
Arriva håndterer  
asylansøgere med Aikido
De dukker med jævne mellemrum op i medierne: Historierne om asylansøgere uden 
billet i toget. På Arrivas strækninger i det midt- og vestjyske er det ikke bare en 
forsidehistorie, der sælger aviser. Det er hverdag, og har været det siden 2016 for 
de 28 kundeservice medarbejdere (som togførere hedder i Arriva-regi). Hos Arriva 
går de offensivt til værk med inspiration fra den japanske kampkunst Aikido.

Af: Simon Bauer
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Begyndelsen
I starten af 2016 blev det åbne fængsel i 
Bording omdannet til afrejsecenter for afvi-
ste asylansøgere.  Og med ét var det lille 
midtjyske lokalsamfund ændret fundamen-
talt. De 3.500 indbyggere har i dag fået 
selskab af små 250 afviste asylansøgere, 
og de har i den grad sat deres præg på 
lokalsamfundet - og på byens togforbin-
delse.

Kundeservicemedarbejder Berit Schade 
har inviteret til kaffe på Silkeborg Station 
sammen med sin chef Senior Service Ma-

nager, Kim Richard Kristensen.  Her får vi 
en snak om problemerne og Arrivas forsøg 
på at håndtere dem.

Berit har arbejdet ombord på tog i 11 
år. De første år i DSB og siden hos Arriva. 
Jobbet er vigtigt for Berit:

 -Jeg går meget op i at gøre det or-
dentligt. Jeg synes, at folk skal have en 
ordentlig service, når de møder os, slår 
Berit fast fra start. Også Kim Richard har 
en lang jernbanebaggrund. Han begyndte 
i sit nuværende lederjob i 2017 - et år efter 
afrejsecentret var åbnet.

- I starten var problemerne faktisk ikke 
så voldsomme, husker Berit. Vi skulle lige 
lære hinanden at kende, men så gik det.  

Siden flyttede også afviste kriminelle 
asylansøgere og asylansøgere på tålt 
ophold ind på centret og problemerne be-
gyndte at eskalere. Asylansøgerne har ikke 
billet og de er ikke meget for at modtage 
kontrolafgifter. Det er mennesker, der intet 
har at miste og nogle af dem med en kri-
minel fortid. Der opstår enkelte voldelige 
episoder. Også de øvrige passagerer er 
generede – de er både utrygge, men også 
forargede over situationen: 

- Vi skriver kontrolafgift efter kontrolaf-
gift og folk kan læse i avisen, at de aldrig 
bliver betalt. Hvor er det forkert! De skal 
ikke ha’ en billet. Det skal jeg? De skal ikke 
betale. Hvorfor skal jeg så? Den stem-
ning opstår jo også i toget, fortæller Berit 
Schade.

Berit har ikke selv været udsat for 
egentlige voldelige episoder, men husker  
situationer, hvor hun lige ”fortrækker 
sidelæns”, som hun udtrykker det.

Aikido bliver løsningen
Det er i den virkelighed, at Kim Richard 
bliver ansat som ny leder. Han har et ønske 
om, at sætte nye rammer for service og 
hvordan kontrolafgifter bliver leveret ge-
nerelt. Problemet med asylansøgerne gør 
det nødvendigt at handle nu. Kim Richard 
gør sig dog ingen illusioner om, at kunne 
løse problemerne:

 - Vi løser ikke problemet. Vi håndte-
rer det. Vi vil aldrig kunne løse det store 

samfundsproblem – vi kan alene lære at 
håndtere det bedre, siger Kim Richard.

Men hvordan håndterer man så proble-
met?  Inspirationen finder Arriva i Aikido 
– ikke kampsportdelen, men den mentale 
træning Aikido indeholder. Alle medarbej-
dere kommer på fire dages kursus. Målet 
er, at give medarbejderne konkrete værk-
tøjer til at håndtere situationen – insistere 
på ro og venlighed i situationen. Men også 
at lære at affinde sig med, at man står midt 
i et større problem, man ikke selv kan løse 
her og nu.  Det betyder ikke, at man ikke 
passer sit arbejde:

- Det handler om at finde ind i selv. 
Finde ro. Finde ro med, at man måske ikke 
kan gøre noget konkret her og nu, siger 
Berit.

Kim Richard understreger dog, at der 
også er en mening med arbejdet - selvom 
det kan virke meningsløst, at udskrive 
en kontrolafgift til en person, der aldrig 
kommer til at betale den: 

- Det tjener også et formål. For det 
betyder, at vi kan dokumentere proble-
mets omfang. Vi kan dokumentere, hvor 
mange millioner kroner, der faktisk skyldes 
i ubetalte kontrolafgifter.

