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HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?

• ?
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3 studier

• Social kapital (NFA m.fl.) 2008

• Rapporten ”Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009

• Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008
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Historien om Social kapital

• Ikke ny – Putnam m.fl. 80-erne

• Fokus på transaktionsomkostninger

• Den studerende fra Durban

• Sociologi og Økonomi

• Fokus på arbejdsmiljø omkring 05
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”Forandring og forankring”

• Evaluering af projekter om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

• 9 meget forskellige statslige institutioner.

• Målet med evalueringen: Trække generelle erfaringer og uddrage gode 

råd.

• Offentliggøres ved konference d. 15/6 i år.

• Kan derefter hentes på bl.a. www.perst.dk

http://www.perst.dk/
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Erfaringerne fra projekterne i 9 råd:

• Gør projektets indre logik tydelig

• Skab opbakning i de formelle samarbejdsorganer

• Få ledelsen til at bakke projektet op

• Vær klar til at ændre projektet undervejs

• Involver så mange som muligt

• Metoden skal passe til virksomheden

• Brug konsulenterne rigtigt

• Lær gennem refleksion og dialog

• Opnå og bevar resultaterne.
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1. Gør projektets indre logik tydelig

• Hvilke problemer vi gerne vil løse? 

• Hvad ser vi som årsagerne til problemerne? 

• Hvilke mål har vi for et godt psykisk arbejdsmiljø? 

• Hvordan giver det mening at arbejde med det psykiske 

arbejdsmiljø? 

• Hvad ser medarbejdere og ledere som risici?

• Hvilke faktorer vil gøre det svært at nå i mål?
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2. Skab opbakning i de formelle 
samarbejdsorganer

• Forudsætning for succes at et projekt om psykisk arbejdsmiljø 

drøftes og har opbakning i de formelle samarbejdsorganer. 

• Især i projekter, hvor medarbejdere skal påtage sig nye roller 

og opgaver, som ændrer arbejdets organisering og fagpolitiske 

opdelinger og aftaler. 

• Skabt rammer, hvor medarbejdere og ledere fra de forskellige 

funktioner med hver deres kultur kan mødes. 

• Fokus på tillidsmandsrepræsentanterne og mellemledere.
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3.  Få ledelsen til at bakke projektet op

• Ledelsens opbakning er særlig vigtig, fordi disse projekter 

blandt andet handler om social støtte, mening, tillid og 

retfærdighed. Det vil ramme ”dobbelt”, hvis en ledelse det ene 

øjeblik signalerer, at det er enormt vigtigt at have fokus på det 

psykiske arbejdsmiljø og det næste øjeblik ikke vil prioritere 

projektet. 

• Ledelsen skal vise, at projektet er strategisk vigtigt for 

virksomheden og  at bakke op om såvel proces som resultater. 

• Mellemlederne skal klædes fagligt på til at kunne håndtere en 

udviklingsproces. Det ses ofte, at de mellemledere, som skal 

bære forandringerne ud i dagligdagen, har bremset processen. 
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4. Vær klar til at ændre projektet 
undervejs

• Gentænk løbende projektets sammenhæng mellem forståelse 

af psykisk arbejdsmiljø, metoder og mål. 

• Hvis projektets betingelser ændres undervejs, så juster.

• De metoder, der passer fortrinligt i starten af et projekt, kan 

måske med fordel tilpasses eller  erstattes af andre metoder. 

• Fx i situationer, hvor man ser, at de første intentioner ikke 

holder. Måske fordi en række medarbejdere ikke længere er 

ansat. Eller fordi projektets ejere ikke har tænkt ordentligt 

igennem hvem og hvor mange, der skal deltage i aktiviteterne.
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5. Involver så mange som muligt

• Alle på arbejdspladsen er den del af det psykiske arbejdsmiljø.  

Derfor skal så mange medarbejdere og ledere som muligt aktivt 

inddrages i aktiviteterne. Det er som minimum vigtigt, at der 

informeres bredt i organisationen om indsatsen. 

• En fordel, at den brede deltagelse bygger på de eksisterende 

fællesskaber. så de får mulighed for at udvikle og øve sig på at 

skabe forandringer i det daglige arbejde. 

