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Beskæftigelse i en krisetid
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Krisens konsekvenser

Fyringer 69 %

Besparelser/effektiviseringer 68 %

Omstruktureringer 51 %

Lønstop 40 %

Outsourcing 30 %

Lukningstruet 8 %
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Men krise er ikke lig dårligt samarbejde!
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Krise er ikke lig dårligt samarbejde!

Hvordan har samarbejdet udviklet sig de seneste to år fordelt 
på, hvordan arbejdspladsen har været påvirket af krisen 

(i procent)

Samarbejdet 
er blevet 

bedre

Samarbejdet 
har ikke 

ændret sig

Samarbejdet 
er blevet 
dårligere

Positivt 37 50 12

Negativt 29 48 21

Har ikke været 
påvirket af krisen

20 59 18

Total 27 51 19
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Disposition

1. Kort præsentation af projektet

2. Kort præsentation af hovedresultater

3. Hovedpointer

- Uddybning af hovedpointer

4. Model for udvikling af samarbejde på arbejdspladser

- Uddybning af model
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Stier og barrierer for det gode samarbejde på 
arbejdspladsen

- Forskningsprojekt om samarbejde mellem 
medarbejdere og ledelse på arbejdspladser i industrien

- Følgegruppe af repræsentanter fra TekSam (DI og CO-
industri)

- Gennemført i 2011 og foråret 2012
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013
o

Forskningsspørgsmål

1. Hvorfor til- eller fravælges SU?

2. Hvilke emner samarbejdes der om, og hvad er 
afgørende for, hvad der tages op?

3. Hvad karakteriserer arbejdspladser med et godt og 
dårligt samarbejde?

4. Hvad er afgørende for, hvordan samarbejdet udvikler 
sig over tid?
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Datagrundlag – spørgeskemaundersøgelse

Kombination af kvantitative og kvalitative data

Kvantitativ: webbaseret spørgeskema udsendt til 

tillids- og ledelsesrepræsentanter på arbejdspladser i 

industrien identificeret gennem DI’s virksomhedsregister 

og CO-industris TR-register

Efter datarensning: 614 tillidsrepræsentanter og 225 

ledelsesrepræsentanter inkluderet i det endelig datasæt
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Datagrundlag –interview

Kvalitativ: Interview på 8 arbejdspladser med 
henholdsvis tillidsrepræsentant og 
ledelsesrepræsentant

- Opfølgning på en række af de centrale tendenser i 
den kvantitative analyse

- Udvælgelse af interviewpersoner på to 
dimensioner:
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Datagrundlag –interview

1. Er samarbejdet blevet bedre eller dårligere 
indenfor de seneste to år?

2. Er forklaringen på udviklingen den økonomiske 
krise eller en eller anden form for personskifte? 

Krise Personskifte

Samarbejdet er 
blevet bedre

Samarbejdet er 
blevet dårligere
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Hvordan samarbejdes der og om hvad?

- Både medarbejdere og ledere foretrækker overordnet 
set uformelle møder

- TR mener, at de vigtigste områder for medarbejderne 
er tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og 
arbejdspladsens overordnede organisering

- 43 % af TR’erne med SU beslutter enten i fællesskab 
med ledelsen eller kolleger tilrettelæggelsen af det 
daglige arbejde – det samme er tilfældet for 26 % af 
TR’erne uden SU

- 42 % af TR’erne på arbejdspladser uden SU har enten 
ingen indflydelse på eller bliver kun orienteret om 
ledelsens beslutning i forhold til tilrettelæggelsen af det 
daglige arbejde – det samme er tilfældet for 24 % af 
TR’erne med SU.
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Hvordan samarbejdes der og om hvad?

- 42 % af TR’erne på arbejdspladser uden SU har enten 
ingen indflydelse på eller bliver kun orienteret om 
ledelsens beslutning i forhold til tilrettelæggelsen af det 
daglige arbejde – det samme er tilfældet for 24 % af 
TR’erne med SU.

- Syv ud af ti TR’er har enten ingen indflydelse på eller 
orienteres kun om ledelsens beslutninger i forhold til 
arbejdspladsens strategiske målsætninger – her har SU 
kun begrænset betydning
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Hvor er samarbejdet godt?

Vurderingen af samarbejdets kvalitet afhænger ikke af:

- antallet af ansatte på arbejdspladsen 

- hvor længe arbejdspladsen har haft et SU 

- hvor mange år tillidsrepræsentanten har siddet i SU 
med den nuværende formand for SU 

- hvor længe tillidsrepræsentanten har samarbejdet med 
den nærmeste leder 

- hvor mange SU-møder arbejdspladsen afholder årligt 

- hvor mange timer tillidsrepræsentanten bruger på 
hvervet om ugen 

- hvorvidt arbejdspladsen har et SU eller ej. 
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Hvor er samarbejdet godt?

