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Forskelle mellem de eksisterende rammer og nye rammer for SBT 
 
Nedenfor er beskrevet de væsentligste forskelle mellem rammer for SBT fra 1998 og de 
nye rammer for SBT. 
 
Beskrives ikke i de nye rammer for SBT 

Indledende beskrivelse 
af selvbærende team 

Eksempelvis beskrivelse af spydspidsenheder samt en del af beskrivelsen 
omkring baggrund, opstart og krav til enheder udelades. 
 
Baggrund: Dette er primært oplysninger, der var relevant ved den helt 
grundlæggende opstart af selvbærende team i virksomheden. 

Teammodeller De 4 teammodeller bliver ikke beskrevet eksplicit. Beskrivelsen af 
henholdsvis faste/skiftende samt en eller flere afløsere for koordinatoren, 
indgår i stedet under afsnittet om koordinerende og administrative opgaver.  
 
Baggrund: Den væsentligste forskel på de enkelte teammodeller er 
koordinatorfunktionen.  

 
Beskrivelse nedtones i de nye rammer for SBT 

Opgaver på det enkel-
te ledelsesniveau samt 
organisering heraf  

Beskrivelse af organisering af ledelsesniveauer, jobprofiler samt opgaver på 
de forskellige ledelsesniveauer udelades. 
 
Baggrund: De væsentlige elementer er indarbejdet i SBTprofilen. 

Lederen rykker 
gradvist ud af teamet 

Illustrationen af, hvordan lederen gradvist rykker ud af teamet udelades.  
 
Baggrund: Behovet for en indgående beskrivelse er ikke længere 
nødvendig, da det er kendt og indført. Endvidere er det indarbejdet i 
SBTprofilen. 

 
Fastholdes / omformuleres i de nye rammer for SBT 

Formål og definition Formål med SBT fastholdes og suppleres med et formål om at forbedre 
resultater – fra økonomi til medarbejdertilfredshed.  
 
Den overordnede definition forenkles og SBTprofilen supplerer med en 
mere konkret definition. 

Ledelsesretten består Ved dette forstås, at lederen har ret og pligt til at gribe ind i de tilfælde, hvor 
teamet ikke overholder rammerne, ikke kan samarbejde eller lignende. 

De organisatoriske 
rammer for team 
består 

Dette indeholder blandt andet: fastholdelse af teamstørrelse (6-18 
medarbejdere), målpapir for teamet, mulighed for at være 
basismedarbejder, mulighed for jobrotation i og mellem andre team samt 
koordinatorers adgang til de administrative team. 
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Tilføjes i de nye rammer for SBT 

Mere fokus på de 
koordinerende og 
administrative opgaver  

De nye rammer indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de 
koordinerende opgaver samt en række retningslinier og krav herfor. 
 
Baggrund: Erfaringerne viser, at de koordinerende og administrative 
opgaver er en af de væsentlige elementer i at få det selvbærende team til at 
arbejde velfungerende.  

Ledelsesdiscipliner De nye rammer indeholder en beskrivelse af, hvad det kræver at være leder 
i en teamorganisation. 
 
Ledelsen skal endvidere have en målrettet plan for selvbærende team ved 
etablering og omorganisering af team. 
 
Baggrund: Erfaringerne fra lederne for de selvbærende team viser 
vigtigheden af en ny ledelsesstil og ledelsesmæssig fokus ved etablering og 
omorganisering.   

Det sociale ansvar De nye rammer indeholder et afsnit omkring den sociale ansvarlighed og 
det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Baggrund: Synliggøre vigtigheden af at ledelse og medarbejdere bidrager til 
et godt psykisk arbejdsmiljø og dette er fortsat et fokusområde.  

Tillidsrepræsentantens 
rolle 

De nye rammer indeholder en samlet beskrivelse af tillidsrepræsentantens 
rolle. 
 
Baggrund: Tillidsrepræsentantens rolle er væsentlig – både i fastsættelse af 
lokale rammer samt i det daglige arbejde med at udvikle det enkelte 
selvbærende team, hvor tillidsrepræsentanten – på lige fod med lederen – 
skal være coachende og støttende overfor medarbejderne.  

Ansvar- og initiativpligt De nye rammer indeholder en oplistning af ansvar- og initiativpligt for 
henholdsvis Personale, forretningsenheder og enheder. 
 
Baggrund: Denne beskrivelse bidrager til en konkret afgrænsning og 
ansvarsfordeling. 

 
 