• En bred deltagelse kan også betyde, at deltagerne lærer kolleger 

fra andre steder i organisationen at kende. Det skaber 

organisatorisk sammenhængskraft og mulighed for at lære af 

hinanden på tværs af afdelinger mv. 
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6.  Metoden skal passe til virksomheden

• Internatophold, skaber et intensivt fokus på projektet. Hvis det er 

formålet at udvikle en enkelt arbejdsplads, er det en god idé, at 

alle medarbejdere deltager. 

• Ideudviklende projektmetoder, skaber energi og engagement og 

har ofte fordel af at arbejde på en meget håndgribelig måde med 

problemerne. Nogle gange er der brug for faste rammer omkring 

idégenereringsprocessen.  Faste rammer kan sikre fokus og 

mindsker risikoen for, at ideerne senere lider skibbrud.

• Ambassadørmetoder, hvor en lille gruppe af medarbejdere 

uddannes særskilt i at være frontløbere i en udviklingsproces, 

kræver at, ambassadørernes rolle er klar og afgrænset. 
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7. Brug konsulenterne rigtigt (1)

• Når en arbejdsplads bruger konsulenter ”klogt” til forankring 

og transformation kan de bidrage til:

• At arbejdspladsen fokuserer på transformation og forankring 

fra projektets start.

• At arbejdspladsen løbende har øje for, hvordan det, de er i færd 

med at udvikle, kan anvendes i det daglige arbejde.

• At arbejdspladsen ikke skaber urealistiske forventninger til 

resultaterne.

• At arbejdspladsen får sat fokus på at skabe konkrete 

resultater.
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7. Brug konsulenterne rigtigt (2)

• Konsulenterne kan bidrage til at formulere projekter, at vælge 

metoder og gennemføre udviklings- og læringsaktiviteter.

• Herefter forlader konsulenterne som regel scenen. 

• I store virksomheder med professionel ledelse og HR-

medarbejdere er det ikke nødvendigvis et problem. Men for  

mindre arbejdspladser kan det være problematisk. 

• En inddragelse af konsulenter i hele projektforløbet være et 

godt redskab. 

• Det tvinger konsulenten til at sikre at de aktiviteter, de sætter i 

søen, også sikres optimale rammer for at fungere 

efterfølgende.
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8. Lær gennem refleksion og dialog (1)

• Forandringer sker gennem læreprocesser, både på det 

personlige og organisatoriske plan. 

• Der skal bruges læringsformer, der kan motivere og inspirere 

til nytænkning og arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det 

kan være formel undervisning (fx teambuilding- og 

stresskurser), forskellige værkstedsformer (fx Future Camp) 

eller metoder, der hviler på dialog og kommunikation ud fra en 

anerkendende tilgang mv.  

• Enten et redskab til at få gode ideer til konkrete projekter eller 

brug dialogen som selve målet for processen. Fx tilfældet hvis 

målet er at skabe sprog til emner, som er tabubelagte. Eller 

hvis målet er at få løst op for samarbejdskonflikter. 
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8. Lær gennem refleksion og dialog (2)

• Tag afsæt i konkrete situationer i hverdagen. 

• Brug et fiktivt univers (fx en film) til at skabe den nødvendige 

distance for at kunne tale åbent om svære emner.  

• Brug læringsformer, der ikke efterlader den enkelte 

medarbejder alene med sine problemer. 

• Brug forskellige former for dialoger og fastsæt regler for gode 

dialoger for at skabe en åben kommunikationskultur.

• Stil gerne opgaver som både er sjove og bringer deltagerne ud i 

nye situationer, hvor fx eksisterende hierarkier eller kendte 

kompetencer ikke lige kan anvendes (fx spil, dialogredskaber).
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9. Skab og bevar resultaterne

• Projektet kan fx:

• Skabe opbakning i de formelle samarbejdsorganer (se råd 2)

• Få ledelsen til at bakke projektet op (se råd 3)

• Involvere så mange som muligt (se råd 5)

• Vælge metoder, der passer til virksomheden (se råd 6)

• Bruge konsulenterne rigtigt (se råd 7)

• Skabe mulighed for læring gennem refleksion og dialog (se råd 

8)Tag afsæt i konkrete situationer i hverdagen. 
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EVALUERING – HVORDAN?