Samarbejdet vurderes bedre på arbejdspladser, hvor:

- parterne mødes ofte

- TR er repræsenteret i virksomhedens bestyrelse

- TR ser sig selv som repræsentant for virksomheden

- parterne er enige om, hvad der er arbejdspladsens 
væsentligste udfordringer og har forståelse for 
hinandens råderum
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Hovedpointer
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Stier og barrierer for det gode samarbejde på arbejdspladsen: 24. juni 2013

Samarbejde handler om relationer –

uformelle relationer
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Samarbejde handler om relationer – uformelle 
relationer!

Der findes ingen objektiv definition af det gode samarbejde!

- Næsten 40 % af både TR’erne og lederne peger på tillid 
og respekt som det vigtigste i et godt samarbejde – men 
der er ikke en sammenhæng mellem vurderingen af 
samarbejdet, og hvor lang tid parterne har samarbejdet

- Vurderingen af samarbejdet er bedre på arbejdspladser, 
hvor samarbejdet har en uformel form

- TR’erne lægger vægt på inddragelse i forståelsen af det 
gode samarbejde, mens lederne lægger vægt på det at 
arbejde for virksomhedens bedste og at have en fælles 
forståelse for virksomhedens situation. 
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Samarbejdet er dynamisk og sjældent 
entydigt godt eller dårligt
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Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Samarbejdet er dynamisk og sjældent entydigt 
godt eller dårligt

- Parterne vurderer generelt, at samarbejdet er godt

Kvaliteten af samarbejdet kan dog varierer både:

- mellem forskellige niveauer på arbejdspladsen og i 
virksomhederne, og 

- over tid

- 40 % af de TR’er, som angiver, at samarbejdet er 
blevet dårligere de seneste to år angiver samtidig at 
være enige i, at det generelle samarbejde er godt i dag

”Han var af den gamle skole, hvis man kan sige det sådan. Der var 
ikke det store samarbejde mellem ledelse og TR. Det er der blevet 
lavet meget om på nu”
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Samarbejdets kvalitet afhænger af et match 
mellem parternes forståelse af det gode 

samarbejde
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Samarbejdets kvalitet afhænger af et match mellem 
parternes forståelse af det gode samarbejde

- og ikke mindst, at der er et match mellem parternes 
forventninger til inddragelse

Minimal inddragelse Maksimal inddragelse

-----------------------------------------------------------------------------------

Tilpasset inddragelse

”Jamen det [at lederen er internt rekrutteret] synes jeg har 
stor betydning, fordi han kan se det fra vores side af 
også. Hvor nogen af dem vi har haft, de kunne kun se 
det fra deres side.” (TR)

Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Krise er ikke lig dårligt samarbejde!
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Krise er ikke lig dårligt samarbejde!

Hvordan har samarbejdet udviklet sig de seneste to år fordelt 
på, hvordan arbejdspladsen har været påvirket af krisen 

(i procent)

Samarbejdet 
er blevet 

bedre

Samarbejdet 
har ikke 

ændret sig

Samarbejdet 
er blevet 
dårligere

Positivt 37 50 12

Negativt 29 48 21

Har ikke været 
påvirket af krisen

20 59 18

Total 27 51 19
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Samarbejdets dynamik
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Kernen i modellen – relationen mellem TR og leder

TR – Leder

Match

Tillid Respekt
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Faktorer, som betinger eller påvirker samarbejdet

TR – Leder
Intern vs. ekstern 

rekruttering

Ejerform

TR’s mandat
Medarbejdernes 

kompetenceniveau

Leders handlerum

Match

Tillid Respekt

Tilgang til ledelse

Faktorer, som betinger eller 

påvirker samarbejdet
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Samarbejdet og udfordringerne

Økonomisk 
krise

Personskift

Udfordringer

TR – Leder
Intern vs. ekstern 
rekruttering

Ejerform

TR’s mandat Medarbejdernes 
kompetenceniveau

Leders handlerum

Match

Tillid Respekt

Tilgang til ledelse

Faktorer, som betinger 
eller påvirker samarbejdet

Omstruktureringer
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Udfordringer

- Fyringer (7 ud af 8 arbejdspladser)

- Ejerskifte/generationsskifte/opkøb

- Lukning og genåbning

- Arbejdsfordeling

- Ingen TR

- Skift af leder eller TR

- Flytning til ny lokation 
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Det gode samarbejde kræver konstant 
arbejde – sammen!
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

