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NÅR DET GODE ARBEJDSLIV SKABES 
SAMMEN 

MED FOKUS PÅ FÆLLESSKABET 

Anja Dahl Pedersen 

Erhvervspsykolog, cand.psych.aut og chefkonsulent 
Mail: ad@amcentret.dk 

Tlf.: 3065 5473 

Hvorfor fokus på det gode arbejdsliv? 

 

• Succes med kerneopgaven 
 

• Medarbejdernes trivsel 

 

• Kvaliteten  

 

• Effektiviteten og produktivitet 

 

• Bundlinjeresultatet 

 

• Samfundet 
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Side 3      

CBS og AAU 

En stigende årsag til stress og mistrivsel, 
er medarbejdere der løser 

kerneopgaven til et niveau som 
ressourcerne ikke dækker 

 

Side 4     1. aug. 2016 

 

• Tillid 
• Retfærdighed 
• Samarbejdsevne 

 De 3 diamanter 
  Faktorer på arbejdspladsen 
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Side 5     08-11-2018 

Biologien 
Centrale områder i at forstå og arbejde med et godt arbejdsmiljø. 

Oplevelsen af at have kontrol (Inoue) 

 

- Positivt. Hvis oplevelsen af 
kontrol er tilstede stimuleres 
produktion af serotonin 
(motorolien) 

 
- Negativt. Hvis oplevelsen af 

kontrol tabes, reduceres 
serotonin (motor brænder 
sammen, ved samme 
stresspåvirkning) 

Side 6     08-11-2018 

Biologien 
Centrale områder i at forstå og arbejde med et godt arbejdsmiljø. 

Forventning (Dayan, Dolan og Schultz 2016) 

 

- Positivt. Stemmer forventning om 
belønning sammen med 
virkeligheden, stimuleres dopamin, 
som øger lysten til at arbejde, lære, 
og giver generel tilfredshed. (Brain 
prize 2017) 
 

- Negativt. Hvis belønning ikke 
stemmer overens, reduceres 
dopamin (de kognitive funktioner 
bliver hæmmet) 

Skaber du forventninger hos medarbejderne som du ikke kan honorere? 



12-11-2018 

4 

Side 7     08-11-2018 

Individualisering 
”Jeg skal ikke tilpasse mig verden, verden skal tilpasses mig” 

Side 8      

Fællesskab fremfor individ 
Et samfundsmæssigt perspektiv 

 

 

Selvcentrering og individfokus som årsag til stress (iflg. Tue Isaksen) 

 

Når egne værdier, holdninger og behov sker på bekostning af Kerneopgaven og 
Fælleskabet 

 

Egne værdier og behov kan spænde ben for medarbejderne selv og andre  
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Side 9     1. aug. 2016 

 

Side 10     08-11-2018 

Motorvejen 
Vores tilgang til arbejdet - individet kontra fællesskabet. 
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Workshop 
 

1. Hvordan kan I som ledere styrke et fællesskabsfokus frem for et individfokus i 

løsningen af kerneopgaven? 

 

2. Hvordan kan I som ledere bidrage til oplevelsen af kontrol hos medarbejderne 

Side 12      
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Side 13     08-11-2018 

Udvikling i ledelsesforståelse 
 

Tilgang 4 

Tilgang 1 

Tilgang 3 

Tilgang 2 
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• Kerneopgaven har første 
prioritet 

• Fællesskabet har anden 
prioritet 

• Det individuelle hensyn tages 
når de 2 første prioriteter ikke 
lider under det. 

• Løs opgaven uanset hvad! 
• Anvend de aktiviteter der sikre 

mål-opfyldelse 
• Medarbejdere er redskaber der 

skal sikre opgaveløsning 

• Medarbejderne er den vigtigste 
ressource 

• Aktiviteterne skal tilpasses 
individets behov 

• Opgaven skal ikke løses for 
enhver pris (målet er ikke 
helligt) 

• Opgaven skal løses 
• Medarbejdere er værdifulde 

ressourcer 
• Aktiviteter planlægges sammen 

i selvstyrende enheder 

? 

Forventninger er klare, men 
kontrol tab opstår grundet en 

urokkelig topstyring! 
- Stress optræder som tab af 

kontrol 

Forventninger og opgave er 
defineret i værdier, men ikke i 

handlinger! 
Stress optræder  som 

uklarheder omkring handlinger 

Forventninger er klare fra 
ledelsen, men smulder i 

grupperne! 
- Stress optræder som kontrol 

tab og uklarheder i 
selvstyrende enheder 

”En leder skaber tydelige 
rammer, og sikre at de som 

ledere  kan efterleve de 
forventninger de skaber.” 

“En leder sikre at 
medarbejderne undgå for 
meget ensidigt gentaget 

arbejde etc, “ 

”En leder lytter til 
medarbejdernes behov, og 

formår at motiverer dem til at 
yde deres bedste.” 

“En leder sætter tydelige 
rammer og forventninger til 

mål, men lader 
medarbejderne styre 

handlingerne” 

Karakteristika  Udfordring  Håndtering Tilgange 

Nyt ledelsesparadigme   
Den strukturerede 
værdiledelse 

Side 14     08-11-2018 

Udvikling i ledelsesforståelse 
Nyt ledelsesparadigme – tilgang 4 

Tilgang 
4 

Tilgang 
3 

• Kerneopgaven har første 
prioritet 

• Fællesskabet har anden 
prioritet 

• Det individuelle hensyn tages 
når de 2 første prioriteter ikke 
lider under det. 

