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 Rammer for selvbærende team i Post Danmark 
- virksomheden som en teamorganisation 

 

Indledning og baggrund 

 
I Strategi 2006 er den fortsatte udvikling af virksomheden beskrevet. Post Dan-
mark skal være Europas bedste postvirksomhed og derfor udvikle de dygtigste og 
mest engagerede postmedarbejdere.  

Det er derfor afgørende at fastholde og videreudvikle en motiveret og engageret 
medarbejderstyrke, som involverer sig og viser engagement i de udfordringer, som 
Post Danmark står overfor. En fortsat satsning på selvbærende team som et bæren-
de element i medarbejderudviklingen er et væsentligt indsatsområde. 

Selvbærende team er omtalt i leveregel nr. 10 og er et grundlæggende fundament i 
TIK og TIK as. 

 
Post Danmark står overfor en række udfordringer arbejdsmæssigt og organisato-
risk, hvilket påvirker de vilkår, som det enkelte selvbærende team arbejder under. 

De forretningsmæssige udfordringer, som er vigtige i forhold til den etablerede 
teamorganisation, er følgende: 

• Der stræbes efter stordriftsfordele i produktionen og en øget maskinel behand-
ling. Dette reducerer det samlede personalebehov og stiller nye krav til arbejds-
tilrettelæggelsen. 

• Specialiseringen videreudvikles, hvilket øger medarbejdernes kompetencer inden 
for fagområdet, men samtidig vanskeliggør jobrotation på tværs af områderne. 

• Nye tillægsydelser og produktformer, facility-services mv. vil byde på nye op-
gaver og give nye muligheder for at organisere og indrette medarbejdernes ar-
bejdsdag. 

• Ændrede koncessionsforhold har betydning for grundlaget for den fremtidige 
arbejdstilrettelæggelse. 

• Strukturen i filialer betyder, at team ofte er spredt geografisk og dækker flere 
filialer, hvilket skaber en daglig opsplitning af det samlede team. 

Udover de organisatoriske udfordringer har arbejdet med selvbærende team indtil 
nu givet mange erfaringer og en grundlæggende forståelse af, hvad der skal til for 
at udvikle en teamorganisation, hvilket er samlet i rammebeskrivelsen for SBT. 

Fortsættes på næste side 

Indledning 

De forretnings -
mæssige udfor-
dringer 
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Indledning og baggrund, fortsat 

 
Selvbærende team er fortsat det grundlæggende organisationsprincip. Det fremti-
dige fundament herfor er beskrevet i disse rammer. 

Formålet med rammebeskrivelsen er derfor at fastsætte et sæt retningslinier for 
selvbærende team for organisationen.  

Rammebeskrivelsen indeholder elementer, som skal være opfyldt i det enkelte 
team, enhed og forretningsenhed. Der er således både overordnede rammer, der 
ligger fast, og frihedsgrader til at tilpasse teamorganisationen til lokale forhold. 
Endvidere indeholder rammebeskrivelsen alle udviklingsstadier af selvbærende 
team – fra etablering, fastholdelse til udvikling af selvbærende team. 

Målgruppen for rammebeskrivelsen er chef- og ledergrupper samt SBT-ansvarlige 
i den decentrale og centrale organisation. Information om rammernes indhold bør 
målrettes til ledere og medarbejdere, så der bliver skabt den nødvendige forståelse 
og indsigt. 

 

Formål med 
ramme-
beskrivelsen 



Selvbærende Team Selvbærende Team 

TIK-håndbogen  3 

Definition af selvbærende team 

 
Teambaseret arbejde bygger på overbevisningen om, at hvert enkelt menneske 
medbringer noget særligt, og at alle medarbejdere foretrækker et udfordrende ar-
bejde. Endvidere bygger det på overbevisningen om, at et team samlet kan nå mere 
end en gruppe af individuelle medarbejdere. En teamorganisation kræver, at ledere 
og medarbejdere engagerer sig i samarbejdet, de fælles mål og virksomheden. 

 
Den overordnede definition af selvbærende team er: 

Selvbærende team er en gruppe af medarbejdere, der har et fælles mål og an-
svar for at gennemføre et fastsat sæt af opgaver. 

Denne organisationsform bygger på to grundlæggende forhold:  

• At organisering af arbejdet foregår i team, hvor medarbejderne får ansvar og 
kompetence til at planlægge og udføre en given opgave.  

• At der er en dialogbaseret ledelsesform, hvor lederen udøver målstyret og situ-
ationsbestemt ledelse.  

Fokusområder og indsatser er beskrevet i SBTprofilen, som derved kan betegnes 
som Post Danmarks konkrete definition af selvbærende team. 

 
Et selvbærende team er klart afgrænset fra øvrige team ved blandt andet at have 
selvstændige opgaver, budget og målpapir. Det er derfor muligt at synliggøre 
resultater og indsatser for det enkelte selvbærende team. 

Alle medarbejdere er tilknyttet et team med et veldefineret opgavefællesskab. Det 
vil derfor være undtagelsen, at der forekommer en central afløserstyrke i enheden. 

