Dialogværktøj:
Et kompas for
den gode digitalisering

Hvis det ligger fast, at I som arbejdsplads skal indføre en ny digital teknologi, kan I bruge RASMUSmodellen til at drøfte, hvordan digitaliseringen vil
og bør påvirke det gode arbejde.

ANERKENDT

2. Bed medarbejderne skrive ned på orange postits til hver af de seks cirkler: Hvordan oplever I,
jeres nuværende teknologier påvirker den enkelte
cirkel. Sæt sedlerne i hver cirkel.

SELVSTÆNDIGT

3. Bed nu medarbejderne skrive på nye post-its og
her svare på spørgsmålet: Hvordan forventer I,
det vil være i lyset af den nye digitale teknologi?
På grønne sedler skrives det, der opleves som forbedringer; på røde det, der opleves som forringelser. Disse sedler sættes ved siden af hver cirkel.

DET GODE
ARBEJDE

UDVIKLENDE

I kan drøfte, hvordan I forventer, de seks kendetegn
ved det gode arbejde vil blive påvirket af den nye
digitalisering, og hvordan I bedst sikrer, at der navigeres efter dem. Brug fx følgende enkle metode:
1. Tegn de seks cirkler på en tavle, og skriv deres
navne i dem. Fortæl, hvad de dækker over.

REALISTISK

SUNDT &
SIKKERT

Før en digitalisering

MENINGSFYLDT

Læs mere om RASMUS-modellen på side 3-4

4. Skift nu til en fælles brainstorm: Hvad skal der til
for, at den nye digitale teknologi bedst muligt understøtter det gode arbejde? Hvordan kan I sikre,
at de grønne elementer realiseres, og hvad kan
I gøre for at begrænse de røde elementer? Skriv
forudsætningerne for den gode digitalisering
op, og skeln såvidt muligt mellem, hvad der kan
gøres før, under og efter en digitalisering.
5. Beslut, hvordan I kan sikre, at disse forudsætninger indfris under processen med at indføre den
nye teknologi: Hvem skal gøre hvad hvornår for at
fastholde opmærksomheden på det gode arbejde
under arbejdet med at vælge, implementere og
bruge den nye teknologi?
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Efter en digitalisering
I kan bruge modellens seks elementer til at gøre
status: Hvordan oplever I, at jeres arbejde har ændret sig som følge af digitaliseringen? Brug modellen til at drøfte, på hvilke områder det er blevet
bedre, og sørg for at reflektere over, hvordan det
er lykkedes, så I kan bruge de erfaringer fremover.
Brug også modellen til at drøfte, på hvilke områder
det er blevet værre. Vurdér, hvilke forværringer I kan
gøre noget ved, og aftal, hvordan I går videre med
dét.
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RASMUS-modellen – Det gode arbejde er kendetegnet ved at være:

Man har de nødvendige
kompetencer, redskaber og
ressourcer, så det er realistisk
for én at løse sine opgaver.

REALISTISK
Man arbejder i et godt
fysisk og psykisk
arbejdsmiljø, som
muliggør et sundt,
langvarigt arbejdsliv.

SUNDT &
SIKKERT

ANERKENDT

Man får – formel og uformel –
anerkendelse for det, man gør,
fra kunder/borgere, kolleger og
ledelse.

DET GODE
ARBEJDE

UDVIKLENDE

SELVSTÆNDIGT

MENINGSFYLDT
Man oplever at blive tilpas
udfordret, så man trygt kan
udvikle sig fagligt og menneskeligt.

Man oplever, at man har en tilpas
grad af selvstændighed, ansvar
og råderum i sit arbejde, og at
man inddrages i beslutninger, der
berører ens arbejde.
Man bruger sin faglighed til
–sammen med sine kolleger
–at gøre en meningsfuld
forskel for andre.

På side 4 beskrives, hvordan digitalisering kan påvirke disse seks kendetegn både positivt og negativt.
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Digitalisering og det gode arbejde
Eksempler på mulige fordele og ulemper

Kendetegn ved det gode arbejde

Mulige fordele:
Digitalisering kan …

Mulige ulemper:
Digitalisering kan …

REALISTISK

… være et redskab, der understøtter
mulighederne for at løse kerneopgaven fagligt tilfredsstillende.

… gøre opgaveløsningen mindre
realistisk, hvis fx teknologien og/eller
businesscasen er fejlbehæftet, dårligt
designet, dårligt implementeret, eller
kompetenceudviklingen er utilstrækkelig.

ANERKENDT

… understøtte og give bedre plads til
den menneskelige interaktion, som
borgerne værdsætter, og hvor den
uformelle anerkendelse sker.

… reducere især den uformelle anerkendelse og kan samtidigt styrke den
målingsbaserede feedback på den
relationelle feedbacks bekostning.

SELVSTÆNDIGT

… understøtte medarbejdernes autonomi og råderum.

... være med til at udfordre medarbejdernes selvstændighed, hvis fx en for
høj grad af standardisering indsnævrer
det faglige råderum.

MENINGSFULDT

… give mulighed for at fokusere mere
på den meningsskabende kerneopgave, fx ved at reducere de ressourcer,
der skal bruges på rutineopgaver eller
administrative støttefunktioner.

… flytte fokus fra kerneopgaven til
selve teknologien og de processer, den
understøtter.

UDVIKLENDE

… åbne for nye indsigter og muligheder og bringe medarbejdernes faglighed i spil på nye måder.

… overudfordre, fx ved at kræve større
og hurtigere forandringer end den
enkelte kan rumme.

SUNDT
& SIKKERT

…. reducere arbejdspresset via automatisering af rutineopgaver eller ved
at overtage/aflaste fysisk belastende
opgaver.

… øge de fysiske/ergonomiske belastninger samt medføre angst og
utryghed pga. uvished om egen rolle i
forandringerne.
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