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Metode 6: 
Få styr på rollerne i arbejdsmiljøarbejdet

I kan udvikle jeres forståelse af arbejdsmiljøarbejdet ved at kortlægge seks roller, I 
kan varetage i forhold til arbejdspladsen. Ved at arbejde bevidst med rollerne kan I 
gøre arbejdsmiljøgruppens arbejde mere effektivt og synligt.

Seks roller i arbejdsmiljøgruppen

1. Seismografen lytter og kan tage temperaturen på 
arbejdspladsen og opfange tidlige symptomer på 
problemer i arbejdsmiljøet. 

2. Kartografen udreder og kan kortlægge forholdene 
på arbejdspladsen og indsamle og analysere data 
med henblik på at finde gode løsninger og indsat-
ser. 

3. Politikeren aftaler retning og kan tilrettelægge det 
gode samarbejde og navigere mellem forskellige 
positioner og interesser - og holde fast i værdier og 
holdninger. 

4. Medskaberen ændrer og kan udvikle ideer og nye 
initiativer, finde frem til de gode metoder og værk-
tøjer og sætte mål og formulere handleplaner. 

5. Tovholderen holder retning og kan fastholde ener-
gi og retning, følge op og have fokus på resultater 
og positive forandringer. 

6. Formidleren kommunikerer med de ansatte og 
kollegerne og omgivelserne, formidler planer og 
resultater og former den fortælling om arbejdsmil-
jøet, som gælder på arbejdspladsen.

De seks roller repræsenterer hver deres aspekt af det 
arbejde, I skal udføre i arbejdsmiljøarbejdet. Som 
deltagere i arbejdsmiljøgruppen må I være parate til 
at udfylde flere forskellige roller. Nogle af rollerne vil 
formentlig falde jer lettere end andre - og netop der-
for er det vigtigt at I er opmærksomme på, hvordan I 
kan sikre, at alle roller bliver tilgodeset.

Brug skemaet på næste side som udgangspunkt 
for at diskutere indholdet af de forskellige roller og 
fordele opgaverne mellem jer.
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Seismograf:
• Hvor lytter I?
• Til hvem?
• Er der sjældne stemmer, som I skal huske?

Kartograf:
• Hvordan øger I jeres viden om arbejdsmiljøet?
• Hvordan tolker I på den?
• Hvordan skaber I mening sammen med arbejds-

pladsen?

Politiker:
• Hvordan drøfter I?
• Hvordan indgår i aftaler?
• Hvilke værdier og holdninger arbejder I ud fra?

Medskaber:
• Hvilke initiativer og faciliterende greb?
• Hvilke værktøjer og redskaber?
• Inspirationsplan og mål?

Tovholder:
• Hvordan fastholder I energi og retning?
• Hvordan holder I øje og følger op?
• Hvordan ser I tegn på forandring?

Formidler:
• Hvad er fortællingen om jeres indsats i arbejds-

miljøgruppen?
• Hvad meldes ud af hvem hvornår?
• Hvordan fejres resultaterne?

Seks roller i arbejdsmiljøarbejdet
Skriv mindst én konkret ting under hvert punkt, som I beslutter at gøre. Vær tydelige med, hvem der gør 
det, hvor ofte det skal gøres, samt hvordan I gør status i arbejdsmiljøgruppen.

Udarbejdet med inspiration fra SPARK – Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne.




