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F O R O R D

Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv er en national, 
uafhængig og non-profit tænketank bestående af 
otte medlemmer, som alle har en ph.d. og arbejder 
med udvikling af det bæredygtige arbejdsliv.

Vi har et ønske om at udfordre eksisterende praksis 
og bidrage med forskningsbaseret viden og værktøjer 
til forebyggelse af arbejdsrelateret stress samt under-
støtte arbejdspladsers udvikling og etablering af et 
godt og sundt arbejde, hvor produktiviteten sikres. 

Vores arbejde baserer sig på vores forskning og 
praktiske erfaringer. Visionen er, at det, der hører 
sammen – produktivitet og trivsel – skal håndteres 
sammen. Vi mener også, at et bæredygtigt arbejds- 
liv skal give det enkelte individ mulighed for at 
udføre sit arbejde under livs- og arbejdsvilkår, der 
giver gode betingelser for konstruktiv og menings-
fuld deltagelse, både i det nuværende arbejde og i 
fremtidige jobs samtidig med, at et godt helbred og 
psykologisk velbefindende kan opretholdes. 

Tænketankens idégrundlag bygger på et ønske om, 
at forebyggelse sker i praksis, og vi mener, der er 
behov for følgende:

•  At ændre rammer og strukturer for arbejdet og 
ikke kun se på det enkelte menneske. 

•  At sætte fokus på arbejdspladsen som arena for 
indsatser og forebyggelse. Der skal fokus på de 
kollektive og objektive forhold, der belaster i 
tillæg til subjektive og individuelle forhold. 

•  At anerkende, at fællesskaber kan udrette mere 
end den enkelte, både i det daglige arbejde og i 
implementering af forebyggende indsatser. 

•  At anerkende og respektere, at i det daglige  
arbejde skal ansvar og autoritet altid følges ad. 
Det betyder, at de, der har ansvar for andres triv-
sel og produktivitet, også skal have autoriteten til 
at handle på arbejdsforhold.

•  At anerkende, at mennesker er forskellige, og 
fjerner vi forhold, der belaster den ene, fjerner 
vi måske det, der begejstrer den anden. At have 
faglig viden og forståelse for, hvilken betydning 
ledelsesmæssige beslutninger og initiativer har 
for menneskers daglige arbejde og trivsel.  

•  At etablere nye rammer og strukturer, både lokalt 
på arbejdspladserne og nationalt, der kan under-
støtte og sikre proaktive indsatser, som gavner 
trivsel og produktivitet og forebygger arbejdsre-
lateret sygdom.

Aktiviteter	
I Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv søger vi at 
bidrage til denne vision ved at dele vores forskning 
og praksisviden i form af ni anbefalinger og ved at 
engagere os i dialog og debat. 

Vi samarbejder løbende med danske og uden-
landske ledere og medarbejdere, offentlige og 
private arbejdspladser, arbejdsmarkedets parter og 
internationale forskere. Samlet set har det bidra- 
get til at sikre, at vores ni anbefalinger tager afsæt i 
formulerede behov og konkret viden. 

Organisering	
Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv blev stiftet i 
august 2018. Udgangspunktet for tænketanken var 
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Regeringens stresspanel, der blev nedsat i som-
meren 2018. Det var en kilde til undren, at danske 
forskere og fageksperter ikke var inviteret med, 
og vi valgte derfor at gå sammen på tværs af fag-
grupper og uddannelsesinstitutioner og etablere en 
tænketank, som kunne bidrage med vores viden og 
supplere de anbefalinger, som stresspanelet måtte 
komme med. Tænketanken mødes jævnligt for at 
drøfte væsentlige indsatser, herunder hvilke anbe-
falinger, der er centrale at formidle.

Opsummering	af	hovedpointerne	
I Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv er vores 
vision, at det danske arbejdsmarked, herunder de 
danske arbejdspladser, formulerer og etablerer 
rammer og strukturer, der sikrer, at det er sundt og 
sikkert at gå på arbejde. Arbejdet skal give mening 
samtidig med, at innovation, produktivitet og effek-
tivitet understøttes. 

Derfor	har	vi	samlet	ni	forskningsbaserede	anbe-
falinger	til	inspiration:	

1.  Skab en fleksibel arbejdskultur. I 1919 skabte 
arbejdsmarkedets parter efter mange års kamp 
tidskonstruktionen: otte timers arbejde, otte 
timers fritid og otte timers søvn. 8-8-8 modellen 
passede perfekt til at optimere det industrielle 
arbejde, men vi har brug for at gentænke arbejds- 
tidsstrukturerne for det danske arbejdsmarked, 
så de understøtter en mangfoldighed af fami-
lieformer, arbejdsformer og døgnrytmer.

2.  Match arbejdstider til menneskets døgnrytmer. 
Vores døgnrytme er i høj grad genetisk betinget. 
Ved at kortlægge medarbejdernes døgnrytmer 
og tilbyde arbejdstider, der er tilpasset individu-
elle døgnrytmer, vil det kunne bidrage til bedre 
helbred, livskvalitet og produktivitet.

3.  Sæt fokus på det organisatoriske og sociale 
arbejdsmiljø fremfor på personer. Der er behov 
for at sikre koordinerede, systematiske tilgange 
til kortlægning af og interventioner mod belast-
ninger i det sociale og organisatoriske arbejds- 
miljø med fokus på arbejdet samt styrke kompe-
tencerne på arbejdspladsen, herunder af ledere 
og tillidsvalgte.

4.  Arbejd organisatorisk med forebyggelse og skab 
mulighed for, at medarbejderne kan diskutere, 
hvad der begejstrer og belaster i arbejdet, og 
hvilke mulige løsninger, de ser. Samtidig bør det 
afklares på hvilket niveau, problemet er opstået, 
og hvor det bedst kan løses. Er det på et indi-
viduelt, gruppe-, ledelses- eller organisatorisk 
niveau?

5.  Etablér konkrete procedurer for tilbagevenden til 
arbejdet, der sikrer, at forløbet omkring tilbage- 
venden til arbejdet efter stress tilpasses til den 
enkelte medarbejder og arbejdspladsen ud fra 
principper om at etablere og fastholde en god 
kontakt, gradvis opstart og gradvis øgning af 
arbejdsopgaver.   

6.  Lær at lede. Ledere skal have mulighed for at 
blive uddannet i ledelse af arbejdsmiljø og i 
viden om samspil mellem produktivitet, kvalitet 
og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøuddannelse for 
ledere bør ekspliciteres og prioriteres på linje 
med øvrige strategiske indsatsområder som for 
eksempel økonomistyring.

7.  Styrk lederfællesskaber til fælles bedste. Styrkede 
ledelsesfællesskaber og bæredygtig ledelse 
skabes blandt andet, når man deler viden og 
erfaringer. Målrettet arbejde med kollegial støtte, 
erfaringsudveksling, sparring i forhold til kon- 
krete, vanskelige og måske dilemmafyldte pro- 
blematikker, udvikling af egen daglig ledelse etc., 
vil være vigtige omdrejningspunkter.

8.  Vær opsøgende i din ledelse. At være opsøgen-
de og på forkant forudsætter, at man har et godt 
kendskab til status på afdelingens opgaver og 
medarbejdernes situation. Er man som leder 
opsøgende, har systematisk kontakt og følger op 
på medarbejderne, kan det understøtte medarbej- 
dernes ejerskab til løsninger, flow og kvalitet, og 
at de føler sig værdsat. 

