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Dagsorden

1. Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvad betyder de positive faktorer for 
virksomhedens drift og omstillingsevne – og for medarbejdernes trivsel?

2. Hvorfor er positive faktorer vigtige, når man skal gennemføre den grønne 
omstilling og andre forandringer?

3. Hvordan kan man arbejde med de positive faktorer i arbejdsmiljøet og 
hvad skal der til, for at indsatsen ‘rykker’?

4. Afrunding



Baggrund

• Når man taler om det psykiske arbejdsmiljø, er der mange, der fokuserer 
på ‘risici’ i arbejdsmiljøet. 

• Arbejdslivet er en central og positiv komponent i mange menneskers 
identitet

• Der er behov for at fokusere på de positive betydninger, som deltagelse i 
arbejdslivet kan indebære

• Det psykiske arbejdsmiljø har ikke blot betydning for medarbejdernes 
trivsel – det kan også være have betydning for hvordan det ‘kører’ på 
arbejdspladsen



Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

• …de psykologiske og sociale påvirkninger, som individer og grupper oplever, mens de 
varetager deres arbejdsopgaver



Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

• …de psykologiske og sociale påvirkninger, som individer og grupper oplever, mens de 
varetager deres arbejdsopgaver
• Krav i arbejdet
• Positive faktorer i arbejdet



Krav i det psykiske arbejdsmiljø

• Krav i det psykiske arbejdsmiljø…
• …er de opgaver, der skal løses i arbejdet
• …kan være forbundet med psykisk/fysisk belastning



Eksempler på krav i arbejdet

• Højt arbejdstempo

• Stor arbejdsmængde

• Høje følelsesmæssige krav i arbejdet



Positive faktorer i arbejdsmiljøet

• Positive faktorer i arbejdsmiljøet
• …øger arbejdstagerens muligheder for at håndtere kravene i arbejdet
• …bidrager til trivsel, læring og/eller personlig udvikling



Eksempler på positive faktorer i arbejdsmiljøet

• Indflydelse og inddragelse

• Ledelse

• Samarbejdsrelationer på arbejdspladsen

• Tillid og retfærdighed

• Engagement i arbejdspladsen og oplevelse af mening i arbejdet 

• Oplevelse af muligheden for at løse kerneopgaven



Men hvad betyder det psykiske arbejdsmiljø?

En lang række undersøgelser viser, at forhold i det psykiske arbejdsmiljø har betydning 
for

• Trivsel i arbejdet
• Psykologisk velbefindende
• Risiko for somatisk sygdom
• Risiko for sygefravær
• Udstødelse fra arbejdsmarkedet

10
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Social kapital som positiv faktor i arbejdsmiljøet

Indflydelse og
inddragelse

Ledelse Engagement
og mening i 

arbejdet

Tillid og 
retfærdighed

Fokus på 
kerneopgaven

Samarbejds-
relationer



Social kapital som positiv faktor i arbejdsmiljøet
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Hvordan man ser på arbejdslivet…?
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Hvad er social kapital? 

•Social kapital kan være
• De ting, vi gør (fx samarbejde, kommunikation, hjælp, støtte, den måde, vi passer 

på hinanden på)
• Oplevelsen af kvaliteten af relationer (fx tillid, retfærdighed, psykologisk sikkerhed)
• De ting, vi tænker om relationer på arbejdspladsen (fx fælles forståelser, kollektiv 

selvtillid)



Fire former for social kapital

• Social kapital inden for teams 

• Social kapital mellem teams

• Social kapital i forhold til nærmeste ledelse

• Social kapital i forhold til arbejdspladsen som helhed



Hvorfor er social kapital vigtigt?