Et selvbærende team kan være opdelt i mini-team, hvor det enkelte mini-team i 
hverdagen har et praktisk opgavefællesskab. 

Det er vigtigt at understrege, at selvbærende team ikke er det samme som, at alle 
medarbejdere skal kunne alt. Alle medarbejdere skal derfor ikke deltage i alle  op-
gaver og alle beslutninger. Selvbærende team er ikke et demokratisk rum med ude-
lukkende fælles beslutninger, men derimod en måde at organisere arbejdet på. 

Selvbærende team handler om at lære hinanden og hinandens kompetencer at ken-
de. Teamarbejde er at få forskellige kompetencer til at spille sammen, så de fastsat-
te mål kan indfries. 

Ved delegering af opgaver samt indøvelse og uddannelse af medarbejdere er det 
vigtigt at have formålet for øje: At alle basisopgaver til enhver tid kan løses af 
teamet, og at en stabil planlægning og udførelse sikres gennem fleres kendskab til 
opgaverne. Andre formål kan være højere effektivitet, nye og bedre måder at løse 
opgaven på eller større medarbejder- og kundetilfredshed. Med dette for øje skal 
der udvikles en tilpas fleksibilitet i teamet. 

 

Overbevisning  

Definition 

OBS-punkter 
ved selvbærende 
team 
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Formål med selvbærende team 

 
Post Danmark ønsker at være en virksomhed baseret på en teamorganisation ud fra 
nedenstående formål. 

• Større medindflydelse og ansvarlighed 

Selvbærende team skaber større medindflydelse og ansvarlighed på alle niveauer i 
organisationen. 

• Forbedrede resultater 

Selvbærende team skaber forbedrede resultater inden for alle områder i teamene – 
eksempelvis kvalitet, service, økonomi, produktivitet, persona leomsætning, syge-
fravær samt medarbejder- og kundetilfredshed. 

• Udfordrende og attraktive arbejdspladser 

Selvbærende team skaber mere attraktive arbejdspladser samt tiltrækker og fast-
holder medarbejdere, hvorved personalegennemtrækket mindskes. 

 

Formål 
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Selvbærende team 

 
Alle medarbejdere er organiseret i selvbærende team. Dog kan team, der består af 
specialister fravige dette. Dette gælder for de team af specialister, der på grund af 
helt særlige specialistopgaver ikke kan fastsætte fælles mål og skabe en fælles 
identitet. 

Endelig tager selvbærende team udgangspunkt i basis-organisationsformen. Det vil 
sige, at projektgrupper ikke nødvendigvis skal arbejde med de retningslinier, som 
her er beskrevet. En projektgruppe er defineret som en gruppe, der er etableret for 
at løse en given opgave og hvor gruppen har en begrænset levetid. 

 
Teamorganisationen består af medarbejdere, som er organiseret i selvbærende team 
samt ledere og chefer, der er organiseret i ledelsesteam. 

Et selvbærende team består af mellem 6-18 medarbejdere. Teamet refererer til 
nærmeste leder. 

Erfaringer og undersøgelser viser1, at teamstørrelsen har indflydelse på medarbej-
dertilfredsheden, og der er endvidere en sammenhæng mellem fremdrift i selvbæ-
rende team og teamstørrelsen. En mindre teamstørrelse giver højere medarbejder-
tilfredshed og øget fremdrift, hvilket gør teamstørrelsen til en kritisk faktor i den 
fortsatte udvikling. Endvidere viser forskning2, at en medarbejder har større ten-
dens til at køre på frihjul, når medarbejderen oplever, at vedkommendes bidrag kan 
undværes – dette gælder både i det daglige arbejde og ved teammøder. Denne ten-
dens vil vokse i takt med teamets størrelse. For at skabe fremdrift i selvbærende 
team skal teamets størrelse derfor fastholdes på et minimum, som samtidig skaber 
gode produktionsmæssige forhold. 

I Post Danmarks egne undersøgelser ses ligeledes en sammenhæng mellem team-
størrelsen og udvikling af selvbærende team.  

Der skal være en let adgang og direkte dialog mellem den enkelte koordinator og 
den stabsafdeling, der har samme ansvarsområde. Ledere og koordinatorer har en 
let og smidig adgang til tilknyttede stabsfunktioner og servicecentre. Den enkelte 
enhed har ansvar for at udarbejde en struktur for den kontakt, som rækker ud over 
egen enhed og formidle denne videre til de pågældende enheder. 

Fortsættes på næste side 

                                                 
1 Ledelse af selvstyrende grupper – resultater og udvikling. Formidlingsrapport II 
2 Teamwork – metoder til effektivt samarbejde, af Michael A. West. 

Afgrænsninger 

Teamstørrelse 
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Selvbærende team, fortsat 

 
Ved etablering og udvikling at et selvbærende team, bliver teamet tilført en viden, 
så teamet bliver bekendt med mål, rammer og resultater samt en række opgaver, 
der bidrager til at teamet i højere grad selv kan tilrettelægge arbejdet og træffe be-
slutninger. Disse opgaver giver sammen med teamets hidtidige opgaver 2 opgave-
typer, som kan beskrives således:  

• Basisopgaver – som er de opgaver, teamet er sat i verden for at løse. 