• Startmåling (er påbegyndt) 

– Spørgeskema til hver enkelt af jer

• 41 spørgsmål om trivsel og arbejdsmiljø

• Besvares elektronisk eller på papir

• Jeres besvarelser er anonyme

– Spørgeskema til virksomheden

• Faktuelle spørgsmål om køn, alder, personalefordeling 

og sygefravær

• Tidligere erfaringer med sygefraværsinitiativer
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SPØRGESKEMAET TIL VIRKSOMHEDEN

• Kan anvendes til:

– Oversigt og systematisering af egne tidligere erfaringer

– Bruttokatalog til inspiration om nye tiltag

– En pejling på forventelig sygefraværsniveau
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Sygefraværet i staten fordelt på 
aldersgrupper og køn, 2008
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Sygefravær 
- Analysemodel

Gennemsnitlig 
løn

Andel 35+

Personaleomsætning

Andel AC

Gns. alder

Andel ansatte på 
socialt kapitel

Andel chefer

Uddannelses-
institutioner

Andel HK

Andel mænd

København

Andel ansatte uden 
sygefravær

Sygefravær
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Sygefravær ekskl. langtidssygefravær

Udannelsesinstitutioner

Andel AC-ere

København

Andel HK’ere

Andel 35+

0,70

0,02

+ 0,90

+ 0,04

+ 0,03
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Beregnet sygefravær 2006

Hovedkonto

Sygefravær 

i alt

Ekskl. 

langtids-

sygefravær

Beregnet 

sygefravær i 

alt

Beregnet 

sygefravær 

ekskl. 

langtids-

sygefravær

Finansministeriet departement 5,7 4 5,8 4,4

Økonomistyrelsen 7,2 5,7 8,8 6,2

Personalestyrelsen 6,5 5,3 6,9 5,2

Slots- og Ejendomsstyrelsen 11,2 5,8 8,8 6,2

Slotte og haver 5,6 2,6 9,0 5,7
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SPØRGESKEMAET TIL ALLE

• Kan anvendes til:

– Startmåling af arbejdsglæde, trivsel og arbejdsmiljø

– Diagnose- og dialogværktøj på arbejdspladsen
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De 41 spørgsmål

• Anerkendelse

• Ledelse

• Samarbejde og videndeling

• Tillid

• Retfærdighed

• Udviklingsmuligheder

• Indflydelse

• Fysiske rammer

• Sygefravær

• Motivation og engagement i 

arbejdet

• Trivsel
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MOTIVATIONSUNDERSØGELSEN I STATEN

Mot ivat ion

Jobindhold

Omdømme

Arbejdsmiljø

og samarbejde

Ledelse Jobt ilf redshed

Mangfoldighed

Særlige ansættelses-

vilkår

Løn

Fleksibilitet

Kompetenceudvikling 

og karriere

Sygef ravær 
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Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, 
alt taget i betragtning
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Jeg har et godt socialt forhold til mine 
kolleger
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Mine arbejdsopgaver er spændende
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Jeg har alt i alt et godt psykisk arbejdsmiljø
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Jeg er ofte stresset
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Min nærmeste leder anerkender og 
påskønner mit arbejde
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AFRAPPORTERING

• Alle deltagende arbejdspladser får en rapport

– Alle svarfordelinger

– Individuelle vurderinger af den enkelte arbejdsplads

• Sendes til ledelsen

– Nærmeste leder er ikke ”anonym”
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MIDTVEJS EVALUERING

• Midtvejs i forløbet

• Spørgsmål om status på projektet og forventninger til videre 

forløb (forsinkelser/ændringer/opnåede 

resultater/planer/vurderinger mv.)
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SLUTEVALUERING

• Status på opnåelse af målsætningerne for projekterne

– Gentagelse af målingen af de ansattes trivsel

– Opdatering og status på de enkelte projekter

• Tværgående analyse

– Hvilke tiltag virker bedst

– Under hvilke omstændigheder

• Ny viden - anbefalinger