En større andel af lederne end tillidsrepræsentanterne 
tillægger samarbejdet betydning i forhold til 
arbejdspladsens håndtering af den økonomiske krise

Har samarbejdet, efter din mening, haft betydning for 
arbejdspladsens håndtering af den økonomiske krise? (i 
procent)

TR Ledere

Ja 25 44

Nej 22 18

Ved ikke 53 38
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Om matchet

”Det menneskelige havde han (den ældste søn) ikke så meget, 
fordi han brændte så meget for det andet, så han ligesom 
styrede 100 % ned i det. Men altså, hvis det virkelig brændte 
på for nogen, så var han der jo altid. Han havde bare ikke 
sådan på den måde touch på medarbejderne” (LR)

”Han er mere synlig i værkstedet, end vi har set ledere være 
det før. Og det får han også kredit for blandt de almindelige 
kolleger. Før i tiden var det sådan, at lederne gemte sig og 
først kom, når det hele var overstået. Han går ned og snakker 
med folk om, hvorfor de er frustrerede, og det får han kredit 
for, også efterfølgende. Det kan godt være, at han får nogle 
verbale tæsk i starten, men på den lange bane går det godt i 
værkstedet, fordi han var dér.” (TR)
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Om matchet – intern vs. ekstern rekruttering

”Jamen vi kender ham. Han kommer ned i værkstedet, hvis han 
lige skal have bukket et stykke jern eller et eller andet. Så vi 
har været tæt på toppen. Og vi kender hinanden så.” (TR)

”Han vidste ikke, hvad vi lavede, så han kom med nogle 
fjogede idéer, og han skabte meget uro på arbejdspladsen. Jeg 
kan ikke huske, hvor længe han blev, men til sidst satte vi os 
på røven, og så blev han fyret.” (TR)

”Jamen det [at lederen er internt rekrutteret] synes jeg har stor 
betydning, fordi han kan se det fra vores side af også. Hvor 
nogen af dem vi har haft, de kunne kun se det fra deres side. 
De var rimelig ensporede, uanset hvad du kom med.” (TR)
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Om matchet og inddragelse

”Jeg involverer folk der, hvor jeg synes, at det giver mening, 
men jeg involverer dem jo ikke i alle ting. Jeg involverer dem i 
ting, som de kan bidrage med. Det er en del af respekten.” 
(LR)

”Mere information og tidligere information” (TR om hvad der 
kunne forbedre samarbejdet)

”det [ikke at have en TR er] er som at stå og råbe ind i et tomt 
mørkt, tomt lokale, hvor ingen svarer” (LR)
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Om baglandet og mandat

”Altså han kunne jo sige ja eller nej. Og tage en beslutning, 
fordi der var der opbakning – han havde stor autoritet. Han 
havde noget pondus dengang” (LR om TR’s mandat)

”og det (at nogen var på arbejdsfordeling længere end andre) 
skabte kæmpe uro. Det gjorde det. Og indtil flere af mine 
kolleger kom og råbte og skreg af mig og sagde, at jeg var 
idiot. Så det var en skide svær tid synes jeg. Det var det. Det 
påvirkede mig meget i hvert fald. Det er helt sikkert.” (TR og 
baglandet)
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Om baglandet og mandat

”Det, der var problemet, det var også, at vi var to-tre 
mellemledere på det tidspunkt, hvor ingen af os rigtig kunne 
tage den endelig beslutning. Der var ikke udpeget en 
stedfortræder. Han havde ikke sagt, når jeg ikke er her, så er 
det… Det blev sgu lidt grumset. Ikke fordi det er ret mange, 
men engang imellem er det jo rart at kunne sige, nu gør vi 
sådan her.” (LR)

”Din stemme bliver taget væk. Distancen bliver flyttet. Man 
fjerner den distance, jeg har til mine arbejdsledere herude, 
fordi at den information, de skal have, den får de oppefra.” (LR 
om eget mandat)
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Samarbejde i en krisetid 30.oktober 2013

Om ledelsesstil – skift over tid

”Det kunne være sådan, for 15 år siden, når en fra familien 
kom forbi, så var det bare med at gribe en kost eller få gang i 
skruenøglerne. Det var jo meget traditionelt dengang, altså 
uha!” (LR)

”Han var af den gamle skole, hvis man kan sige det sådan. Der 
var ikke det store samarbejde mellem ledelse og TR. Det er der 
blevet lavet meget om på nu”

”Jeg tror, at det er en proces, der sker fra man har lavet det 
generationsskifte, med at en af sønnerne har overtaget, der er 
kommet ny viceadministrerende direktør ind, som også får 
nogle visioner…”