• Administrative og koordinerende opgaver – som er de opgaver, der støtter op 
omkring teamet og udførelse af basisopgaverne. 

Eksempler på teamets opgaver kan være: 

 

Fleksibilitet på basisopgaver 

 
Løbende forbedringer 

Administrative og koordinerende opgaver 

Rapportering 

Koordinering 
Daglig disponering 

Bemandingsplanlægning 

Kvalitet 

Ferie og frihed 

Administration 

 
Denne figur giver samtidig et billede af sammenhængen til Lean. Lean og de tilhø-
rende standardiseringsprincipper er primært gældende for teamets basisopgaver. 

 
I udviklingen af et selvbærende team skal der derfor både arbejdes med en række 
konkrete aktiviteter samt de mere menneskelige og sociale kompetencer.  

Teamet skal udvikles til at 

• den enkelte medarbejder kan flere basisopgaver, hvilket skaber en større fleksib i-
litet 

• koordinerende og administrative opgaver løses i teamet (opgaver, som typisk lå 
hos lederen tidligere).  

• medarbejderne arbejder med mål, budget og resultater 

• medarbejderne gennemfører løbende forbedringer for stadig at blive bedre 

• medarbejderne afholder teammøder 

• medarbejderne arbejder med det interne samarbejde og samarbejde til andre 
team 

I processen med at udvikle de ovenstående områder vil teamet lære at træffe selv-
stændige beslutninger, følge op samt evaluere processer og resultater. 

Fortsættes på næste side 

Opgaver 

Indsatsområder 
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Selvbærende team, fortsat 

 
Indførelse af selvbærende team stiller derfor høje krav til både den enkelte medar-
bejder, til lederen, chefen og hele organisationen. Teammedlemmernes personlig-
hed spiller en vigtig rolle i at skabe et velfungerende og resultatskabende team. 
Arbejdet i teamet stiller store krav til den enkeltes sociale kompetence og engage-
ment. Dette bør fremgå af jobprofilen. 

De større krav til den sociale kompetence hos medarbejdere stiller andre krav til 
lederen, som nærmere er beskrevet under afsnit 7. 

 

Krav til social 
kompetence  
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SBT-profilen 

 
SBTprofilen er et udviklings- og måleværktøj, som definerer væsentlige områder 
for at etablere og udvikle teamorganisationen og det enkelte selvbærende team. 
SBTprofilen er et udviklingsværktøj for team, ledere og enhed. 

SBTprofilen skal blandt andet bidrage til, at enheden ikke blot etablerer og udvik-
ler de enkelte selvbærende team, men også udvikler teamorganisationen. Der skal 
på andre niveauer end på medarbejderniveau ændres holdninger, adfærd og struk-
turer for at de selvbærende team og hele teamorganisationen fungerer optimalt. 
Dette er nærmere beskrevet i SBTprofilen under Enhed. 

Teamenes erfaringer ved brug af SBTprofilen viser, at indsatserne skaber fremdrift 
gennem de beskrevne faser. Teamet kan dog også opleve ikke at være nået lige så 
langt på en række områder som tidligere, hvilket eksempelvis kan være på grund af 
udskiftning i medarbejderstaben, prioritering af andre opgaver eller manglende 
fokus. 

SBTprofilen er gældende for alle selvbærende team, som derfor deltager i den årli-
ge måling. 

 
SBTprofilen indeholder følgende områder: 

 

Leder 

Situationsbestemt ledelse       
Ledelse af individer  
Teamledelse 

Enhed 

Målstyring 
Ledelse gennem SBT                  
Chef- og ledergruppen 

Team 

Opgaver (basisopgaver og koordinerende opg.) 
Målstyring (mål, budget og lb. forbedringer)  

Samarbejde (medarbejderen og teamet, 

teammøder og teamsamarbejde)  
Resultater (økonomi, tilfredshed…)  

 
FIGUR: Oversigt over SBTprofilen 

SBTprofilen og det tilhørende materiale er tilgængelig på Intraposten under selv-
bærende team. 

 

Udviklingsværk-
tøj 

SBTprofilen 
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Koordinerende og administrative opgaver 

 
Varetagelse af de koordinerende og administrative opgaver er et vigtigt omdrej-
ningspunkt i det enkelte selvbærende team. 

Ved beskrivelse af de koordinerende og administrative opgaver er betegnelser som 
koordinator og koordinatorfunktioner anvendt. Formålet her er at have en beteg-
nelse, der gør det enkelt at beskrive – og skal derfor ikke opfattes som et krav om, 
at dette ordvalg anvendes i den enkelte enhed.  