9.  Skab gode arbejdsvaner ved at indføre arbejds-
metoder, der kan hjælpe medarbejderne til at 
være mere effektive, således at de producerer 
mere på kortere tid.
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AN B E FA L I N G 	 1
Skab en fleksibel arbejdskultur 

CAMILLA KRING, VIVI BACH PEDERSEN 

Der er brug for, at der bliver skabt fleksible ar-
bejdskulturer, der understøtter medarbejdernes 
muligheder for have indflydelse på hvor, hvornår 
og hvordan de arbejder. Vi ved, at autonomi i eget 
liv til at kunne imødese individuelle familiefor- 
mer, arbejdsformer og døgnrytmer har afgørende 
betydning for både psykologisk velbefindende og 
produktivitet (Kring, 2017; Pedersen & Jeppesen, 
2012). Til trods for, at stadig flere organisationer og 
brancher er begyndt at tilbyde fleksible muligheder 
for individuelle arbejdsdesign, ser vi, at medarbej-
dere ofte ikke benytter sig af disse. Det viser sig, at 
virksomhedens kultur er den afgørende primære 
barriere (Kring, 2017). Det er derfor topledelsen, der 
har nøglen til at skabe en fleksibel arbejdskultur. 
 
Eksempler på barrierer for en fleksibel arbejdskul-
tur er: 

Barriere	1.	Jeg	ser	dig,	ergo	arbejder	du. 
Forestillingen om, at arbejdet foregår i et veldefine- 
ret tidsrum, gerne otte timer hver dag fra mandag til 
fredag (Kring, 2017).

Barriere	2.	Er	du	arbejdsom,	arbejder	du	sent.	
Den implicitte regel om, at du fra kl. 17.00 og frem 
skal bevise, at du er ambitiøs og typen, der er værd 
at forfremme/belønne (Pedersen & Lewis, 2012).

Barriere	3.	Møder	du	efter	kl.	09.00,	opfattes	du	
som	mindre	engageret. Bag denne forestilling 
gemmer sig en fordom om, at det gode produktive 
menneske møder tidligt (Yam et al., 2014).
 
Tre	trin	til	en	fleksibel	arbejdskultur	
Det er topledelsen, der sidder med nøglen til at få 
fjernet barriererne, så organisationen kan høste de 

positive effekter af at indføre en reel fleksibel ar- 
bejdskultur. Der kan arbejdes med følgende tre trin 
(Kring, 2017): 

Step	1.	Kick-off.	
Topledelsen italesætter den nye fleksible arbejdskul-
tur, og hvad det reelt betyder, for lederne inklusiv: 
At arbejdsindsatsen ikke længere forventes at foregå 
mellem 08.00 og 16.00, og at arbejdet ikke kun 
foregår på kontoret. Indfør bærbar PC og smart-
phones til samtlige medarbejdere med konkretise- 
ring af, hvordan det ikke er lig med en grænseløs 
arbejdsindsats, og hvordan det reelt forvaltes som et 
samarbejde mellem medarbejdere og leder. 

Step	2.	Medarbejderne	bevidstgøres	om	nye	måder	
at	navigere	i	livet	på.	
Ledelsen inviterer medarbejderne til en fælles 
refleksionsproces med op til 15 medarbejdere per 
gruppe. Grupperne skaber et nyt sprog for og 
forståelse af fleksibiliteten, herunder kendskab til 
deres individuelle behov, ubevidste vaner og ryt-
mer, samt en social accept af forskellige arbejdstider 
og arbejdssteder.

Step	3.	Implementering	af	fleksibilitet	i	organisa-
tionens	kultur	og	struktur.	
Forankring af fleksibel arbejdskultur i personale-
politikker, e-mailkultur, mødekultur, 1:1 samtaler 
mellem leder og medarbejder, teammøder etc. 
Fokusér på små tidsmæssige forandringer. Har I 
eksempelvis fikstid fra kl. 09.00-15.00? Overvej at 
flytte fikstiden på til kl. 09.30-14.30. Medarbejdere, 
der bor i en by, kan halvere transporttiden til og fra 
arbejde, hvis de kan møde kl. 09.30. Har du samti-
dig små børn, kan du vælge at aflevere dine børn 
kl. 09.00 i børnehaven. På denne måde kan du lade 
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AN B E FA L I N G 	 1
Skab en fleksibel arbejdskultur 

CAMILLA KRING, VIVI BACH PEDERSEN 

dine børn sove, indtil de vågner, og/eller lade dem 
lege om morgenen, mens du for eksempel arbejder 
om aftenen eller en søndag. 
 
I en fleksibel arbejdskultur tør medarbejderne be-
nytte sig af fleksibiliteten og skabe en individuel 
balance mellem arbejde og privatliv. En fleksi-
bel arbejdskultur er også kendetegnet ved en høj 
grad af tillid mellem ledere og medarbejdere, og 
arbejdspladsen har et lavt sygefravær og med- 
arbejderomsætning (Kring, 2015; Kring, 2017). 
Bæredygtige arbejdspladser profiterer af et højt 
medarbejderengagement og dermed også en hø-
jere produktivitet. Herudover er det nemmere for 
bæredygtige arbejdspladser at tiltrække og fasthol-
de talenter. 

Refleksionsspørgsmål
1.  Hvordan undersøger I på jeres arbejdsplads,  

hvad medarbejderne kunne ønske sig, og hvor-
dan det kan forenes med forretningen/ kerneop-
gaven?

2.  Hvordan arbejder I med tid? Er der en ”fast mø-
detid” og er den nødvendig?

3.  Har du tænkt over, hvornår på døgnet, du  
præsterer bedst? Hvornår har du mest kapacitet 
til fordybelse, mødeaktivitet osv., og hvordan får 
du prioriteret (to-do- versus not-to-do-listen)?

 
Værktøj.	Synliggør	personlige	
ønsker	til	arbejdstid	og	sted

Værktøjet kan hjælpe til at synliggøre teammedlem- 
mers ønsker til forskellige arbejdstider og arbejds- 
steder. På denne måde bliver I mere bevidste om, 
hvornår I skal arbejde sammen, og hvornår I skal ar-
bejde hver for sig. Angiv hvor og hvornår du gerne 
vil arbejde. Derefter skal arbejdspladsen lægge en 
plan, der forsøger at tage højde for de forskellige 
præferencer. 

Overblik	over	mit	team

Navn

Michael

Christian

Eva

Hvornår	vil	du	gerne	arbejde?

Efter kl. 10

Fra 12-20

Jeg er A-menneske og vil gerne starte kl. 6

Hvor	vil	du	gerne	arbejde?

Arbejdspladsen

På cafeen, lufthavnen, hjemme hver fredag
 
Arbejder hjemme hver mandag
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AN B E FA L I N G 	 2
Match arbejdstider til menneskets forskellige døgnrytmer

CAMILLA KRING

Kronobiologi er studiet af døgnrytmer. Ligesom 
vores højde varierer fra lav til høj, har vi forskellige 
døgnrytmer (kronotyper), der spænder fra ekstremt 
A-menneske (tidlig kronotype) til ekstremt B-men-
neske (sen kronotype). A-mennesker foretrækker 
eksempelvis at være vågne fra ca. kl. 06.00 til 22.00 
og har mest energi om morgenen og om formidda-
gen, mens B-mennesker har mest energi om efter-
middagen og aftenen og eksempelvis foretrækker at 
være vågne fra kl. 09.00 til 01.00. Vores døgnrytme 
er i høj grad genetisk betinget. Ved at kortlægge 
medarbejdernes døgnrytmer og tilbyde arbejds-
tider, der er tilpasset individuelle døgnrytmer, vil 
det kunne bidrage til bedre helbred, livskvalitet og 
produktivitet (Wittmann, 2006; Kring, 2015). For 
eksempel fandt et team ud af, at de var aktive 22 ud 
af 24 timer i døgnet. Ved at synliggøre, hvornår vi 
arbejder, kan der skabes mere effektive teams, hvor 
der både arbejdes sammen og individuelt på tids- 
punkter, hvor energien er i top (Kring, 2017). 

