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Indhold  

2.3 ”Stolthed og mening i arbejdet”  

• Hvilken sammenhæng er der mellem stolthed og lavt sygefravær? Hvilken 
betydning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø har det at arbejdet opleves 
meningsfuldt? 

• I denne workshop får du kendskab til ”De seks guldkorn” der kobles til social 
kapital. Hvordan kan arbejdsmiljøgruppen fremme trivslen og styrke det 
psykiske arbejdsmiljø?  

• NIRAS JOBLIFE.  
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Behovet for mening vokser  
• En afgørende forudsætning for, at man som medarbejder oplever arbejdsglæde og 

stolthed i sit job, er, at man kan se meningen i arbejdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Som medarbejder ofte har brug for at erhverve mere detaljeret viden, at redefinere sin 
egen rolle og at finde faglig stolthed og mening i arbejdet på nye måder.  

• At opleve sit arbejde som meningsfuldt er samtidig blevet endnu vigtigere i takt med, at 
arbejdet har fået større betydning for, hvordan vi ser os selv, og hvordan vi opfattes af 
andre.  5 
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Definition 
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Meningen i arbejdet: 
 
• Er knyttet til den enkelte medarbejders 
oplevelse af arbejdet. 
 
• Fastlægges lokalt på den enkelte arbejdsplads 
og i det enkelte team. 
 
• Spiller sammen med rammerne og kulturen 
på arbejdspladsen – og med den måde 
omverdenen taler om arbejdet på. 
 
• Er dynamisk, dvs. den udfordres, drøftes 
og ændres løbende. 



Hvad bidrager til, at I skaber sig positiv arbejdsidentitet, hvor I kan stå fagligt 

inde for den indsats, I yder. 

• Hvad er jeres kerneopgave her? 

 

 

 

Kerneopgave er afgørende for at sikre et 
mening  

Kerneopgaven er defineret som: 

- Borgerrettet 

- Alle fagligheder kan byde ind på kerneopgaven 

- Én sætning, alle kan forholde sig til.   



Gruppeniveau  

• Samarbejdsproblemer 

• Magtkampe 

• Mobning og syndebukke 

• Generelle klager/”brok” 

Faresignaler 

Organisationsniveau  

• Højt sygefravær 

• Nedsat produktivitet 

• Dårlig effektivitet 

• Forringet service og kvalitet 

• Personaleudskiftning 

• Højt arbejdspres 

 

 

Personniveau   

• Ændret adfærd over tid 

•  Fysiske symptomer 

•  Manglende koncentration 

•  Manglende trivsel 

•  Ulyst til arbejdet 

• Sygefravær 



 

• Høj indflydelse  

•  (hvordan arbejdet udføres, pauser, hvem man arbejder sammen med, etc.) 

• Passende krav 

• (kvantitative, følelsesmæssige, sociale) 

• God forudsigelighed 

• (relevante informationer om fremtidige forandringer og begivenheder) 

• Retfærdig belønning 

• (anerkendelse, karriere, løn) 

• Højt niveau af mening 

• (formål med arbejdet, sammenhæng med andres indsats, kvalitet) 

• God social støtte 

• (praktisk og følelsesmæssig støtte fra kolleger og ledere) 

 

De seks Guldkorn 
Vejen til et godt arbejde! 
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4 dimensioner af mening  

• En ”indre mening”, der handler om at lykkes som menneske i arbejdet 

• En ”større mening”, der handler om, at jeg gennem mit arbejde bidrager til 
noget større 

• En ”kollegial mening”, der handler om, at det giver en oplevelse af mening at 
arbejde sammen med andre 

• En ”organisatorisk mening”, der handler om, at jeg kan se meningen i de 
beslutninger og forandringer, der sker i min organisation.  

 

• Tag en snak om de 4 dimensioner af mening i jeres arbejde? Hvornår er de 
mest/mindst tydelige? 
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• ”Social kapital er de træk ved en organisation, f.eks. netværk, normer og tillid, 

som fremmer koordinering og samarbejde til det fælles bedste”  

•  

Putnam 1993 

 Social kapital 



 ”De tre diamanter” 

