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Trivsel på arbejdspladsen er – med stress in mente - for alvor kommet på dagsordenen de senere

år. Medarbejdere og ledere er enige om, at trivsel er noget, man skaber sammen. Og at trivsel

udspringer af en arbejdspladskultur, hvor den enkelte tager ansvar for at udvikle de kompe-

tencer, der sikrer trivsel og forebygger stress, og at organisationen skaber de rammer, der gør

det muligt at få disse kompetencer i spil. 

Trivsel er en værdi, der må indtænkes i alt – lige fra fremtidige beslutninger, forandrings -

processer, omstruktureringer til kortere og længerevarende projekter.

Trivsel må indgå som en strategisk overvejelse, der bygger på de resultater, vi har høstet gennem

arbejdsmiljøforskningen de sidste 15 år, og de redskaber, der gør et muligt at håndtere emnet. 

Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes ved at imødekomme medarbejdernes og ledelsens grund-

læggende fysiologiske og psykologiske behov, der kan være med til at styrke arbejdsglæden

og  motivationen.

Vi har efter mange års erfaring skabt et forløb, hvor ledere og medarbejdere sammen kan

 udvikle strategier for at skabe de bedste omstændigheder for trivsel. Naturligvis i respekt for

den kultur, der kendetegner virksomheden. 

Formålet

Formålet er at skabe trivsel og at mindske de omkostninger, der er forbundet med mistrivsel –

personligt, arbejdsmæssigt og økonomisk. 

Forløbet giver deltagerne mulighed for at tilegne sig viden og værktøjer til at afdække, vejlede

og være sparringspartner i skabelsen af et godt psykisk arbejdsmiljø for den enkelte og for

 afdelingen.

Form:
Forløbet er delt ind i en undervisningsdel og en procesdel.

• I undervisningsdelen vil ledere og medarbejderne vil få den nødvendige viden om trivsel
og samarbejde i arbejdslivet. De vil sammen, gennem en proces med en struktureret dialog,

udvikle fælles strategier til skabelsen af et godt psykisk arbejdsmiljø.  

• En trivselsproces er en metode til at afklare konkrete forhold i afdelingen eller i et team,
som har betydning for stress og trivsel. Formålet med processen er at skabe en fælles forstå-

else og et fælles sprog for, hvad stress og trivsel er. En væsentlig detalje i metoden er, at del-

tagerne indledningsvis afgør, hvilke faktorer der kan handles på, og hvilke der er givne vilkår.

Denne delproces sætter utilfredshed, forventninger og ønsker i et realistisk perspektiv. Det

gøres tidligt i processen, så man undgår at bruge energi på noget, man som medarbejder

ikke har beføjelser eller kompetencer til at påvirke. Metoden skaber mulighed for, at alle kan

komme til orde og samstemmigt beslutte, hvad der fremover skal fokuseres og sættes ind på.
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Indhold

Formiddagens undervisningsdel handler om at tilegne sig viden, der skal kvalificere eftermid-

dagens proces.

Der undervises i:

• Forandringer, og hvordan lever vi med dem 

• Fra stress til trivsel 

• Relationer, kommunikation og samarbejde

Forandringer og hvordan lever vi med dem
At reagere på forandringer og omstruktureringer er naturligt. Og at reagere med bekymring

og ængstelse er ikke bare naturligt, men også helt forventligt. 

Flere undersøgelser har gennem de senere år vist, at forandringer og omstruktureringer, der

gennemføres uden omtanke for medarbejdernes og lederenes trivsel, kan have fatale konse-

kvenser. Med god forberedelse, planlægning og en klar kommunikation kan man komme bedre

igennem processen. Det afgørende handler om forandringens karakter. 

• Hvad sker der med mennesker før, under og efter forandringer? Hvordan møder vi udfor-

dringerne?

• Hvordan skaber vi de nødvendige forandringer samtidig med, at vi sikrer trivsel gennem hele

processen?

• Hvordan kan vi holde medarbejderne i hånden, så trygheden bevares?

• Gennemgang af ”Matrix of Changes”. Synlighedsliste, der skaber klarhed om realiteterne.

• Hvad siger forskningen om ”best practice”?

Det får deltagerne ud af oplægget:

• En fuld forståelse for og indsigt i de mekanismer, der går i gang hos mennesker under for -

andringer.

• En ”toolbox” til at sikre hensigtsmæssige og konstruktive reaktioner fremfor stress og fru-

strationer.

• En indsigt i de mekanismer, der skaber trivsel og motivation under hele forandrings processen.

Fra stress til trivsel 
Trivsel er en individuel tilstand og defineres ud fra den enkeltes egne forventninger, behov og

ønsker. Alligevel er det væsentligt at understrege, at det på trods af store individuelle forskelle

er meget konkrete faktorer og principper, der skal i spil, når det kommer til leder- og medar-

bejdertrivsel. Forskningen og mange års erfaringer viser os, at det er arbejdsbetingelserne, der

har betydning for trivslen og ikke så meget måden, vi forholder os til dem på. Og dog. For hvis

den enkelte medarbejder ikke tager et medansvar, nytter det ikke noget.

• PVA-metoden (Principper-Valg-Adfærd). PVA-metoden tager udgangspunkt i erfaringer, der
viser, at mennesker med sunde og snusfornuftige principper i en organisation, hvor disse er

mulige at udleve, er mindre stresede.

• GPB-metoden (Grundlæggende Psykologiske Behov). Mennesket har fysiologiske behov –
søvn, væske og mad – samt grundlæggende psykologiske behov. Hvis disse behov ikke bliver

tilfredsstillet, risikerer medarbejderne stress og psykisk nedslidning. For at undgå dette, kan
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man blandt andet følge GPB-metoden, som hjælper lederen og medarbejderen til at skabe

det nødvendige rum i hverdagen, så det er muligt at få sine psykologiske behov tilfredsstillet.

• Jobcrafting.  Det centrale i job crafting-processen er skabelsen af arbejdspraksisser, og hvor-
dan det meningsfulde opstår gennem medarbejdernes aktive handlinger.

• Selvkontrolsteknikker. Selvkontrol er en form for kognitive bestræbelser, fx meditation,
mestring og metakognition, hvor det handler om at udvikle nye måder at forholde sig til de

vilkår, som før var stressende og frustrerende.

Det får deltagerne ud af oplægget:

• En viden, der en gang for alle slår fast hvad stress er og hvad stress ikke er

• En klar ide om, hvornår individet har ansvar, og hvornår organisationen har

• En forståelse for, hvordan man skaber rum for individuelle karakteristika

Relationer, kommunikation og samarbejde
I en forandringsproces er samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne afgørende. Skal trivs-

len på arbejdspladsen sikres, er en dialogorienteret kommunikation, hvor medarbejdere og le-

dere sammen italesætter udfordringer og arbejder frem mod fælles løsninger, nødvendig. Det

kræver, at lederen er med til at sætte autoritet bag nogle bærende værdier for samarbejdet,

værdier som styrer de normer og dermed den adfærd, der ønskes på arbejdspladsen.

• Dialogorienteret kommunikation

• Træning i perspektivskifte

• At finde ”win/win”-løsninger

• Forholdet mellem prosociale værdier, normer og adfærd på arbejdspladsen

• Adfærd, der skaber social kapital 

Tidsforbrug: 1 dag (9:00-16:00, 9:00-17:00 eller 9:00-18:00)

Pris: 20.000 kr. for én underviser. 35.000 for to. (ekskl. moms og transport)

Undervisere: Thomas Milsted og Peter Kofoed
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