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Hvorfor undersøge meda rbejdernes 
erfa ringer med dyrevelfæ rd?
Meda rbejderne ha r stor betydning 

for dyrevelfæ rden i hverda gen, 
men vi ha r a ldrig undersøgt deres 
erfa ringer/ holdninger.

 Alle undersøgelser om dyrevelfæ rd 
ha r fokus på , hva d ejerne mener.

Medarbejderne har særlige 
udfordringer i dag: 
 Bedrifterne bliver større. 
 Flere sprog i spil, risiko for 

misforstå elser/ svæ r kommunika tion.
 Nogle ha r udda nnelse fra  a ndre la nde, 

a ndre er ufa glæ rte.
 Ledelsen ha r ikke a ltid læ rt a t lede.
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Hva d ha r jeg undersøgt
og hvorda n?
Kva lita tive interviews med 23 meda rbejdere 
fordelt på  fem la ndbrug  (mink, kvæ g, svin)

Ta lt med meda rbejderne ud fra  tema et: 
Hvilke holdninger har medarbejderne i 
husdyrproduktion til dyrevelfærd –og hvordan 
formes medarbejdernes holdninger?

Jeg har blandt andet spurgt om:
 Hvilke elementer a f dyrevelfæ rden, synes du, er 

vigtige?  
 Hvilken rolle spiller rela tionerne til fx kolleger og 

ledelse for dyrevelfæ rd?  

Jeg ha r IKKE må lt på  dyrene, men a lene ta get 
udga ngspunkt i meda rbejdernes erfa ringer.
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Resulta t 1: Då rlige socia le rela tioner 
mellem kolleger eller til ledelsen ka n give 
då rlig dyrevelfæ rd
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“Jeg tænker, at man giver sig selv lidt mere. At man er 
mere fleksible, hvis det kører godt socialt –og bliver man 
værdsat, så giver man den gerne lidt ekstra.” 
(medarbejder 1)

“Hvis der er mistillid mellem mig og en kollega, eller 
mellem mig og ledelsen, det vil være katastrofalt. Altså, 
hvis man ikke stoler på, hinanden gør som aftalt, så 
begynder det jo ikke at blive gjort (…) altså, man tænker: 
det må hun fanme selv finde ud af, hvad den kalv fejler. 
Så ender det jo med, at vi i stedet for at redde den kalv, 
så dør den måske, og det påvirker dyrevelfærden.” 
(medarbejder 10)
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Opsa mling

› Ma n ser ikke syge dyr, fordi 
ma n selv er presset.

› Ma n la der stå  til, hvis ma n ser 
noget, der er ga lt, og hå ber, 
en a nden ta ger sig a f det.

› Ma n la der stå  til, bliver sløset, 
fordi ma n er frustreret på  
a rbejdspla dsen og la der det 
gå r ud over dyret.

› Nega tivt a t a rbejde flere 
na tiona liteter sa mmen, hvis 
det fører til et A og et B-hold.

5



27. FEBRUAR 2018
AARHUS
UNIVERSITET

Resulta t 2: Anerkendelse og ros ka n sikre 
bedre dyrevelfæ rd

“Efter at jeg er kommet her, så får jeg anerkendelse, og det betyder virkelig meget. 
Det kan jeg mærke, når jeg kører hjem og er glad. Man føler sig værdsat (…) På 
den sidste gård var det demotiverende, at der var så meget arbejde, og man fik 
aldrig at vide: Det her er skidegodt. Og så kører man træt. 

Vi fik godt nok kage engang imellem ved et flot resultat, og så skulle vi opnå et nyt. 
Sådan var det hele tiden .Videre. Og man giver og giver, og der er ikke så meget 
tilbage. 

Men nu, hvor jeg får ros –og driftslederen spørger, hvordan går det, så holder man 
gejsten oppe (…) Altså, jo mere energi jeg mister, fx mister man jo noget ved ikke at 
blive rost af og til, jo mindre siger jeg - og jeg gør ikke så meget, som jeg ellers ville 
have gjort.” (Medarbejder 16)
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Resulta t 2: Anerkendelse og ros ka n sikre 
bedre dyrevelfæ rd
Belønning ka n ha ve betydning

“Efter økonomien blev dårlig, har vi ikke haft den slags møder. Tidligere kunne 
ledelsen finde på at invitere os ud at spise, men nu er det ikke sket en periode. Det 
er pengene, der er problemet. Det skabte ellers et sammenhold. Alle søger jo efter 
venner… 

I sidste ende påvirker det måske dyrevelfærden, fordi du bliver frustreret. Du 
oplever, du arbejder uden at blive anerkendt, du får din løn men dette lille 
“ekstra”… det er vigtigt. 