Eksempler på koordinerende og administrative opgaver er: 

• planlægning  

• kvalitet og sikkerhed 

• løbende forbedringer 

• drift 

• administration 

• kommunikation 

 
En koordinator har til opgave at sørge for, at flere i teamet bidrager til at løse op-
gaven. Derfor kan eksempler på koordinatorens opgave være følgende: 

• at formidle informationer og viden til team og leder 

• at udarbejde løsningsforslag 

• at flere i teamet er med til at træffe beslutninger 

• at igangsætte aktiviteter 

• at følge op og evaluere 

 
En koordinatorfunktion går på skift i teamet. Baggrunden for dette er at sikre, at 
koordinatoren fortsat er medarbejder i teamet – og ikke udvikler sig til en uformel 
leder over tid. Det fastlægges lokalt, hvor længe den enkelte varetager en koordina-
torfunktion. Denne aftale kan blandt andet afhænge af kompleksiteten i opgaverne 
(jo større kompleksitet jo længere mellem skiftene), ressourcer til indøvelse samt 
medarbejdernes ønsker og behov for kompetenceudvikling.  

Teamet har en eller flere afløsere/støttepersoner til den enkelte koordinatorfunkti-
on, som varetager opgaven ved ferie og anden fravær. 

Endvidere kan lederen og teamet vælge at organisere koordinatorfunktionen, så 
denne er opdelt på flere personer (eksempelvis planlægning).  

For at sikre, at teamet som helhed tager del i de administrative og koordinerende 
opgaver og modvirke, at der opstår et uformelt ledelseslag, er det vigtigt at fordele 
opgaverne på flere medarbejdere. 

Fortsættes på næste side 

Eksempler på 
koordinerende 
funktioner 

Eksempler på 
opgaver 

Organisering  
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Koordinerende og administrative opgaver, fortsat 

 
De samlede koordinatorfunktioner i teamet skal som minimum være fordelt på 2 
medarbejdere. Ved et team, der består af mere end 8 medarbejdere skal koordina-
torfunktionerne være fordelt på minimum 3 medarbejdere. 

Alle administrative og koordinerende opgaver, som er beskrevet på FE-listen3, skal 
ligge i de selvbærende team. Der kan derfor ikke oprettes et team, som kun har til 
formål at varetage denne type opgaver og øvrige administrative opgaver.  

En koordinatorfunktion kan gå på tværs af flere team, således at et team varetager 
en specifik koordinatorfunktion for flere team. Dette  kan eksempelvis være, hvis 
opgaven kræver megen indøvelse eller stor teknisk- og/eller edb-indsigt og at en 
samling af koordinatorfunktionen giver større træfsikkerhed i opgaveløsningen. 
Når denne metode anvendes, skal koordinatorfunktionerne fordeles blandt alle de 
involverede team. 

 
Formålet med, at der kan fastlægges retningslinier, indhold og opgaver for et antal 
koordinatorfunktioner på tværs af teamene er, at det giver mulighed for at fasthol-
de fokusområder, skabe kontinuitet i udviklingen af koordinatorerne samt sikre den 
tværgående koordinering mellem teamene. 

Forretningsenheden skal, i samarbejde med Personale, fastlægge et antal koordina-
tor-funktioner og retningslinier for, hvordan og for hvilke team, de skal være gæl-
dende. Koordinatorfunktionerne bliver beskrevet i FE-listerne, som er bilag til 
SBTprofilen. 

FE-listen opdateres af Forretningsenheden en gang årligt i forbindelse med 
SBTprofil-målingen.  

Det enkelte team kan – afhængig af teamstørrelse, medarbejdernes konkrete viden 
og kompetence – dele koordinatorfunktionerne således, så: 

• En medarbejder kan varetage mere end 1 koordinatorfunktion. Teamet skal som 
minimum opfylde kravet om minimum antal medarbejdere, der er involveret i 
koordinatorfunktionerne.  

• En koordinatorfunktion kan varetages af flere medarbejdere. Dog kan forret-
ningsenheden i retningslinierne fastsætte, at en medarbejder inden for hver koor-
dinatorfunktion har kontakten ud ad til i teamet og derved har opgaven på tværs 
af teamene og deltager i eventuel erfaringsudveksling og tværgående udvikling.  

• Et team kan varetage en koordinatorfunktion eller dele af en koordinatorfunktion 
for andre team – jf. beskrivelsen under ”Organisering af koordinatorer”. 

Fortsættes på næste side 

                                                 
3 Liste for forretningsenheden, der indeholder en opsummering af basisopgaver, 
administrative og koordinerende opgaver samt mål. FE-listen kan findes på SBT -siden på 
IntraPosten 

Organisering  
(fortsat) 

Koordinator-
funktionen 
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Koordinerende og administrative opgaver, fortsat 

 
Tidshorisonten for koordinatorerne kan være af kortere eller længere varighed. Er-
faringer viser at en optimal periode er mellem ½ - 2 år. Varigheden afhænger pri-
mært af kompleksiteten i den koordinerende opgave. 

