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Helle Torsbjerg Niewald, 
Videncenter for arbejdsmiljø

Socialpædagogerne 
Østjylland

Ledernes psykiske 
arbejdsmiljø

Viden, inspiration og værktøjer

Videncenter for arbejdsmiljø
-en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

• Formidler forskningsbaseret viden

• Viser vej til god praksis og værktøjer

• Igangsætter aktiviteter som arbejdspladsen kan arbejde videre 
med på egen hånd

Rejseholdet tilbyder gratis temamøder inden for:
• Forebyg vold og trusler www.forebygvold.dk

• Fra stress til trivsel www.frastresstiltrivsel.dk

• Forandringsprocesser www.skabgodeforandringer.dk

• Forebyg mobning www.forebygmobning.dk

• Job og krop www.jobogkrop.dk

Der er sammenhæng mellem trivsel, 
arbejdsglæde, produktivitet og kvalitet

3

Steve Ballmer var fra januar 2000 til februar 2014 administrerende 
direktør for Microsoft. 
I 2008 var han den 43. rigeste privatperson i verden.  Wikipedia

Trivsel er det enkelte menneskes oplevelse af 
balance og følelsen af at have overskud både 
fysisk og mentalt. 

Trivsel udløser glæde, tilfredshed og tryghed. 

Kilde: www.arbejdsmiljoviden.dk

Hvad er trivsel?

Arbejdspladser med høj trivsel 
kendetegnes ved:

1. Positive forventninger til, at vi enten selv kan 
håndtere hverdagens udfordringer

eller at vores kolleger og ledere kan hjælpe os.

2. Ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar for at 
finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. 

3. Der er en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og 
medarbejdere og blandt medarbejderne indbyrdes

Kilde: Videncenter for arbejdsmiljø

Virksomhedens sociale kapital

Samarbejds-
evne

TillidRetfærdighed
Fairness

Kerneopgaven

Kristensen TS, Hasle P, 
Pejtersen J. Virksomhedens 
sociale kapital - en ny 
indfaldsvinkel til det psykiske 
arbejdsmiljø? Tidsskrift for 
Arbejdsliv 2008
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Fairness, tillid og relationer i hele 
organisationen

• Samlende (bonding) for samarbejdet internt i 
gruppen

• Forbindende (linking) fx mellem teams og afdelinger 
som varetager opgaver, der er afhængige af 
hinanden

• Brobyggende (bridging) 

• Mellem medarbejdere og nærmeste ledelse

• Mellem medarbejderne og den samlede ledelse 
for hele arbejdspladsen

Det er ikke nok, at de ansatte er dygtige 
til deres fag

De skal (også) kunne samarbejde
• Koordinering

- Fælles sprog og viden
- Fælles mål
- Gensidig respekt

• Kommunikation
- Timing og hyppighed
- Præcision
- Problemløsning

Jody Hoffer Gittell

Kilde: arbejdsmiljøweb.dk

Kortlægning

Den lille lette version: 4 spg.

Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på 
arbejdspladsen. Dokumentationsrapport. Vilhelm Borg, Nuri 
Cayuelas Mateu og Thomas Clausen, Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø, 2014.

Flere værktøjer
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4 stærke faktorer
- til at forebygge stress og fremme trivsel

Vi fungerer bedst, når vi

oplever:
•Kontrol
•Forudsigelighed
•Social støtte fra kolleger og 
ledelse
•At tingene går i den rigtige 
retning

Find en metafor/et billede for jer selv
og jeres rolle og opgave som leder

Guiden

Træneren
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Sparring

Definition: 
Sparring = modspil som man får af en anden person 
under en udveksling af idéer, forslag eller holdninger 

Principper for sparring

Sparringspartneren:
• Skal støtte og udfordre
• Lytte opmærksomt og stille spørgsmål, der opleves som 

befordrende og hjælpsomme
• Spørge om et forslag er ønsket
• Dele sine overvejelser, hvis samtalen går i stå

De spørgsmål vi stiller, 
bestemmer i høj grad de svar vi finder

(Diana Whitney 1998)

En kort sparring

Emne Mine relationer, roller og opgaver ift. at trives i jobbet

Mål med 
samtalen

At blive opmærksom på egen opfattelse af eget lederskab 
At koble min måde at være leder på til min oplevelse af trivsel

Sparringspartners 
rolle

At udforske den opfattelse, jeg har 

Output At jeg bliver mere klar på, hvad min måde at være leder på 
betyder for min trivsel i arbejdet

Fokusperson Sparringspartner – kan spørge uddybende til:

1 minut: Beskriv din metafor Egenskaber, størrelse, farve, relationer, 
livsbetingelser, udviklingsmuligheder

3 min.: Med den metafor, du har valgt, 
hvad er det så man er særligt god til som 
leder?

Hold fokus på metaforen og ikke på personen
Hvordan hænger din metafor sammen med 
din trivsel?

5 min.: Beskriv et konkret eksempel på, at 
du har haft succes med den/ de egenskaber 
mm.

- Hvilke værdier kommer til udtryk i     situationen? 
Hvad er vigtigt for dig?
- Er der sammenhæng ml. situationen og: din 
personlighed/dine opgaver/organisationens 
opbygning/dine samarbejdsrelationer/kulturen på 
din arbejdsplads?
- Hvad gjorde i situationen, at det lykkedes?

3. min.: Hvordan kan din metafor bruges til 
at du bliver klogere på hvad der gør, at du 
trives i dit arbejde?

Sparringspartner: hjælp fokuspersonen med at 
koble metaforen med trivsel i hverdagen

3 min: Har sparringen været hjælpsom?
Er du blevet klogere på, hvad der er vigtigt 
for dig, for at du trives i dit arbejde?

Er du blevet klogere på, hvad der er vigtigt for 
dig, for at du trives i dit arbejde?

15 min. sparring

Hvad siger forskningen om ledernes 
arbejdsmiljø?

Maj 2014. 1444 interview

25% vurderer, at arbejdsmiljøet ikke er ret godt

50% føler sig stresset i en eller anden grad

10% har været sygemeldt med stress indenfor det sidste år

25% mener, at arbejdet tager så meget energi at det går ud over privatlivet

70% oplever uklare forventninger til lederrollen og –opgaven og næsten lige 
så mange oplever et uklart defineret ledelsesrum

Kilde: Psykisk arbejdsmiljø blandt 
ledere organiseret i FOA 2012.     
656 respondenter
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Der er signifikant sammenhæng mellem samarbejdskultur 
og psykisk arbejdsmiljø på alle parametre

Signifikant sammenhæng

LEDER apv

Ex. På udfordring: 
Udvikling af lederkvalifikationer

Bevare Udvikle Parkere
Adgang til diplom- og 
mastermoduler

MUS samtaler med 
personligt indhold

Ledersparring på tværs af 
sektorer

Opprioritere kvalificeret 
ledersparring
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Er leder-APV et brugbart redskab til at udvikle trivsel 
og lederkompetence?

Hvis ja:
Hvordan skal leder –APV organiseres, hvis det skal 
leve i fremtiden?

Find dialogmetoder på:
www.frastresstiltrivsel.dk/komIgang
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Arbejdsglæde
Arbejdspladsudvikling
Dialogspil
Kulturdialog
Dialogmøde

God praksis 
– inspiration fra andre  
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www.frastresstiltrivsel.dk/god-praksis Neuroint.Terapiafsnit