Chronoleadership:	Tilpasning	af	arbejdstiden	til	
menneskets	døgnrytme
Chronoleadership fokuserer på at finde det opti-
male arbejdstidsrum for hvert enkelt menneske. Det 
optimale arbejdstidsrum beregnes på baggrund af 
menneskets døgnrytme (kronotype). For at kortlæg-
ge menneskets forskellige døgnrytmer benyttes det 
anerkendte ”Munich ChronoType Questionnaire” 
(MCTQ) (Roenneberg, 2012). Helt konkret giver det 
mening at arbejde med chronoleadership på følgen-
de måder:

•  Globalt arbejde: Match døgnrytme og tidszone. 
A-mennesker skal arbejde med Asien. B-menne-
sker skal arbejde med USA.

•  Teamarbejde: Synliggør jeres arbejdsrytmer. 
Nogle teams er aktive 22 ud af 24 timer i døgnet. 
Hvornår skal I arbejde sammen? Og hvornår skal 
I arbejde hver for sig.

•  Udvidede åbningstider: Tænk A og B. 
Giv A-mennesker mulighed for at møde kl. 07.00 
og giv B-mennesker mulighed for at møde efter 
kl. 10.00.

•  Skifteholdsarbejde: Giv medarbejderne arbejds-
tider, der matcher deres biologiske ur. 

Refleksionsspørgsmål
1.  Forestil dig, at du får en opgave i dag kl. 17.00. 

Opgaven er kompleks og kræver høj koncentra-
tion. Den skal være færdig i morgen formiddag. 
Hvad gør du? Et A-menneske vil foretrække at gå 
i seng kl. 21.00 og stå op kl. 05.00 for at løse op-
gaven, hvorimod B-mennesket vil løse opgaven 
samme aften.

2.  Har I kortlagt afdelingens døgnrytmer? Og hvor-
dan kan du aktivt bruge medarbejdernes forskel-
lige rytmer til at øge livskvaliteten og produktivi-
teten i din virksomhed? 

3.  A-mennesker og B-mennesker er forskellige.  
Første skridt hen imod et mere fleksibelt ar- 
bejdsliv er, at vi accepterer hinandens forskellige 
ønsker til arbejdstider og arbejdssteder. Arbe-
jdstiderne skal tilpasses menneskers forskellige 
døgnrytmer. Er det muligt for A-mennesker at 
arbejde tidligt om morgenen, og lade B-menne-
sker arbejde efter kl. 10.00?

10



AN B E FA L I N G 	 2
Match arbejdstider til menneskets forskellige døgnrytmer

CAMILLA KRING

Værktøj:	Kortlæg	din	rytme
På hvilke tidspunkter af dagen har du mest energi? 
Mange mennesker ved ikke, hvilken døgnrytme 
de har. Skoler og arbejdspladser har socialiseret os 
én bestemt livsrytme. Man møder kl. 08.00, spiser 
frokost kl. 12.00 og går hjem kl. 16.00, for det har 
man jo altid gjort. For at kortlægge din rytme kan 
du i løbet af en uge notere på hvilke tidspunkter, 
du peaker mentalt. Er du ”dromedar” og peaker en 
gang om dagen? Eller er du ”kamel” og peaker to 
gange om dagen? På denne måde bliver du mere 
bevidst om din rytme, og du kan bruge denne viden 
til at placere de mest komplicerede opgaver på tids- 
punkter, hvor du peaker. Små tidsmæssige foran-
dringer kan gøre en kæmpe forskel (Kring, 2017).

Arbejdsrytme	– tidspunkter	for	toppræstation

energi

høj

mellem

lav

tid
06            09            12            15            18            21            24            03  

11
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AN B E FA L I N G 	 3
Sæt fokus på det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø fremfor på personer

YUN LADEGAARD & JANNE SKAKON

Når en medarbejder snubler på trappen, bør der 
laves en risikovurdering på arbejdspladsen og en 
handleplan. Det behøver man ikke, når en medar-
bejder bliver sygemeldt på grund af arbejdsrelateret 
stress eller depression. Ligeledes diskuterer man 
ikke, om medarbejderen altid har tendens til at gå 
stærkt på trappen og derfor falder, eller om han 
måske har knas i ægteskabet og snublede, fordi 
han ikke tænkte sig om. Det modsatte er dog ofte 
tilfældet, når en medarbejder bliver sygemeldt på 
grund af belastninger i det organisatoriske eller 
sociale (psykiske) arbejdsmiljø. Her er tendensen, 
at årsagerne søges hos den enkelte person, og man 
diskuterer, om det er på grund af perfektionisme, 
kompetencer, evnen til at sige fra, livssituation og så 
videre. 
 
Forskning har vist, at på trods af, at arbejdspladser 
har medarbejdere, som bliver syge af forhold i det 
organisatoriske eller sociale arbejdsmiljø, sker der 
ikke systematisk forebyggelse på arbejdspladserne. 
Medarbejdere, der bliver syge, oplever ofte, at det 
bliver håndteret dårligt på arbejdspladsen, de til-
lidsvalgte er ikke involveret, og fokus er ofte på den 
enkelte og personens eget ansvar (Ladegaard, 2018; 
Ipsen og Jensen, 2012).
 
Der er behov for at sikre koordinerede, systema- 
tiske tilgange til kortlægning af og interventioner 
mod belastninger i det sociale og organisatoriske 
arbejdsmiljø med fokus på arbejdet. De koordinere, 
systematiske tilgange skal bygge på aktuel viden 
og videnskabeligt udviklede værktøjer (Nielsen & 
Noblet, 2018). Derudover er der behov for at styrke 
kompetencerne på arbejdspladsen, herunder ledere 
og tillidsvalgte, inden for organisatorisk og socialt  
arbejdsmiljø, blandt andet ved hjælp af uddannelse 

af høj kvalitet og sikring af adgang til professionel 
hjælp (Ladegaard, Skakon & Netterstrøm, 2018). 

Refleksionsspørgsmål	
1.  Hvor, hvordan og hvor ofte kan ledere og medar-

bejder give udtryk for problemer i det sociale 
eller organisatoriske arbejdsmiljø, og hvad bliver 
der gjort ved det?

2.  Hvad sker der på arbejdspladsen, hvis en kollega 
bliver sygemeldt med eksempelvis stress? Drøf- 
tes arbejdets organisering, samarbejdsflader 
og om der er noget, som kan gøres anderledes 
og mere hensigtsmæssigt fremover? Eller er 
fokus primært på varigheden af sygefraværet og 
dækning af medarbejderens opgaver her og nu?

3.  Hvad er typisk målet for vores forebyggende ind-
satser? Behandling? Opkvalificering? Eller reduk-
tion af potentielle risici (se tabel 1)? 

 
Værktøj:	Kortlæg	typen	af	
forebyggende	indsatser 

Hvis en eller flere medarbejdere er blevet syge med 
en arbejdsrelateret sygdom, vil det være hensigts- 
mæssigt at dette udløser en proces, hvor man 
sammen kortlægger udfordringer og finder fælles 
løsninger i arbejdet. Vær opmærksom på det kan 
være nødvendigt med professionel støtte ved alvor-
lige problematikker.
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AN B E FA L I N G 	 3
Sæt fokus på det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø fremfor på personer

YUN LADEGAARD & JANNE SKAKON

Step	1
Lav en liste over hvilke forebyggende initiativer, I 
har på jeres arbejdsplads

Step	2
Angiv hvilket niveau hvert initiativ repræsenterer. 
Hvad er der fokus på, og hvad gør I i praksis?

Step	3
Hvis I primært har initiativer på tertiært og 
sekundært niveau, bør I overveje, om der er brug for 
initiativer på det primære niveau. Anbefaling 8 kan 
her være en hjælp.

Interventionsniveau

1.	Primær
Formål: at mindske potentielle 
risikofaktorer eller at ændre 
stressoren/belastningen før medar-
bejderen oplever stressrelaterede 
symptomer eller -sygdom 

2.	Sekundært	
Formål: at øge og opkvalificere 
medarbejdernes viden, kompe-
tencer og ressourcer i forhold til 
at håndtere stressbelastninger og 
stressede situationer. 