Lederen finder i samarbejde med teamet egnede medarbejdere til de administrative 
og koordinerende opgaver. Lederen har det endelige ansvar for, at teamet får valgt 
de rette medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer til de beskrevne 
opgaver. 
Udover de fastlagte koordinatorfunktioner, kan teamet i samarbejde med lederen 
indføre egne koordinatorfunktioner. 

 
Der skal fastsættes et sæt rammer for koordinatorernes virke, der som minimum 
skal omfatte: 

• definition af koordinatorens opgave 

• valg af koordinatorer i teamet 

• tidsperiode for den enkelte medarbejders virke som koordinator 

• support og afløser til koordinator 

• koordinatorens rolle (eksempelvis hvordan informeres teamet og lederen? Hvilke 
beslutninger træffes af hele teamet og hvilke kan koordinatoren træffe selv?) 

• samarbejde og koordinering med andre team 

• evaluering af koordinatorfunktionen 

Koordinatoren varetager virket i det enkelte team i den fastlagte periode, medmin-
dre særlige omstændigheder gør, at leder og medarbejder aftaler andet. 

 
Det skal sikres, at de udpegede koordinatorer har de fornødne kompetencer til at 
udføre opgaven. Der skal fastsættes en træningsperiode, som består af udvikling 
og/eller indøvelse samt en indføring i, hvordan koordinatoren samarbejder med de 
øvrige teammedlemmer om en fælles opgaveløsning. 

 
Et selvbærende team kan fortsat have et antal basismedarbejdere, hvormed forstås  
medarbejdere, som ikke varetager administrative og koordinerende opgaver i tea-
met og derfor udelukkende varetager basisopgaver (se FE-liste for en nærmere be-
skrivelse). Det forventes, at alle medarbejdere deltager aktivt i teamets møder, 
teamets fortsatte udvikling og har samme grad af fleksibilitet på basisopgaverne. 

 

Koordinatorfun
ktionen (fortsat) 

Rammer for ko-
ordinatorer 

Udvikling og 
indøvelse af ko-
ordinatorer 

Basismedarbe j-
dere  
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Lederens rolle og opgaver 

 
Lederen er fuldtidsleder og varetager udelukkende ledelsesopgaver. Basisopgaver 
samt administrative og koordinerende opgaver (se FE-liste) varetages af medarbej-
derne. 

Lederens ansvarsområde – antal team og medarbejdere -  skal være af en passende 
størrelse. Der skal derfor tages højde for, at lederen kan varetage de ledelsesmæs-
sige opgaver på en kvalificeret og tilfredsstilende vis, herunder medarbejdersamta-
ler, målstyringsmøder, opfølgning på den enkelte medarbejder med videre. 

Erfaringerne viser, at lederen kan have ansvaret for mellem 1-4 team. Antallet af 
team, en leder kan varetage, er afhængig af teamstørrelse, kompleksitet i opgaver-
ne samt teamets/teamenes geografiske  opdeling.  

Samlet set kan lederen varetage ledelsesopgaven for et medarbejderantal, der ikke 
overstiger 40-50 medarbejdere.  

 
Ledelsesopgaven består i at fastlægge de rammer og vilkår, som teamene arbejder 
under. Lederen coacher medarbejderne gennem beslutningsprocessen frem for selv 
at træffe beslutninger og løse problemer. 

Ledelsen skal have mod, vilje og vedholdenhed. Mod og vilje til at afvikle visse 
ledelsestræk og udvikle en ny ledelsesform – herunder give kompetence og ansvar 
samt være mindre styrende og kontrollerende i sin adfærd. Ledelsen skal være 
vedholdende i de perioder, hvor udviklingen kan støde ind i vanskeligheder og for-
skellige former for modstand. 

Ledelse er omdrejningspunktet for den videre udvikling af grupperne, hvor følgen-
de ledelsesdiscipliner er væsentlige i udvikling af selvbærende team:  

• Situationsbestemt leder. Lederen anvender forskellige ledelsesstile – instrueren-
de, motiverende, involverende/coachende og delegerende – i forhold til den kon-
krete situation og teamets udviklingsstadie. 

• Coach. Medarbejderne løser selvstændigt opgaverne, hvilket stiller krav til lede-
ren om at anlægge en coachende og dialogbaseret ledelsesstil. 

• Målstyrer. Lederen informerer om mål og samarbejder med medarbejderne om 
fastsættelse af relevante mål for teamet. Lederen følger op og giver feed-back. 

• Rammestyrer. Lederen sikrer teamet de rette ressourcer, opgaver og tidsfrister. 

• Teambuilder. Lederen har fokus på teamet og teamets udvikling og tager initiativ 
til en kontinuerlig udvikling af dette. Et redskab til dette er en teamudviklings-
samtale. 

• Konfliktløser. Lederen går aktivt ind og arbejder med at udvikle teamene, så de 
bliver i stand til selv at håndtere konflikter. Med selvbærende team opstår nye og 
anderledes konflikter end hidtil, da en del af konfliktfeltet, som førhen var mel-
lem medarbejdere og ledere, bliver flyttet ind i teamet, f.eks. når det er en kolle-
ga, som sidder med ferieplanlægning i stedet for lederen.  

