkerhedsrepræsentant Gitte Bossen, Dat Schaub, Esbjerg
Produktionsdirektør Arthur Petersen, DANISH CROWN, svinekødsdivision
Produktionsdirektør Vagn D Sørensen, DANISH CROWN oksekødsdivision
Produktionsdirektør Knud Andersen, Dat Schaub
Produktionsdirektør Torben Z. Kock, Tican
Kontorchef Lars Andersen, Ledernes Hovedorganisation

Interne trendsættere - Enkelt interviews:
Preben Sunke, DANISH CROWN A.m.b.A., koncernøkonomidirektør
Henrik Holm, HR  konsulent, DANISH CROWN A.m.b. A.
Morten Pedersen, Risk manger , Galt A/S
Lisa Mortensen, Personaleansvarlig, Tican A.m.b.a.

Eksterne trendsættere - Enkelt interviews
Anders Drejer, Professor i ledelse og innovation, Aarhus Business School
Dan Stjernegaard, direktør, Lindab Profil A/S
Kurt Bering Sørensen, adm. direktør, FVS A/S (Velfac)
Torben Ballegaard Sørensen, adm. direktør, Bang & Olufsen
Ebbe Bouman. Bestyrelsesformand i Zenaria
Svend Viskum, overlæge arbejdsmedicinsk klinik, Ålborg Sygehus
Vivi Imer Hansen, socialrådgiver arbejdsmedicinsk klinik, Ålborg Sygehus


	 