3.	Tertiær	
Formål: at behandle, kompensere 
og rehabilitere medarbejderen i 
stressforløbet 

Interventionens	mål

Kilder til stress; arbejdets 
organisering, arbejdsbetin-
gelser 

Medarbejderens stress-reak-
tioner og -håndtering

Medarbejderens situation; 
kortsigtede og vedvarende 
arbejdsbetingede negative 
helbredseffekter

Eksempler

Job re-design, reorganisering af 
beslutningsveje, etablering af et un-
derstøttende arbejdsklima, re-desig-
ne eller etablere et hensigtsmæssigt 
belønningssystem 

Kognitiv adfærdsterapi, træning i 
håndtering af belastninger

Tilbagevenden til arbejde program-
mer, arbejdsprøvning, medicinsk 
stressbehandling

Tabel 1. Tre typer af interventionsniveauer, der sætter fokus på behandling, opkvalificering eller reduktion af 
stressorer og risici i arbejdet (Hurrell & Murphy, 1996).
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AN B E FA L I N G 	 4
Arbejd organisatorisk med forebyggelse og involvér dine medarbejdere

TANJA KIRKEGAARD, LIGAYA DALGAARD & CHRISTINE IPSEN 

Forskningsmæssigt er der et øget fokus på at kom-
binere individuelle og organisatoriske indsatser 
(Richardson, 2017). Da mange arbejdspladser har et 
bredt kendskab til individuelle indsatser, fokuserer 
vi her på, hvordan det er muligt at arbejde organisa-
torisk med forebyggelse.

Organisatorisk forebyggelse forudsætter en sam- 
arbejdsstruktur i organisationen, hvor ledere og 
medarbejdere kontinuerligt identificerer problem-
stillinger, der har betydning for produktivitet og 
trivsel. Ligeledes er der brug for strukturer, der kan 
opsamle identificerede problemer og løsninger og 
videreføre disse til det ledelseslag i organisationen, 
der har beslutningskompetencen til at løse proble-
met.

Forskning har vist vigtigheden af, at medarbejdere 
føler sig lyttet til af lederen, når de ytrer sig i for-
hold til arbejdsmæssige problemstillinger (Burris 
et al., 2017). Samtidigt fremhæves vigtigheden af, 
at medarbejdere bliver involveret i at identificere 
problemstillinger og løsninger på problemstil- 
lingerne (Nielsen et al., 2010, Ipsen et al., 2018). 
Som opfølgning på APV, i 1:1 samtalerne eller til 
afdelingsmøderne er det vigtigt, at lederne skaber 
mulighed for, at medarbejderne kan diskutere, 
hvad der begejstrer og belaster i arbejdet og hvilke 
mulige løsninger, de ser. Samtidig bør det afklares, 
på hvilket niveau problemet er opstået, og hvor det 
bedst kan løses. Er det på et individuelt, gruppe-, 
ledelses- eller organisatorisk niveau? 
 
Hvis problemet er organisatorisk, kræver det, at vi-
den om problemer og løsninger bliver drøftet blandt 
de ledere, der har beslutningskompetencen til at 
håndtere problemet. Disse drøftelser bør foregå 

som fast punkt på dagsordenen ved de kontinu-
erlige møder på alle ledelsesniveauer, der således 
diskuterer, hvilke arbejdsmiljømæssige problem-
stillinger på tværs af afdelinger, der bør handles på 
og hvordan. De forhold, de som lederteams ikke 
har beslutningskompetencen til at gøre noget ved, 
videreføres enten til samarbejdsudvalgene eller til 
det ledelseslag, der har beslutningskompetencen 
til at løse det pågældende problem. Derved opnår 
lederne et kendskab til, hvilke problemer der er, 
hvor der er brug for forebyggelse og kan afstemme 
forventninger om, hvem der kan løse problemet. 
Samtidigt sikrer de, at mellemledere ikke står alene 
med arbejdsmiljømæssige problemstillinger, som de 
ikke har beslutningskompetencen til at løse. 

Refleksionsspørgsmål	
1.  Hvordan inddrager vi medarbejderne i forhold 

til at pege på problemområder og løsnings-
forslag? 

2.  Hvordan fungerer samarbejdet på tværs og 
opadtil i organisationen? Hvordan hænger an- 
svar og beslutningskompetence sammen for den 
enkelte leder, når der skal løses problemer?

3.  Hvordan skaber vi et godt og hensigtsmæssigt 
arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar i 
forhold til at prioritere personaleledelse? 
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AN B E FA L I N G 	 4
Arbejd organisatorisk med forebyggelse og involvér dine medarbejdere

TANJA KIRKEGAARD, LIGAYA DALGAARD & CHRISTINE IPSEN 

Værktøj:	Fishbone	workshop	
–	begejstring	og	belastning	i	
arbejdet
Formålet med workshoppen er, at ledere og medar-
bejdere skal arbejde struktureret med at afdække og 
beskrive de forhold i deres arbejde, som de oplever, 
der begejstrer og belaster. Ved hver workshop udar-
bejdes to ”Fish-Bone diagrammer”, et for begej- 
string og et for belastning.

Step	1.	Identificering	af	begejstring	og	belastning	
i	arbejdet	
Refleksionsspørgsmål til hver deltager: Hvad begej- 
strer og belaster i dit arbejde? Skriv de tre vigtigste 
forhold der begejstrer, og de tre vigtigste, der belas-
ter i dit arbejde på post it sedler (5 min).

Step	2.	Præsentation	af	begejstrende	og	belastende	
faktorer	i	arbejdet	
Alle deltagere bliver nu bedt om at gå op én ad 
gangen og præsentere, hvad de har skrevet på deres 
sedler og knytte et par kommentarer til, så andre kan 
forstå baggrunden. På sidelinjerne i skelettet mon-
terer man nu sine sedler. Det kan eksempelvis være 
”Gode kolleger”, ”Udfordrende opgaver”, ”Variation 
i arbejdet” eller ”Synlig ledelse”. 

Step	3.	Udarbejdelse	af	fælles	løsningsforslag	ift.	
belastende	faktorer	
Løsningsforslag diskuteres, og der udarbejdes fælles 
løsningsforslag. De belastende faktorer i arbejdet, 
som medarbejderne eller lederne ikke selv kan løse, 
bringer lederne med videre til det ledelsesniveau, 
der kan løse problemet. Den videre proces kan man 
læse mere om i ”Forebyg stress – i en fælles proces” 
(Ipsen & Andersen, 2011)

Begejstring
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Bæredygtig tilbagevenden til arbejdet efter stresssy-
gemelding handler om at få mennesker hen-
sigtsmæssigt og varigt tilbage i arbejde (Etuknwa 
et al., 2019). Man har tidligere fokuseret meget på 
ekstern behandling, men indsatser, der har været 
succesfulde i forhold tilbagevenden til arbejdet, har 
typisk anvendt en kombination af psykologisk be-
handling og en arbejdspladsrettet indsats. Generelt 
kan man sige, at fleksibilitet og den måde, hvorpå 
arbejdspladsen håndterer forløbet omkring syge- 
melding og genopstart, er helt afgørende for, om det 
lykkes at få medarbejderen godt tilbage, særligt når 
det drejer sig om medarbejdere med stresstilstande 
(Ladegaard et al., 2012; Dalgaard et al., 2017; Mik-
kelsen et al., 2018; Finnes et al., 2018).

Anbefalingen er, at arbejdspladser etablerer kon- 
krete procedurer, der sikrer, at forløbet omkring 
tilbagevenden til arbejdet efter stress tilpasses til 
den enkelte medarbejder og arbejdspladsen ud fra 
principper om at etablere/fastholde en god kontakt, 
gradvis opstart og gradvis øgning af arbejdsop-
gaver. 