Fortsættes på næste side 

Fuldtidsleder 

Ledelsesopgaven 
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Lederens rolle og opgaver, fortsat 

 
• Rolleafklarer. Lederen skaber overblik over den enkeltes rolle  i teamet, så den 

enkelte medarbejder kender sit eget bidrag til den samlede præstation, og at den 
enkelte og teamets præstation bliver evalueret. Rolleafklaring er også i forhold 
til andre team – forklare individets og teamets placering i helheden. 

• Kommunikator. Lederen sikrer en tilstrækkelig hyppig dialog med teamene til 
både at kunne vejlede teamene, når der er behov for dette, og til selv at være op-
dateret med udviklingen i produktionen. Lederen formidler virksomhedens vær-
dier og er rolle-model for den adfærd, der ønskes i virksomheden. 

• Kompetenceudvikler. Lederen gennemfører og følger op på medarbejderudvik-
lings-samtaler, herunder udarbejder udviklingsplaner for den enkelte og har øje 
for talent-udvikling. 

Lederens rolle og opgaver er beskrevet i jobprofilen. Endvidere er beskrivelsen af 
lederens rolle i forhold til det enkelte selvbærende team beskrevet i SBTprofilen.  

Ansvaret er hos lederen, mens det er ansvarligheden der videreudvikles i  teamet.  

Ledelsesretten og -pligten består fortsat efter etablering af selvbærende team. Le-
deren har dermed ret og pligt til at gribe ind i de tilfælde, hvor teamet ikke over-
holder rammerne, ikke kan samarbejde, ikke overholder målene eller lignende.   
Dette bør ske, hvis  teamet befinder sig i en fastlåst situation eller det af driftsmæs-
sige årsager er påkrævet, at en beslutning tages. 

 
Når teamene fungerer selvstændigt, stiller det nye krav til chef- og ledergruppen. 
Chef- og ledergruppen skal i højere være fælles om at løse opgaver som:  

• at sætte mål og retning for afdelingen – den langsigtede indsats 

• at have overblik over mål, forretningsresultater og indsatser 

• at have en fælles plan for de samlede aktiviteter i afdelingen/enheden 

• at tænke fremad og i alternativer, hvor der også tages højde for kommende eller 
uventede begivenheder 

Chef- og ledergruppens rolle er beskrevet i SBTprofilen under Enheden/chef- og 
ledergruppen. 

 
Omorganiseringer i teamstrukturen kan påvirke det enkelte selvbærende team og 
dets udviklingsniveau, alt efter omfanget af den pågældende omorganisering og 
den konkrete ændring i medarbejderstaben og/eller opgaveporteføljen.  

Ved etablering af nye enheder i organisationen, skal medarbejderen indplaceres i 
selvbærende team.  

De nyetablerede team vil som oftest  bestå af medarbejdere,  der har en række 
kompetencer inden for det at arbejde i et selvbærende team. Kompetencerne kan 
anvendes til at bringe det nye team frem til et højt udviklingsstadie. 

Fortsættes på næste side 

Ledelsesopgaven 
(fortsat) 

Chef- og lede r-
gruppens rolle 
og opgaver 

Omorganisering 
og etablering 
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Lederens rolle og opgaver, fortsat 

 
Både ved omorganiseringer af etablerede enheder og etablering af nye enheder, har 
ledelsen en afgørende rolle i at implementere og fastholde de selvbærende team. 
En eller flere af følgende aktiviteter vil i en sådan proces være relevant: 

• Handlingsplan. Ledelsesgruppen udarbejder en handlingsplan for selvbærende 
team. Det er vigtigt, at der sikres fuld ansvarlighed og accept for planen i ledel-
sesgruppen, og at der er en klar og entydig opfattelse af, hvad selvbærende team 
består af, og hvad der derfor kræves af chefer og ledere. 

• Mål og rammer. Ledelsesgruppen beskriver enhedens mål og rammer for selv-
bærende team, som tager udgangspunkt i disse rammer for selvbærende team. 

• Kommunikation. Der udarbejdes en kommunikationsplan, hvor alle medarbejde-
re  informeres om selvbærende team.  

• Udvikling af ledelsen. Ledelsen klarlægger den nye ledelsesform og nye rolle 
samt fastlægger uddannelsesbehov. Ledelsen arbejder tillige med delegering til 
medarbejderne og fastlægger, hvilke opgaver og hvilken rolle ledelsen skal vare-
tage fremover. Uddannelse og udvikling af ledelsen sker både på kurser (f.eks. 
coaching) og udvikling af det at være leder i dagligdagen (f.eks. gennem delege-
ring samt afholdelse af medarbejdersamtaler). 

• Etablering og udvikling af team. Ved etablering af team, skal der være en tæt 
dialog mellem ledelsen og medarbejderne, således at formål, mål og rammer er 
velkendte. Ved etablering og udvikling af teamet, evaluerer lederen og teamet 
udviklingsstadiet med udgangspunkt i SBTprofilen og udarbejder efterfølgende 
en handlingsplan. 