Kerne 

opgaven 

Produktivitet 

Kvalitet 

Omstillingsevne 

Sygefravær 

Samarbejdsevne 

Retfærdighed Tillid 



 Social kapital i hele organisationen 

Direktør 

Børn og Unge chef 

Områdechef Områdechef Områdechef 

Dagtilbud Dagtilbud Skole Skole FU 

Dagpleje 0-6 års institution 0-6 års institution 



 Social kapital i hele organisationen 

Områdechef Områdechef 

Dagtilbud Skole Skole FU 

Dagpleje 0-6 års institution 

Direktør 

Børn og Unge chef 

Områdechef 

Dagtilbud 

0-6 års institution 

Den forbindende sociale kapital 



 Social kapital i hele organisationen 

Direktør 

Børn og Unge chef 

Områdechef Områdechef Områdechef 

Dagtilbud Dagtilbud Skole Skole FU 

Dagpleje 0-6 års institution 0-6 års institution Den brobyggende sociale kapital 



 Social kapital i hele organisationen 

0-6 års institution 

Direktør 

Børn og Unge chef 

Områdechef Områdechef Områdechef 

Dagtilbud Dagtilbud Skole Skole FU 

Dagpleje 0-6 års institution 

• Den samlende sociale kapital 



 Social kapital i hele organisationen 

Direktør 

Børn og Unge chef 

Områdechef Områdechef Områdechef 

Dagtilbud Dagtilbud Skole Skole FU 

Dagpleje 0-6 års institution 0-6 års institution 

Den forbindende sociale kapital 

Den brobyggende sociale kapital 

• Den samlende sociale kapital 



 

 
Arbejdsprocesser  

og opgaver  
Mål og planer  

Vision – strategi  
  

Værdier 1: ”Det vi siger” 

Glæde 

Konkurrence 

”En dygtig medarbejder er 
en der arbejder hurtigt og 
meget” 

Usagte regler og opgaver 

”Jeg vil være den dygtigste medarbejder” 

Værdier II: ”Det vi gør” 

Misundelse 

Ambitioner 

Nøgletal!! 
 
 
   Uhellige  
    alliancer 

Drift først! 
           

Uformelle  roller 

”Jeg kan ikke lide mine kolleger”  

Følelser og 
Gruppe-dynamiske 

processer 

Forsvar 

Anerkendelse 

Begejstring 

”Borgerne først” 
”Tværfaglighed” 
”Service og læring” 
 
 
 

  
  Mobning 
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Hvad er meningen i 
vores arbejde? 

Hvilke andre 
dagsordener er der 
på arbejdspladsen? 

Afspejler vores 
handlinger 
meningen med 
arbejdet? 



Arbejde 
med 

meningen  

20 



Dialogmetoder til at arbejde med meningen  

 

• Meningsmosaik  

• Historieværksted 

• Opdagelsesrejse  

21 RUC og Kubix  
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Meningsmosaik 
• Det samlede billede af meningen med arbejdet skal som regel stykkes sammen 

af mange forskellige dele – som mosaik.  

• Fællesskab: Om at opnå succes sammen med andre 

• Faglighed: om at bruge sin faglighed til at udføre et ordentligt stykke arbejde. 

• Anerkendelse: Om at blive set og anerkendt for det man gør. 

• Selvbeskyttelse: Om at tage ordentlige vare på sig selv imens.  
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• I hvilke situationer oplever du at jeres 
anerkendelse er allerbedst? 

 
• Hvad kan gøre anerkendelse svært på 

arbejdspladsen? 
 

• Hvad skal til for, at styrke anerkendelsen i 
hverdagen? RUC og Kubix  



Opdagelsesrejsende  
• Et nysgerrigt besøg på en anden arbejdsplads kan give nye impulser til ens egen 

hverdag og stof til eftertanke om meningen i arbejdet. 

• En opdagelsesrejse kan give flere gevinster: 

• At sætte ord på, hvad man selv lægger mest vægt på i arbejdet. 

• At hente ny inspiration til at håndtere hverdagens udfordringer. 

• At give værterne et bud på, hvordan man oplever deres praksis. 

 

Turen skal planlægges ordentligt  

Afsæt tid til efterfølgende at samle op på, hvad I har fået ud af rejsen og hvad 
den gør ved jeres meningsskabelse 
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RUC og Kubix  
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Historieværksted 
• Historikken i ens arbejde, på ens arbejdsplads og ens selvforståelse, kan have 

en stor betydning for ens oplevelse af meningen med arbejdet. 

• Man kan inddele ens arbejdsplads/arbejdsliv i epoker. Gerne ud fra spørgsmålet: 
Hvad har styrket og svækket den faglige stolthed?  

• Første runde: Kig bagud og fortæl historien i epoker ud fra et tema fx faglighed. 

• Anden runde: Lær af historien og peg på de forhold I gerne vil arbejde med at 
styrke fremover. Lav evt. en handlingsplan over aktiviteter i fremtiden  
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RUC og Kubix  
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 Rollen som rollemodel 
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Hvornår er dit arbejde 
med arbejdsmiljø mest 

meningsfuldt? 
 

 Hvornår er du mest 
stolt af at være 

AMR/AML? 
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3 pointer fra i dag  

• Stoltheden og meningen med arbejdet er afgørende for vores trivsel, motivation, 
sygefravær og produktivitet. Især i en foranderlig verden.  

 

• Der er 4 dimensioner af mening: 

• Den indre mening, den større mening, den kollegiale mening og den 
organisatoriske mening.  

 

• Meningen er dynamisk og man skal løbende arbejde med den i fællesskab  
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Tak for i dag  
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