•Social kapital kan bidrage til at forbedre virksomheders drift og medarbejdernes 
engagement og trivsel

•Social kapital kan bidrage til produktivitet, samarbejde og innovation på danske 
industriarbejdspladser

• OG evne til at håndtere forandringer og omstillingsprocesser



Sammenfatning

• Positive faktorer er en vigtig del af det psykisk arbejdsmiljø

• Positive faktorer drejer sig i høj grad om rammer og relationer på arbejdspladsen

• Positive faktorer har betydning for virksomhedens drift og omstillingsevne
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Hvorfor er positive faktorer vigtige, når man skal 
gennemføre den grønne omstilling og andre 
forandringer?
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Positive faktorer, social kapital og forandringer på 
arbejdspladsen

• Forandringer kan være nødvendige på grund af ændrede krav fra omverdenen

• Forandringer kan føre til nye muligheder – både for virksomheden og for 
medarbejderne

• Forandringer kan også indebære usikkerhed for medarbejderne

• Det er vigtigt, at forandringer bliver håndteret på en god måde
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Forandringer kan have mange forskellige 
konsekvenser



Forandringer kan belaste medarbejdere

• Job usikkerhed 
• Øget arbejdstempo 
• Øget rolleuklarhed 
• Nye relationer
• Risiko for mistrivsel 
• Langtidssygefravær
• Både berørte og øvrige ansatte 

mærker forandringer



Forandringer kan belaste organisationer

• Potentielt tab af kompetente medarbejdere
• Behov for nyansættelser og/eller kompetenceudvikling
• Lavere engagement og tillid 
• Højere sygefravær og sygenærvær
• Tab af produktivitet 
• Konflikter
• Det tager tid at få nye arbejdsgange til at fungere
• Belastede linjeledere



Medarbejdere har forskellige forudsætninger

Organisationer har forskellige vilkår og muligheder 

Forandringer er unikke



Tre nøgleord for en god forandringsproces

Kommunikation

StøtteInvolvering



Forandringstrekanten

Forandringstrekanten viser 3 typiske forhold, der har betydning 
for, hvordan vi reagerer på en konkret forandring, og dermed 
også for, hvilket udfald forandringen får.

• Typen af forandring 
• Fyringer, outsourcing, konkurser
• Sammenlægninger og fusioner
• Ny teknologi
• Interne omstruktureringer.

• Kommunikation og inddragelse
• Oplevelse af forandringsprocessen
• Klarhed i kommunikationen
• Informering om og involvering i 

planlægningsprocessen.  

• Forudsætninger og kontekst
• Kultur og samarbejdsklima
• Tidligere erfaringer med 

forandringer
• Budgetforhold
• Andre interne og eksterne 

forhold, der påvirker 
forandringen.



Positive faktorer, social kapital og forandringer på 
arbejdspladsen

• Det er vigtigt, at forandringer bliver håndteret på en god måde

• Hold fokus på de positive faktorer
• Indflydelse og inddragelse
• Ledelse
• Samarbejdsrelationer på arbejdspladsen
• Tillid og retfærdighed

• Engagement i arbejdspladsen og oplevelse af mening i arbejdet 
• Oplevelse af muligheden for at løse kerneopgaven
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Hvordan kan man arbejde med de positive 
faktorer i arbejdsmiljøet og hvad skal der til, for 
at indsatsen ‘rykker’?
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Tilbagemeldingsrapporter
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Men…

• …det er vel ikke nok med et godt spørgeskema og en fin kortlægning…?

• En god proces kræver jo også, at man får omsat resultaterne fra kortlægningen til 
konkrete handlinger



Præsentationstitel
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• Positive faktorer i det psykiske arbejdsmiljø er vigtige for 
medarbejdernes trivsel og opgaveløsning

• Et godt psykisk arbejdsmiljø understøtter virksomheders 
muligheder for at gennemføre forandringer på en god måde

• NFA udvikler procesværktøj og onlinespørgeskema, der klæder 
arbejdspladserne på til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø og 
derved forebygge stress og mistrivsel

Præsentationstitel
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Afslutning



Tak for opmærksomheden!

TCL@NFA.DK
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