• Medarbejderne er den 
vigtigste ressource 

• Aktiviteterne skal tilpasses 
individets behov 

• Opgaven skal ikke løses for 
enhver pris (målet er ikke 
helligt) 

? 

Forventninger og 
opgave er defineret i 
værdier, men ikke i 

handlinger! 
Stress optræder  som 
uklarheder omkring 

handlinger 

”En leder skaber 
tydelige rammer, og 

sikre at de som 
ledere  kan efterleve 
de forventninger de 

skaber.” 

”En leder lytter til 
medarbejdernes 

behov, og formår at 
motiverer dem til at 
yde deres bedste.” 

Karakteristika  Udfordring  Håndtering Tilgange 
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Side 15     08-11-2018 

Fællesskab (Arbejdsfællesskab) 
Definition 

 
Fællesskaber der altid vil forsøge at 

tilgodese individets behov og ønsker  
så længe det ikke er på bekostning af 

Kerneopgaven eller fællesskabet 

Side 16     08-11-2018 

Prioritering 
I den strukturerede værdiledelse 

1. Kerneopgaven 

 

2. Fællesskabet 

 

3. Det individuelle hensyn, når de 2 første 
prioriteter ikke lider under det 

Gir det mening for kerneopgaven? 
Skader det kerneopgaven? 

Gir det mening for fællesskabet? 
Skader det fællesskabet? 

Gir det mening for den ansatte? 
Skader det den ansatte? 
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Side 17     08-11-2018 

Navigation i hverdagen som leder 

Navigation i hverdagen som leder – 
OLFA-modellen 

Side 18     08-11-2018 

OLFA-modellen  
Hvordan skaber jeg det/mit gode arbejdsmiljø som leder – gennem tydlighed 

1 Organisation 

”Hvad er målet med 
opgaven” 

2 Leder 

”Hvilken retning 
skal vi tage?” 

4 Ansat 

”Hvilke 
synspunkter, 

værdier og 
holdninger bringer 
den enkelte i spil?” 

3 Fællesskabet 

”Hvilke handlinger 
kan vi udføre?” 

 

 

OLFA benyttes til at styre  
dialoger, beslutninger og  
adfærd på arbejdspladsen.  
 
 
Kræver at du som leder  
benytter den rækkefølge  
som modellen beskriver 1-2-3-4.  
 
Når der opstår et nyt spørgsmål  
i hverdagen starter du som  
leder forfra i modellen.  
 
Arbejdsfællesskabet er  
implementeret i punkterne.  
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Side 19     08-11-2018 

OLFA-modellen  
Hvordan skaber jeg det / mit gode arbejdsliv som leder – gennem tydlighed 

1 Organisation 

”Hvad er målet 
med opgaven” 

 

2 Leder 

”Hvilken retning 
skal vi tage?” 

 

4 Ansat 

”Hvilke 
synspunkter, 
værdier og 

holdninger bringer 
den enkelte i spil?” 

3 Fællesskabet 

”Hvilke handlinger 
kan vi udføre?” 

 

 

O  
Målet er bestemt  
(Eks. kundes efterspørgsel,  
politisk fastsat mål,  
lovgivning, ressourcer mv.) 

 

F 
Det fællesskabet skal udføre 
med udgangspunkt i O og L 
VIGTIGT: medarbejderne har  
Hands-on (brug dem,  
indhent information, 
medbestemmelse) 
Leder bærer det ind i det  
store perspektiv (MÅLET) 
 

L 
Leder sætter retningen i  
forhold til målet 
 

A 
Personlige værdier og  
præferencer  
LIM i forhold til fællesskabet 
(UDFORDRINGEN er kun når  
det bliver det styrende  
og dikterende) 
 

Side 20     08-11-2018 

OLFA-modellen  
Hvordan skaber jeg det / mit gode arbejdsliv som leder – gennem tydlighed 

1 Organisation 

”Hvad er målet 
med opgaven” 

 

2 Leder 

”Hvilken retning 
skal vi tage?” 

 

4 Ansat 

”Hvilke 
synspunkter, 
værdier og 

holdninger bringer 
den enkelte i spil?” 

3 Fællesskabet 

”Hvilke handlinger 
kan vi udføre?” 

 

 

Faldgrube: 
Hvad synes vi selv er 

målet 
 

Faldgrube: 
At du glemmer:  

• Gir det mening for 
opgaven 

Faldgrube: 
Hvad giver mest mening 

for mig som individ 
 

Faldgrube: 
Limbo mellem: 

•  ”Det der var” og 
”hvor skal vi hen” 
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Samarbejdsfeltet 

 

Side 22     08-11-2018 

Workshop 

 

 
 

1. Hvordan giver PRIROTERINGS modellen og OLFA modellen mening for 
dig som leder og hvor ser du de kan anvendes?  

 

2. Hvordan kan I benytte modellerne til at arbejde med årsagerne til 
sygefravær?  

 

3. Hvad skal I som ledere være særlig opmærksomme på i forhold til 
samarbejdet omkring arbejdsmiljøet (I samarbejdsfeltet)? 
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Side 23     08-11-2018 

Opsamling 

Kontrol og forventning 

 

Arbejdsfællesskab før individ 

 

Paradigmeskift 
• Prioritering: 1. Kerneopgave – 2. fælleskab – 3. individ 

• OLFA - modellen 

Jeg er blevet mindet om…  

Jeg er blevet klogere på… 

Når jeg kommer hjem, vil jeg… 
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Tak for i dag  