• Udvikling af medarbejdere. Denne aktivitet kan indeholde både konkrete værk-
tøjs-kurser (f.eks. i bemandingsplanlægning) og teamaktiviteter for hele teamet 
(f.eks. formulering af spilleregler). 

• Opfølgning, fastholdelse og udvikling. Processen fastholdes gennem løbende 
opfølgning og forsættelse af udviklingen til velfungerende og resultatskabende 
team. 

• Fastsætte teamforhold, som er fælles for alle team. Ved gentagne omorganise-
ringer kan det være relevant at fastsætte en række retningslinier, som er fælles 
for alle team. Derved sikres, at teamene ikke skal starte forfra efter en omorgani-
sering. De fælles retningslin ier kan eksempelvis være fælles spilleregler, møde-
struktur og systematik på opbevaring af teamets materialer (referater, målpapir 
med videre). 

Etablering, fastholdelse og udvikling af selvbærende team kræver først og frem-
mest ledelsens engagement samt kendskab til, hvilken adfærd og ledelsesstil, der 
skal præge en teamorganisation.  

Fortsættes på næste side 

Ledelsens rolle 
og opgave ved 
omorganisering 
og etablering 
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Lederens rolle og opgaver, fortsat 

 
Ved etablering af team –  uanset om etableringen er resultatet af en omorganisering 
eller etablering af en ny enhed, skal lederen være bevidst om, at teamet gennemgår 
følgende faser, hvor hastigheden i udviklingen i høj grad afhænger af tidligere er-
faring og modenhed: 

 Tilhørsfasen 
 
Fokus på medlemskab af 
teamet 
 
Afventende holdning 
blandt teamets 
medlemmer 
 
Teamet ønsker ikke at 
tage konflikter op – er 
pæne overfor hinanden 
 
Teamet har behov for kl ar 
og tydelig ledelse 

Rollesøgningsfasen 
 
Den enkelte viser, hvad 
man kan (kompetencer)  
 
Risiko for kamp om det 
uformelle lederskab 
 
Rollefordeling og 
kompetencer klarlægges 
 
Lederen fastsætter mål 
sammen med teamet 
 
Lederen tager konflikter 
op, som gruppen ikke selv 
kan håndtere 

 
 
 

Samhørighedsfasen 
 

Nøgleord er relationer, 
samarbejde og gensidig 
afhængighed 
 
Medarbejderne har 
forskellige kompetencer, 
der kan bringes frem ved 
at have ansvar for en 
konkret opgave 
 
Teamet løser de fleste 
konflikter selv 
 
Lederen udfordrer teamet 
med nye opgaver og 
problemstillinger 

 

 

Etablering af 
team 



Selvbærende Team Selvbærende Team 

16  TIK-håndbogen 

Styringsprincipper i team 

 
Teamets mål fastlægges i et målpapir, som synliggør mål og forventede resultater. 
Teamet er sammen med nærmeste leder ansvarlig for, at målene i målpapiret nås. 
Teamets nærmeste leder har dog det endelige ansvar for, at teamet når målene. 

Målpapiret indeholder alle teamets mål for det pågældende år. Målstyringstavlen 
anvendes til systematisk opfølgning. De målepunkter i målpapiret, hvor der kun 
måles halvårligt eller en gang pr. år (eksempelvis MKA), tages op et antal gange 
om året, så opfølgning på aktiviteter kan foretages og nye relevante aktiviteter kan 
sættes i gang.  

Teamet kan udover de obligatoriske mål fastsætte individuelle mål for teamet. Det-
te kan eksempelvis være 1) egne kvalitetsmål 2) brændstof, 3) tilfredshed ved in-
troduktion af nye medarbejdere eller 4) de målepunkter, som er beskrevet i en 
eventuel resultatlønsaftale. 

 
Teamet tildeles en budgetramme. Rammen beregnes ud fra nuværende principper 
for lokal rammetildeling i enheden og drøftes mellem teamet, nærmeste leder og 
økonomiafdelingen i forbindelse med den årlige budgetlægning. 

 
Teamet kan varetage en ramme til afholdelse af driftsomkostninger, der generelt 
forekommer i teamets virke. Bevillingen kan dække eksempelvis materiel, unifor-
mer, PC, printere, energi og varme samt brændstof. 

 

Målpapir 

Budgetramme 

Driftsramme 
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Personalepolitiske forhold 

 
Lederen skal i samarbejde med teamet sikre, at opgaverne løses af teamet og  or-
ganiseres på en sådan måde, at der tages passende hensyn til den enkelte, og hvad 
han/hun magter.  

Opgaverne tilpasses den enkelte medarbejder i teamet, så der ikke opstår unødig 
fysisk eller psykisk belastning.  

Jobrotation hhv. i det enkelte team og mellem flere team kan være en mulighed for 
at undgå unødig belastning i særlige situationer. 

Teamet kan ikke afvise jobrotation, hvis dette indføres på baggrund af uhensigts-
mæssig belastning af enkelte eller flere medarbejdere. 