En forudsætning for et godt forløb omkring til-
bagevenden til arbejdet vil ofte være, at der sam-
tidig tages hånd om øgede krav i kollegagruppen 
således, at en medarbejders fravær ikke resulterer 
i, at andre også bliver sygemeldt. For at minimere 
risikoen for fremtidige sygemeldinger i organisa-
tionen, er det samtidig vigtigt, at læring fra tidligere 
forløb bliver inddraget i overvejelser og handlepla-
ner fremadrettet. I denne proces er det helt centralt, 
at topledelsen er ansvarlig for implementering af 
en sygefraværsstrategi, at mellemledere har vi-
den, retningslinjer og adgang til hjælp i processen 
samt mulighed for at bidrage med refleksion og 

løsninger på arbejdsmiljømæssige problemstillinger. 
Nærmeste leder (eller en anden udvalgt) er central i 
kontakten til medarbejderen samt resten af medar-
bejdergruppen før, under og efter en sygemelding. I 
udfordrende situationer vil der ofte være tale om en 
tværfaglig indsats, der både involverer arbejdsplad-
sen, behandlere, repræsentanter fra fagforeninger 
samt det kommunale system. 

Refleksionsspørgsmål
1.  Har jeres arbejdsplads klare retningslinjer for, 

hvordan sygefravær håndteres og procedurer for 
tilbagevenden til arbejdet efter sygemelding? 

2.  Er der plads til en gradvis, langsom genoptrap-
ning i arbejdet efter langvarigt sygefravær? Hvis 
ikke, hvor er der brug for ændringer?

3.  Bliver der samlet op på sygemeldinger og den 
potentielle læring, der ligger her? Det vil sige 
tilpasses arbejdets organisering eller sociale a- 
spekter, hvis det er relevant for at forebygge flere 
sygemeldinger? 

AN B E FA L I N G 	 5
Etablér konkrete procedurer for tilbagevenden til arbejdet 

LIGAYA DALGAARD, YUN LADEGAARD & TANJA KIRKEGAARD
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Opmærksomhedspunkter	under	sygemelding 

•  Bevidst etablering af kontakt mellem den sy-
gemeldte medarbejder og arbejdspladsen.
Kontakten bør foregå på en systematisk og plan-
lagt måde, som aftales med den sygemeldte for at 
skabe forudsigelighed og sikre, at omfang er til-
passet medarbejderens aktuelle ressourceniveau.

•  Etablering af dialog med sygemeldte og kolleger 
om, hvad der skete i forløbet op til sygemelding. 
Her med eksplicit fokus på læringsmuligheder 
fremadrettet fremfor skyldsplacering bagudrettet.

•  Opbakning til den sygemeldte omkring psykolo-
gisk behandling eller rådgivning. 

Opmærksomhedspunkter	under	genoptagelse	af	
arbejdet	

•  Fleksibilitet fra arbejdspladsen omkring plan-
lægning og tilpasning af gradvis opstart, øgning 
af opgaver og kompleksitetsniveau. Opgaver til-
passes medarbejderens aktuelle funktionsniveau 
efterhånden, som funktionsniveauet bedres over 
tid, da det individuelle bedringstempo varierer.

•  Hvor relevant inddrag Arbejdsmiljørepræsentant 
og/eller Tillidsrepræsentant, nærmeste samar- 
bejdspartnere og eventuelt erfarne kolleger.

•  Skærp fokus i afdelingen på indbyrdes priori-
tering af opgaver, afgrænsning af ansvar omkring 
opgaverne samt klare rammer og mål for opgave- 
løsningen, således der ikke er grobund for tvivl 
for den stressramte eller kollegerne.

•  Vær opmærksom på, om der er usynlige udfor- 
dringer eller dilemmaer tilstede, der forhindrer 
genoptagelse og udførelsen af arbejdsopgaverne 
indenfor medarbejderens ressourcer. 

Det kunne for eksempel dreje sig om konflikter, 
der ikke er løst, uklarhed i rollefordelingen/mål 
eller utilstrækkeligt kendskab til den stressramtes 
funktionsniveau.

•  Skærp fokus på det sociale klima på arbejds-
pladsen, både i forhold til den sygemeldte og i 
forhold til at passe på kollegagruppen.

Opmærksomhedspunkter	efter	genoptagelse	af	
arbejdet	

•  Leder bør, evt. i samarbejde med Arbejdsmil-
jørepræsentant og/eller Tillidsrepræsentant, 
afdække hvilke rammemæssige forhold, der kan 
have været medvirkende til, at medarbejderen 
blev sygemeldt, om andre medarbejdere også er 
belastet af disse forhold, om der kan ændres på 
dem eller aftales mere konkrete, tilpassede suc-
ceskriterier.

•  Drøft hvordan man som afdeling kan løfte hånd-
teringen af udfordringerne op på gruppeniveau, 
så hver medarbejder ikke må navigere i det hver 
for sig. 

•  Sikre feedback til organisationen om mulige 
områder indenfor det organisatoriske eller sociale 
arbejdsmiljø, hvor der er behov for forbedring. 

•  Sørg for at der er tilstrækkelig viden om hen-
sigtsmæssig tilbagevenden og forebyggelse af 
tilbagefald på arbejdspladsen, herunder blandt 
ledere og andre centrale medarbejdere. 

•  Følg op på om der er behov for udvikling eller 
opdatering af strategi og guidelines i forhold til 
systematisk håndtering af arbejdsrelateret stress 
og sygefravær. 

 

AN B E FA L I N G 	 5
Etablér konkrete procedurer for tilbagevenden til arbejdet 

LIGAYA DALGAARD, YUN LADEGAARD & TANJA KIRKEGAARD

Værktøj:	Opmærksomhedspunkter	i	forhold	til	medarbejderes	
tilbagevenden	til	arbejdet	–	til	organisationer	og	ledere	
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AN B E FA L I N G 	 6
Lær at lede

CHRISTINE IPSEN, YUN LADEGAARD & JANNE SKAKON

Undersøgelser viser, at ledere ofte ikke føler sig 
klædt på til at forebygge og håndtere problemer i 
det psykiske arbejdsmiljø, som for eksempel konf-
likter, mobning eller arbejdsrelateret stress (Lade-
gaard et al., 2017, Dewe & Driscoll, 2002), og ud-
dannelse inden for arbejdsmiljø er ikke en fast del af 
lederuddannelser i dag. Dette på trods af, at det er 
lederens ansvar at sikre et godt og sikkert arbejds- 
miljø. Når lederen ikke er klædt på til opgaven, er 
der en risiko for, at vedkommende handler på bag-
kant eller skævt i forhold til, hvad der er behov for, 
og derved risikerer at forværre situationen, hvilket 
i sidste ende øger risikoen for mistrivsel, opsigelser 
og arbejdsrelateret sygdom blandt medarbejderne 
(Skakon et al., 2010). Ledere skal derfor forstå deres 
individuelle indvirkning på deres medarbejderes 
trivsel og produktivitet (Ipsen, Karanika-Murray 
& Hasson, 2018). De skal klædes på med viden og 
værktøjer til en nuanceret forståelse af samspillet 
mellem arbejdets organisering, sociale aspekter i 
arbejdet, medarbejderes trivsel og produktivitet, 
og deres egen rolle og betydning for den sammen-
hæng. 

Arbejdets organisering handler blandt andet om, 
hvordan arbejdet planlægges og styres, herunder 
arbejdstid, arbejdstempo, bemanding, hierarkiske 
forhold, kompleksitet i arbejdet, kommunikation 
omkring arbejdet, og hvordan beslutninger træffes. 
De sociale aspekter i arbejdet er for eksempel 
samarbejdsrelationer, forholdet mellem ledelse 
og medarbejdere, forholdet til kunder/borgere og 
potentielle konflikter (mobning eller chikane) i de 
sociale relationer.

