
Program til AAU's 
arbejdsmiljøkonference  

d. 8. november 2018

Kl. 11.45: Sandwich og registrering  

Kl. 12.30: Velkomst ved rektor og overrækkelse af           

Kl. 13.00: Oplæg ved forfatter og rådgiver Morten Münster 

Kl. 15.00: Kaffepause og netværk 

Kl. 15.30: Inspirationsoplæg fra tre AAU-institutter  
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Kl. 16.15: Afrunding  

Sted: Rendsburggade 14 st., 9000 Aalborg
kantineområdet og auditorium 3.107

Tidspunkter:

arbejdsmiljøpokalen  

aktuel med bogen 'Jytte fra Marketing er 
desværre gået for i dag'  

om succes i arbejdet med organisatorisk og 
socialt arbejdsmiljø

Tilmeld dig her (link) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbjWvktuYIt25XAzz427-vCPOZ-vWL-RG7HmLmsncJbyezFg/viewform


Morten Münster

"Morten Münster er grundlægger af The 
Nudging company. Her opdyrkede han 
sammen med en masse dygtige kollegaer 
adfærdsdesign som felt. 
 
Han er forfatter til to bestsellere om adfærd: 
‘Personlig indflydelse – den overraskende 
sandhed om, hvordan man flytter 
mennesker, holdninger og produkter’ og 
‘Jytte fra Marketing er desværre gået for i 
dag’. 
 
Han har arbejdet med at implementere 
adfærdsdesign i danske og globale 
virksomheder såsom Novo Nordisk, Nordea, 
Adidas, Leo Pharma, NATO, Siemens og en 
lang række offentlige organisationer og 
interesseorganisationer. 
 
Derudover er Morten Münster fast skribent 
for Børsen, hvor hans populære blog om 
adfærd er blevet læst af over 100.000 
mennesker det seneste år 
 
Han er en ofte benyttet adfærdsekspert i 
medierne, fx i Jyllands Posten, Information 
og Finans.dk, og en efterspurgt 
foredragsholder. Hans foredrag er lærende, 
givende og underholdende." 

På AAU har vi fokus på at skabe et sikkert og sundt 
fysisk, organisatorisk og socialt arbejdsmiljø for alle 
universitetets ansatte. Vi udarbejder strategier, 
retningslinjer og handlingsplaner, der alle afspejler 
gode intentioner for arbejdsmiljøarbejdet. Men 
samtidig oplever vi, at det er svært at omsætte de 
skrevne ord til praktiske handlinger, der passer 
naturligt ind i vores dagligdag og arbejdsopgaver. 
 
Hvorfor er det så svært, og hvordan kan vi blive bedre 
til at oversætte vores strategier, retningslinjer og 
handlingsplaner til konkret adfærd? 
 
Det har konferencens hovedtaler Morten Münster et 
bud på. ”Mennesker i den virkelige verden opfører sig 
nemlig ikke som de mennesker, vi bygger alle vores 
sædvanlige strategier til. Faktisk modarbejder vi 
menneskets biologi og psykologi, når vi insisterer på, 
at gode argumenter, brændende platforme, klassisk 
change management, pjecer, kampagner og 
fællesmøder er vejen frem.” Man kan ikke få 
mennesker til at ændre adfærd ved at skrive til dem. 
 
Adfærdsdesign derimod er en evidensbaseret 
metode, beslægtet med nudging-principperne, til at 
ændre adfærd, og ”den er en kærkommen og konkret 
håndsrækning”. 
 
Ud fra sit arbejde og forfatterskab giver Morten 
Münster os indblik i, hvilke barrierer vi kan møde i 
arbejdet med de (alt for ofte) abstrakte strategier. 
Morten Münster giver konkrete eksempler på, 
hvordan vi kan undgå disse barrierer, når vi skal føre 
forbedringerne af arbejdsmiljøet ud i livet. 

Ned med 
dokumentvældet og op 
med adfærdsdesign i 
arbejdsmiljøarbejdet 

Oplæg 
Kl. 13.00 - 15.00
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Michael Mullins

Kjeld Pedersen

Sektionsleder ved Institut for Arkitektur og 
Medieteknologi, København

Institutleder ved Institut for Materialer og 
Produktion

Peter S. Lübeck
Sektionsleder ved Institut for Kemi og 

Biovidenskab, København
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Oplæg 
Kl. 15.30 - 16.00

Hvad er det der virker, 
når vi skal have et 

godt arbejdsmiljø på 
AAU? 

På dagens sidste oplæg vil tre udvalgte ledere fortælle 
om deres erfaringer med at have et godt 
organisatorisk og socialt arbejdsmiljø. 
Opmærksomheden på de effektive virkemidler er 
opstået i kølvandet af Arbejdstilsynets interesse for 
VIP'ernes arbejdsmiljø i A.C. Meyers Vænge 15, AAU- 
CPH. Vi skal blandt andet høre ledernes oplevelse af, 
hvad de har lært af sagen, og de vil give eksempler på 
konkrete handlinger, der har forbedret arbejdsmiljøet 
i deres institut og/eller afdeling.  

Spørgsmål fra salen

  
kl. 16.00 - 16.15