I forbindelse med organiseringen af arbejdet, herunder jobrotation, bidrager ar-
bejdspladsvurderingen (APV) til at få kortlagt den enkelte medarbejders opfattelse 
af egen jobsituation.  

Oplysningerne fra APV benyttes generelt  til at skabe arbejdsmiljømæssige forbed-
ringer for den enkelte og for teamet. 

 
Teamet og lederen har en fælles opgave med at bidrage til et godt psykisk ar-
bejdsmiljø.  

Det psykiske arbejdsmiljø kan påvirkes af en følelse af, at man ikke magter de dag-
lige arbejdsopgaver, omgangstonen og adfærden i teamet eller private spekulatio-
ner. Det er derfor væsentligt, at de enkelte medarbejdere i teamet udviser en god 
kollegial adfærd, omsorg og støtte for hinanden. Teammedlemmerne bør være op-
mærksom på de signaler eller ændringer i adfærd, som en kollega udviser i form af 
indesluttethed, træthedstegn og ”ulyst”, idet dette kan være symptomer på ar-
bejdsmiljømæssige problemer eller problemer af mere privat karakter. 

Lederen har et ansvar for at coache teamet til at søge problemet løst for såvel den 
enkelte medarbejder som de mere teamrelaterede problemer, såfremt teamet ikke 
selv kan løse problemet. 

 
Post Danmark ønsker at være en attraktiv og ansvarlig virksomhed, der fremmer et 
sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø. Der skal være plads til alle, der kan til-
føre virksomheden værdi, uanset etnisk baggrund, køn og alder i overensstemmelse 
med Personalepolitikken.    

Fortsættes på næste side 

Organisering af 
arbejdet 

Det ps ykiske 
arbejdsmiljø 

Den sociale an-
svarlighed 
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Personalepolitiske forhold, fortsat 

 
I forbindelse med etablering, fastholdelse og udvikling af selvbærende team spiller 
tillidsrepræsentanten en aktiv rolle. Tillidsrepræsentanten involveres i fastlæggelse 
af de lokale rammer for selvbærende team. Drøftelse mellem tillidsrepræsentanter-
ne og ledelse finder sted inden for rammerne af aftalen for samarbejdsudvalg. 

Derudover har tillidsrepræsentanten forhandlingsretten i forbindelse med arbejds-
tidsspørgsmål og forhold vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, samt forestå de fag-
lige og principie lle forhandlinger om arbejdstilrettelæggelse med ledelsen i øvrigt. 

Etablering af selvbærende team ændrer ikke på de aftaleretslige forhold og organer 
samt forhold vedrørende samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisationen. 

Selvbærende team stiller nye krav til tillidsrepræsentanterne, da det – på lige fod 
med lederne og resten af virksomheden – skaber en ændret rolle. Den ændrede rol-
le indeholder blandt andet: 

• Situationsbestemt adfærd overfor den enkelte medarbejder og team. 

• En coachende og støttende stil overfor medarbejdere og team. 

 

Tillidsrepræsen-
tantens rolle  
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Ansvar og initiativpligt 

 
Personale har ansvar for følgende: 

• Initiativpligt og -ret til at udarbejde ændringer i rammer for SBT (dette doku-
ment), hvilket sker i samarbejde med forretningsenhederne. Ændringer besluttes 
af direktionen. 

• Deltage i fastlæggelse af retningslinier for hvilke medarbejdere, der fremover 
ikke arbejder i selvbærende team ud fra definitionen om, at det ikke er muligt at 
fastsætte fælles mål og skabe fælles identitet. 

• Deltage i fastlæggelse af retningslinier for koordinatorfunktioner i den enkelte 
forretningsenhed.  

• Sikre, at rammer for SBT bliver overholdt af forretningsenhederne. 

• Etablere, fastholde og udvikle selvbærende team. 

• Udarbejde oplæg til Direktionens fastsættelse af mål for fremdrift på SBT 
(SBTprofil) på forretningsenhedsniveau.  

• Initiere en årlig måling på SBTprofilen. 

 
Forretningsenheden har ansvar for følgende: 

• Sikre, at disse rammer for SBT bliver overholdt i enhederne. 

• Etablere, fastholde og udvikle selvbærende team 

• Fastsætte mål for fremdrift på SBT (SBTprofil) på enhedsniveau. 

• Forretningsenheden udarbejder i samarbejde med Personale og enhederne ret-
ningslinier for koordinatorfunktioner. 

 
Enheden har ansvar for følgende: 

• Afklare retningslinier for koordinatorfunktioner 

• Sikre, at rammer for SBT bliver overholdt i enheden. 

• Fastsætte mål for fremdrift på SBT (SBTprofil) på arbejdspladsniveau. 

• Etablere, fastholde og udvikle selvbærende team. 

• Gennemføre en årlig måling på SBTprofilen. 

 
Dette er beskrevet i SBTprofilen. 

 

Personale  

Forretningsen-
heden 

Enheden 

Det selvbærende 
team 