Og hvis folk får konflikter med chefen, så er chefen jo ikke det mest oplagte mål, 
ikke så let at gå til måske. Så bliver det måske dyrene. Eller du ødelægger en 
traktor eller… Sådan tror jeg, mange mennesker er.” 
(Medarbejder 20) 7
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“Jeg tænker, det er lidt kortsigtet at tænke i belønning egentligt. Der er mere 
substans i at befinde sig rart i en gruppe og få hinanden bygget op frem for at 
forestille sig, at det bliver bedre af at blive belønnet. Anerkendelse i hverdagen og 
en god tone, det tiltaler mig mere (…) 

I sidste ende kan det handle om at tage ansvar. Om jeg er motiveret for det, jeg 
laver. Hvis jeg ikke er det, så tænker jeg: Det er der nok en anden, der ordner, og så 
går der måske mere tid, før der bliver taget hånd om tingene.” 
(Medarbejder 13)
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Resultat 2: Anerkendelse og ros kan sikre 
bedre dyrevelfærd
Belønning kan have betydning
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Opsa mling

› Fokus på  resulta ter er ikke nok 
– a nerkendelse er vigtigt.

› Uden a nerkendelse bliver ma n 
demotiveret og – må ske –
ligegla d (også  med dyrene).

› Anerkendelse ka n for nogle 
også  væ re belønning – og hvis 
den udebliver, få r ma n må ske 
mindre lyst til a t gøre “lidt 
ekstra ”.

› Belønning ka n opleves meget 
forskelligt.
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Resulta t 3: Dyrevelfæ rd knyttet til ledelse

“Altså, det, at ejeren kommer i stalden og spørger: Alt vel? Det er lige så meget det 
med, at han har spurgt… Af og til fortæller jeg ham, at jeg har gjort sådan og sådan, 
og han kontrollerer ikke, om det er rigtigt (…) Den lille ting, som at sige godmorgen, 
det betyder helt vildt meget. Der, hvor jeg var før, gjorde vi ikke noget.

Der er sammenhæng mellem det og dyrevelfærd?

Ja, hvis man føler, at man er den eneste... Altså, at man altid er den, der skal tage 
teten for at få gjort noget dyrevelfærdsmæssigt, så bliver det rigtig svært, for så skal 
du hele tiden hive dig selv… Altså, hvis ingen bakker dig op i dine beslutninger, og 
du aldrig møder andre (…) Her, hvor jeg er nu, deler vi udfordringerne” 
(Medarbejder 10)
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“Det er noget, jeg lærte allerførst her: At det ikke er dårligt at lave en fejl. Det er 
dårligt, hvis du aldrig lærer af dine fejl. Hvor jeg kom fra, var det ikke sådan. En fejl 
var verdens undergang. 

Og så bliver du bange og laver flere fejl. Her, hvis vi laver en fejl, er det ikke noget 
problem for ledelsen, vi lærer af det, og det er en god ting“
(Medarbejder 2)
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Resultat 3: Dyrevelfærd knyttet til ledelse
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Opsa mling
› Synlig ledelse ka n ha ve 

betydning, opba kning til 
meda rbejderne i hverda gen.

› Ledelse, som tilla der fejl –
å bner op for, a t ma n ka n læ re 
a f sine fejl.

› Indflydelse/ a nsva r giver 
motiva tion – a t ma n ikke ba re 
er en usynlig robot. 

› Mulighed for a t diskutere 
dilemma er i a rbejdet med 
dyrene – eller pla ds til a t 
diskutere a rbejdsforhold, som 
ka n gå  ud over dyrene.
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Ta g-med-hjem-overvejelser

› Hvornå r ha r du sidst rost en kollega  – eller selv få et ros?

› Ka n I genkende, a t  a nerkendelse eller ma ngel på  a nerkendelse ka n 
på virke dyrevelfæ rden på  bedriften?

› Hvis du er leder, hvorda n a nerkender du så  dine meda rbejdere – og ka n 
du se direkte sa mmenhæ ng til dyrevelfæ rden?

› Hvornå r ha r I sidst diskuteret holdninger til dyr, som I ikke a ltid er enige 
med hina nden om?  Er der pla ds til det?

› Er der a rbejdsforhold, som gør, a t ma n som meda rbejder ikke ka n gøre 
det optima le for dyrene?
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Ta k for opmæ rksomheden
Hele ra pporten ka n hentes på  nettet: 

http:/ / web.agrsci.dk/ djfpublikation/ index.asp?action=show&i
d=1247

eller ved a t ma ile til inger.anneberg@anis.au.dk
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