Ledere skal have mulighed for at blive uddannet 
i ledelse af arbejdsmiljø og i viden om samspil 

mellem produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø (von 
Thiele Schwarz, Hasson  & Tafvelin, 2016). Ud-
dannelsen kan med fordel holdes ved lige gennem 
dokumenteret deltagelse i aktiviteter, kurser og 
arrangementer, der bidrager med nyeste viden og 
værktøjer. Arbejdsmiljøuddannelse for ledere kan 
ekspliciteres og prioriteres på linje med øvrige 
strategiske indsatsområder som for eksempel 
økonomistyring. Ledelse af arbejdsmiljø kræver, at 
virksomhedens topledelse er involveret og sender 
et klart signal om, at virksomheden tager aktivt 
ansvar for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø. 
Konsekvensen af høje krav til drift og målstyring og 
en stigende travlhed er, at fokus på personaleledelse 
ofte nedprioriteres. Mange ledere er udpeget på 
baggrund af fagspecifikke kompetencer og re-
sultater, og de er således ikke klædt på til perso-
naleledelsesopgaven per se. 

Refleksionsspørgsmål	
1.  Hvordan uddanner vi ledere på vores arbejds-

plads i at forbygge og håndtere medarbejdernes 
stress?

2.  Hvordan følger vi op på lederuddannelse- og 
kompetencer? 

3.  Hvilke forskellige kriterier lægger vi til grund, 
når vi udpeger ledere? 
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Værktøj:	Vidste	du?	
Har du nok viden om det organisatoriske og sociale 
arbejdsmiljø, og hvordan du forebygger stress på 
den bedste måde? Mange ledere peger på, at det er 
en klar fordel at deltage på et fælleskursus omkring 
stressforebyggelse, således at de får det samme 

Der er 7.3 millioner ledere i EU der har ansvar for 
mere end 10 medarbejdere.

•  1 ud af 5 medarbejdere i EU har dårlig trivsel
•  Arbejdsrelateret stress og mental sundhed koster 

€450 mia. årligt (2018) grundet produktivitets tab, 
fravær og sygenærvær og dårligt psykisk arbejd-
smiljø 

Generelt	fravær. Har dine medarbejdere flere 
fraværsdage end normalt? Dette kan være et tegn på 
stress og arbejdsbelastning.
 
Irritabilitet. Hvis du bemærker, at en medarbejder 
er blevet kort for hovedet eller mere opfarende, kan 
han/ hun være stresset. Vær derfor opmærksom på 
ændringer i humør og adfærd. Stress kan forårsage 
søvnløshed og en række andre psykiske problemer, 
som kan føre til irritabilitet.

Dårligt	teamwork.	Medarbejdere, der ikke er i 
stand til at samarbejde, som de plejer, kan være 
under pres og opleve stresssymptomer. Hvis du 
bemærker konflikter og uoverensstemmelser mel-
lem medarbejdere i stigende grad, er der risiko for, 
at det hænger sammen med stress.

Reduceret	arbejdskvalitet. At være under et mas-
sivt pres gør det svært for medarbejderne at koncen-
trere sig og forblive produktive hele dagen, hvilket 
kan føre til dalende kvalitet i arbejdet.

Sygdom.	Fordi stress påvirker immunsystemet, er 
stressede medarbejdere mere modtagelige over syg-
dom. Stressede medarbejdere kan også være plaget 
af hovedpine, migræne og andre kroniske smerter.

Negativitet.	Kan du ikke se den optimistiske ad-
færd, du er vant til at se hos dine medarbejdere? 
Når medarbejderne er stressede, er det svært for 
dem at se muligheder og det større billede.

Ændringer	i	hverdagens	vaner. Hvis du opdager, 
at din medarbejder ændrer adfærd, er det en god 
idé at tage en dialog om det. Stress kan forårsage 
ændringer i mange hverdagsrytmer og -vaner, som 
for eksempel at hoppe måltider over, tage arbejde 
med hjem eller blive ekstra sent på jobbet.

Lav	energi.	Stress dræner fysisk. Meget stressede 
medarbejdere har ofte dårlig søvnkvalitet, og du 
bemærker måske, at medarbejderne falder mentalt 
væk eller har problemer med at holde øjnene åbne.

sprog omkring stress og forebyggelse, forstår stress 
på den samme måde, og samtidig har mulighed 
for at sparre med hinanden og udveksle erfaringer. 
Dette værktøj giver viden om stress og forebyggelse. 
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AN B E FA L I N G 	 7
Styrk lederfællesskaber 

JANNE SKAKON, CHRISTINE IPSEN, TANJA KIRKEGAARD & YUN LADEGAARD 

Stærke ledelsesfællesskaber betyder inspiration, 
forståelse, fælles retning og læring blandt ledere 
(Trillingsgaard, 2015). Stærke lederfællesskaber 
skaber mindre stress blandt lederne, fordi lederfæl-
lesskaber skaber mulighed for at dele og håndtere 
problemstillinger sammen (Beausaert et al., 2016). 
At styrke ledelsesfællesskaber er vigtig, fordi en 
ledelsesrolle, på trods af mange kontaktflader, 
møder og opgaver, ofte kan opleves som værende 
ensom, når det brænder på. Mange mellemledere 
oplever paradoksalt nok at stå alene, selvom de 
står med de samme udfordringer (Ladegaard et al., 
2017). En del ledere peger på, at såvel den mang- 
lende støtte som decideret dårligt samarbejde og 
konfliktfyldte relationer i ledergruppen kan være 
stressende (Skakon et al., 2011). 

Derfor skal lederfællesskaber prioriteres og styrkes 
til det fælles bedste (Schein & Schein, 2018). 
Styrkede ledelsesfællesskaber og bæredygtig ledelse 
skabes, når man deler viden. Målrettet arbejde med 
kollegial støtte, erfaringsudveksling, sparring i 
forhold til konkrete, vanskelige (og måske dilem-
mafyldte) problematikker, udvikling af egen daglig 
ledelse etc. vil være vigtige omdrejningspunkter. 
Det skal ske ved:

•  At kvalificere de eksisterende ledelsesfora i 
virksomheden ved hjælp af en facilitator, der 
blandt andet kan hjælpe med at få sat ord på 
det uudsagte, holde målrettet fokus på en sund 
kultur og kommunikation, samarbejde om ker-
neopgaven, og hvordan dilemmaer og konflikter 
kan håndteres, så der skabes øget tillid og fælles 
læring. 

•  At etablere relevante interne ledernetværk, der 
har fokus på ledelsesmæssig håndtering af orga- 
nisatoriske forandringer, håndtering af medarbej- 
derstress etc. Temaerne, som netværket arbejder 
med, kan bestemmes på baggrund af behovsaf-
dækning i såvel medarbejder- som ledergruppen. 

•  At opmuntre til og støtte deltagelse i eksterne 
ledernetværk på tværs af virksomheder. 

 

Refleksionsspørgsmål
1.  Er relationerne blandt lederne præget af tillid og 

åbenhed, også når det er svært? Hvordan og 
hvad lærer vi af konflikter? Tager vi hånd om 
konflikter i tide og overvejer, hvordan konflik-
terne kan bruges konstruktivt i samarbejdet mod 
det fælles mål? 

2.  Hvordan viser vi som ledere interesse for hinan-
dens situation? Anvender vi en lyttende, un-
dersøgende og spørgende tilgang, hvor vi viser 
vores lederkolleger, at vi prioriterer og værdsæt-
ter dem, og at deres tanker og handlinger har 
betydning? 