Resultater
Og kurset har været en stor succes. Det 
er både medarbejdere og leder enige om. 
Kim Richard sætter ord på: 

- Det psykiske arbejdsmiljø ude i togene 
er det vigtigste. Og det er klart forbedret. 
Men vi kan også aflæse en markant for-
bedring i tallene: Sygefraværet er faldet. 
Fra 28 sygedage pr. medarbejder i 2017 til 
kun fire pr. medarbejder her pr. 1. novem-
ber. Det har været en stor investering, men 
investeringen har helt bestemt betalt sig 
på alle måder.

Også antallet af indberetninger er fal-
det. I 2017 var der 10 episoder. I 2018 har 
der været fem og den sidste ligger tilbage 
i maj måned.

Berit er helt enig i vurderingen af 
succesen. 

- Hun var så god (underviseren, red.). 
Det har været så godt! »

Berit udskriver endnu en kontrolafgift til en afvist 
asylansøger. Siden 2016 er det blevet til næsten 

6.000 afgifter til asylansøgere på Arrivas net.
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Aikido er en japansk kampkunst – oprin-
deligt blev kunsten brugt til at slås. Den 
udgave af Aikido, som personalet i Arriva 
har lært at bruge, er dog ikke kampsport – 
tværtimod: 

- Med denne udgave af aikido lærer 
man grundlæggende at møde mennesker 
på en måde, så kamp ikke opstår. Vores 
instinkt byder os enten at kæmpe eller 
flygte, når vi møder et menneske i en 
konfliktsituation. Gennem Aikido lærer vi 
en tredje vej. Vi øver en tilstedeværelse i 
situationen, hvor man altid møder andre 
mennesker med bevidst ro og venlighed, 
fortæller Helene Eriksen, som har under-
vist Arrivas medarbejdere. 

- Hvis man er aggressiv, vred eller irrite-
ret, så skinner det igennem – også selvom 
man benytter traditionelle konflikthånd-
teringsgreb. Aikido er en sindstilstand 
– en slags mental ”paraply” - man bruger 
i situationen og som får de traditionelle 
værktøjer til konflikthåndtering til at virke 
på en helt ny måde, forklarer Helene 
Eriksen. 

Gennem Aikido bliver man opmærk-
som på, hvordan man undgår at vække 
den andens kampinstinkt og man lærer at 
blive bevidst om og at kontrollere sit eget 
instinkt. Det går begge veje, da man ved 
at forblive venlig og rolig – indeni – smitter 
den anden med ro og i bedste fald også 
venlighed.  På samme måde smitter vrede 
og aggression, hvad enten vi vil det eller ej. 

Vi træner, at vi ikke er i kamp – 
rent fysisk. 
Helene Eriksen beskriver situationen med 
asylansøgerne uden billet som en slags 
afmagt: 

– Vi vil bare passe vores arbejde. Det 
slider på én, hvis man gentagne gange 
føler magtesløshed og afmagt og det kan 
man let komme til, når nogle bestemte 
situationer gentager sig igen og igen, uden 
at man har indflydelse eller mulighed for at 
ændre på situationerne.

- Man skal lære ikke at gå ind i kamp – at 
man ikke behøver kampen. At fravælge 
kampen betyder ikke, at jeg ikke passer 
mit arbejde. Hvis jeg vælger konflikt 
smitter den både den person, som jeg står 
overfor, men også resten af kupéen. Hvis 
jeg derimod evner at forblive i venlighed 
og ro, smitter det også alle omkring én og 
man får hele kupéen med sig. 

- Det at mærke, at jeg får en bedre 
dialog og får lettere ved at udføre mit 
arbejde, og i det hele taget får en bedre 
dag, giver i høj grad incitament og lyst til 
at fortsætte på samme måde. Og på den 
måde bliver læringen selvforstærkende 
også efter kurset. 

Aha-oplevelsen kommer først, når man 
prøver aikido rent fysisk. 

- Derfor har vi også arbejdet med for-
skellige situationer i et togsæt for at kom-
me så tæt på virkeligheden som muligt. 

Helene Eriksen er overbevist om, at 
de realistiske øvelser har haft en stor 
positiv betydning. Helene understreger 
også, at ledelsens oprigtige engagement 
i projektet, har haft en afgørende positiv 
betydning. 

Aikido i Arriva 
»

»

Helene Eriksen er uddannet jurist, 
men arbejder som konsulent i 

mægling, konflikthåndtering og 
Aikido i TeamArbejdsliv.
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