3.  Hvordan bringer vi vores kompetencer bedst i 
spil i ledergruppen?
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Styrk lederfællesskaber 

JANNE SKAKON, CHRISTINE IPSEN, TANJA KIRKEGAARD & YUN LADEGAARD 

Værktøj:	Kortlæg	dit
ledernetværk

Med en oversigt over personer i dit netværk kan 
du skabe et overblik over, hvem du med fordel kan 
inddrage som ressourcer, og i hvilken forbindelse 
det kan være særligt hjælpsomt. Med andre ord 
”hvem kan du bruge til hvad, hvornår og hvordan”. 

Overblikket bruges til at arbejde aktivt på at styrke 
netværket, hvilket ultimativt vil være til gavn for 
opgaveløsningen. 

Værktøjet indeholder dels et bruttooverblik over dit 
netværk, dels et overblik over, hvem du med fordel 
kan inddrage i forhold til specifikke opgaver og 
udfordringer, for eksempel i forhold til vidensde- 
ling og mulighed for at søge råd og støtte til at løse 
ledelsesmæssige opgaver og udfordringer. 

Dit	ledelsesmæssige	netværk
Noter specifik opgave/udfordring:

Person Ressource (kan hjælpe mig med…) Status
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Vær opsøgende i din ledelse

JANNE SKAKON, TANJA KIRKEGAARD OG CHRISTINE IPSEN

At være opsøgende og på ledelsesmæssig forkant 
forudsætter, at man har et godt kendskab til status 
på afdelingens opgaver og medarbejdernes situa-
tion. Er man som leder opsøgende, har systematisk 
kontakt til medarbejdere og følger op på såvel deres 
generelle trivsel som indsatser i forhold til den 
samlede leverance, understøtter det medarbejdernes 
ejerskab til løsninger, flow og kvalitet, og at de føler 
sig værdsat (Ipsen & Andersen, 2011; Kirkegaard & 
Skakon, 2018). I globalt arbejde og distancearbejde 
er opsøgende ledelse helt centralt (Poulsen & Ipsen, 
2017; Thompson, Buch & Glasø, 2019). Opsøgende 
ledelse skaber mulighed for at bruge færre ressour- 
cer på brandslukning, stresshåndtering og konflik- 
ter, fordi potentielle risici bliver opdaget, før de 
udvikler sig til problemer.

Ledere kan arbejde systematisk med opsøgende 
ledelse på flere måder: 

•  Prioritere faste 1:1 samtaler med en struktur, 
der sikrer, at emner som trivsel, udfordringer 
og muligheder i arbejdet også bliver adresseret. 
Afstemme forventninger i forhold til opgaver, der 
skal løses, mål, ressourcer og kompetencer.

•  Spørge til forbedringsforslag ved afdelingsmøder.

•  Følge løbende op på forholdet mellem opgaver og 
ressourcer.

•  Se ethvert møde med en medarbejder (touch ‘
point) som en anledning til at få indblik i, hvor-
dan det går med det formål at understøtte frem-
drift og udvikling. 

Som opsøgende leder bliver det muligt at holde et 

balanceret fokus på opgaver og medarbejdere og at 
fokusere på forebyggelse fremfor på lappeløsninger 
set i forhold til et sundt arbejdsmiljø. Det skaber 
mulighed for bedre ledelse, at problemer løses, inden 
de bliver til rigtige problemer, og bidrager til øget til-
lid mellem leder og medarbejder (Skakon et al., 2010) 

Refleksionsspørgsmål
1.  Hvilke arbejdsvilkår giver vi den enkelte leder 

i forhold til at udøve god personaleledelse? Er 
der plads til ledelse eller skubber travlhed og 
ambitiøse forretningsmål personaleledelse i bag-
grunden? 

2.  Hvor mange medarbejdere refererer til en leder? 
Hvordan sikrer vi, at lederen har reel tid til med- 
arbejderledelse? 

3.  Hvordan understøtter vi at ledere og medar-
bejdere har kontakt i distancearbejde hvor ledere 
og medarbejdere arbejder forskellige steder, 
nogle gange også på forskellige tidspunkter af 
døgnet? 

Værktøj:	Ugentlig	samtaleskema
Det ugentlige samtaleskema er et ledelsesværktøj, 
der kan hjælpe ledere til at have løbende og syste- 
matisk kontakt med deres medarbejdere. Markér på 
et simpelt regneark, hvem du har talt med, hvor og 
hvornår, for at få indblik i din daglige ledelse. Er-
faringen er, at opsøgende ledelse mindsker brand-
slukning og skaber mulighed for, at medarbejderne 
tager mere ansvar (Ipsen & Andersen, 2011)



23

AN B E FA L I N G 	 8
Vær opsøgende i din ledelse

JANNE SKAKON, TANJA KIRKEGAARD OG CHRISTINE IPSEN
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AN B E FA L I N G 	 9
Skab gode arbejdsvaner 

ANDERS RAASTRUP KRISTENSEN 

I de senere år har flere virksomheder eksperimen- 
teret med at nedsætte den generelle arbejdstid til 
30 timer om ugen. I disse virksomheder får medar-
bejderne fuld løn. Til gengæld har virksomhederne 
fokus på at skabe gode arbejdsvaner ved at indføre 
arbejdsmetoder, der kan hjælpe medarbejderne til at 
være mere effektive, således at de producerer mere 
på kortere tid. 
 
Det interessante ved disse tiltag er, at de er lykkedes 
med at øge produktiviteten i videnarbejde (IIH 
Nordic, 2019). Videnarbejde er et arbejde, hvor der 
primært produceres immaterielle ydelser såsom 
viden, service og omsorg. Udfordringen har været 
at øge produktiviteten indenfor disse erhverv, som 
det var muligt med den materielle produktion. 
Mens produktiviteten i den materielle produktion er 
blev mere end 50 gange fordoblet gennem 1900-tal-
let ved at indføre ny teknologi og ledelsesprincip-
per, har produktiviteten i videnarbejdet slet ikke 
gennemgået den samme udvikling (Drucker, 1999). 
 
Indtil nu har den generelle tendens i forsøget på at 
øge produktiviteten i videnarbejde været at tildele 
medarbejdere størst mulig frihed til at tilrettelægge 
arbejdet. Konsekvensen for mange medarbejdere er, 
at de selv bliver ansvarlige for at levere arbejds- 
opgaverne til den aftalte tid (Kristensen, 2011). 
De kan ofte ende med at arbejde aftener og lægge 
mange timer i weekender for at komme i mål med 
opgaverne, hvis de ikke selv formår at etablere nog- 
le produktive arbejdsvaner. Tilgangen med at øge 
friheden kan således have en negativ indvirkning 
på medarbejdernes trivsel og produktivitet. 
 

De virksomheder, der har sat fokus på at hjælpe 
medarbejderne til at etablere produktive arbejds-
vaner, er lykkedes med at øge produktiviteten i 
videnarbejdet. De tør udfordre medarbejdernes 
selvskabte arbejdsvaner, hvis de ikke er produk-
tive. Virksomhederne tager i den forstand ikke kun 
ansvar for medarbejdernes produktivitet, men også 
for deres trivsel. De tager eksempelvis ansvar, når 
de giver udtryk for, at arbejdsopgaverne skal kunne 
nås indenfor den normale arbejdstid, om denne 
arbejdstid så er 30 eller 37 timer. 
 
Hvis medarbejderne arbejder en dag mindre om 
ugen, og når det samme, så er det umiddelbart en 
20% forbedring af produktiviteten. Denne forbed-
ring er opnået ved en række tiltag, der hjælper til 
gode arbejdsvaner. Eksempler på disse tiltag er: 

•  Pomodoro-metoden, hvor medarbejderne 
arbejder intensivt i 25 minutter, hvorefter de skal 
holde pause (Cirillo, 2006). Medarbejderne skal 
typisk gennemføre 10-12 pomodoro-perioder på 
en arbejdsuge. 

•  Ændring af standardtiden i kalenderindkaldelser 
til møder, således at møderne enten skal vare 22 
eller 44 minutter, samt indført regler om, at der 
skal være en mødeagenda, hvis mødet skal afhol-
des (Ipsen & Andersen, 2011). 

Disse tiltag kan potentielt hjælpe til at reducere 
stress ved, at medarbejdernes balance mellem 
familie- og arbejdsliv bliver forbedret, da de kan 
holde en dag mere fri om ugen. Metoderne kan også 
anvendes af medarbejdere, der arbejder på fuldtid. 
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Skab gode arbejdsvaner 

ANDERS RAASTRUP KRISTENSEN 

Refleksionsspørgsmål	
1.  Hvor er der brug for, at produktiviteten øges, og 

ved hvilke opgaver kan produktiviteten forbed-
res? 

2.  Hvilke arbejdsvaner og praksis skal der sættes 
fokus på (for eksempel møder, mail, individuelle 
arbejdsopgaver) for at styrke vores produktivi-
tet? 

3.  Hvad er barriererne for at ændre på arbejds-
vanerne? Hvilken modstand vil vi kunne forven-
te at møde? 

 

Værktøj.	Optimér	tidsforbru-
get	i	centrale	opgaver

Der findes flere forskellige muligheder og meto- 
der til at optimere tidsforbruget i videnarbejde. En 
af disse er Pomodoro-metoden, hvor man arbej-
der fokuseret i 25 minutter og derefter holder fem 
minutters pause. Hvis man arbejder sammen med 
andre, er det vigtigt, at man ikke bliver forstyrret 
undervejs. Det er vigtigt at have et system, der 
kan vise, at man ikke skal forstyrres. Det kan være 
en simpel løsning som eksempelvis en rød lampe 
på bordet eller en mere kompleks teknisk løsning 
med en tv-skærm i lokalet, der viser status på alle 
ansatte. Får man selv en tanke, der skal reageres 
på, noterer man den på et ark, så man kan arbejde 
videre med den opgave, man er i gang med. 

Pomodoro-teknik
Sluk for din telefon, mail, sociale medier og andre potentielle forstyrrelser. Markér at du de næste 25 
minutter vil arbejde fokuseret og ikke vil forstyrres. Et forløb kan eksempelvis se sådan ud:

•  Husk at afbryde arbejdet efter 25 minutter. Gå en kort tur, tag noget at spise, stræk dig eller tag en ufor-
mel snak med en kollega.  

Fokus
25 min

Pause
5 min

Fokus
25 min

Pause
5 min

Pause
10 min

Fokus
25 min
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TÆNKETANKEN 	 BÆREDYGT IGT 	AR B E JD S L I V 
Hvem er vi?

Anders	Raastrup	Kristensen,	Ph.d.,	selvstændig 
konsulent og ekstern lektor, Copenhagen Business 
School.

Ph.d.-afhandling: Metaphysical labour. Flexibility, 
performance and commitment in work-life manage-
ment, 2010.

 ”Jeg brænder for at forstå udviklingen i det mo- 
derne arbejdsliv, så vi bliver bedre til at håndtere de 
muligheder og udfordringer, vi bliver mødt med.” 

Camilla	Kring,	Ph.d., forfatter, indehaver af Super 
Navigators ApS og stifter af B-Society.

Ph.d.-afhandling: Arbejdsliv og familieliv - Get A 
Balance!, 2005.

“Jeg brænder for at skabe et fleksibelt samfund, der 
understøtter vores forskellige familieformer, arbejds- 
former og døgnrytmer. Lad vores børn sove til de 
vågner og indfør senere mødetider i skoler og på ar-
bejdspladserne. Vi skal sende vækkeuret på pension 
og i højere grad skabe fleksible arbejdspladser, der 
understøtter et individuelt arbejds- og livsdesign.”

Christine	Ipsen,	Ph.d., lektor og leder af Implemen-
tation & Performance Management, DTU.
 
Ph.d.- afhandling: Videnarbejderens særlige arbejds-
situation og muligheder for forebyggelse af arbejds-
relateret stress i videnarbejdet, 2007.
 
”Jeg brænder for implementering af forebyggen-
de indsatser, der løser problemer og som bidrager 
til løsning af de daglige opgaver og bæredygtig 
ledelse, der understøtter de organisatoriske mål og 
medarbejdertrivsel i hverdagen”.
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TÆNKETANKEN 	 BÆREDYGT IGT 	AR B E JD S L I V 
Hvem er vi?

Janne	Skakon,	Ph.d., arbejds- og organisations- 
psykolog (cand.psych.aut.,) og ekstern lektor, Insti-
tut for Psykologi, Københavns Universitet.

Ph.d.-afhandling: Well-being and stress among lea- 
ders and employees: how does leader stress affect 
employee stress and well-being? 

”Jeg brænder for at klæde ledere og nøglepersoner 
bedre på til at varetage medansvaret for arbejds- 
miljøet i det daglige, at gøre arbejdspladserne til et 
bedre sted at være i takt med krav om udvikling og 
forandring og at bringe forskning og praksis tættere 
sammen så der samskabes ny viden og praksis”.

Tanja	Kirkegaard,	Ph.d., adjunkt, Psykologisk Insti-
tut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Ph.d.-afhandling: Stress as a social phenomenon: 
Exploring the distributed nature of stress in an orga-
nizational context, 2014. 

”Jeg ønsker at styrke det psykosociale arbejdsmiljø 
ud fra et organisatorisk perspektiv. Derfor er mit 
forskningsmæssige fokus på stressforebyggende 
organisatoriske interventioner samt på udvikling af 
værktøjer til at forebygge stress på et organisatorisk 
niveau. Derudover ønsker jeg at forstå arbejds- 
kulturer i organisationer og forstå de legitime og 
illegitime måder at håndtere arbejdsmiljømæssige 
problematikker på, som opstår i arbejdskulturerne”. 

Vita	Ligaya	Ponce	Dalgaard,	Ph.d., cand.psych., 
forsker ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, 
Herning.

Ph.d.-afhandling: Treating patients on sick leave 
due to work-related stress – two randomized con-
trolled trials of a stress management intervention, 
Aarhus Universitet, 2017.

”Både klinisk og forskningsmæssigt er jeg optaget 
at hjælpe stress-sygemeldte tilbage til arbejdet på 
en hensigtsmæssig og holdbar måde, hvor arbejdet 
igen opleves som meningsfyldt. Her spiller arbejds- 
pladsen en vigtig rolle, når processen omkring op-
start og det videre forløb skal gennemføres.” 
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Vivi	Bach	Pedersen,	Ph.d., erhvervspsykolog (cand.
psych.,aut.), selvstændig praksis, Frederiksberg.

Ph.d.-afhandling: Exploring Work-Life Synergy – 
Opportunities and Constraints of Schedule Flexibil-
ity, 2011

”Jeg er optaget af at arbejde med stress og work-life 
dilemmaer hos ledere, specialister og selvstændige, 
fordi den høje grad af indflydelse, ansvar og perfor-
mancefokus i deres position stiller særlige krav til 
deres psykologiske kapacitet.”

Yun	Ladegaard,	Ph.d., arbejds- & organisations- 
psykolog, forsker ved Institut for Psykologi Køben-
havns Universitet, Leder af Erhvervsrettede Indsat- 
ser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. 

Ph.d.-afhandling: Work-related mental disorders - A 
quantitative and qualitative investigation of em-
ployees and managers experiences at the workplace 
and in the Workers’ Compensation System, 2018 

“Jeg ønsker i mit arbejde at hjælpe medarbejdere til 
et godt arbejdsliv - jeg tror dybest set at alle men-
nesker ønsker at yde en indsats, og at arbejdet for 
langt de fleste, er en essentiel del af et værdigt og 
indholdsrigt liv. Desværre kan det være svært at 
rejse sig, hvis man er blevet syg og sygemeldt fra 
arbejdet.” 
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