
37 PÅ FORKANT

 

Metode 7: Beslut, hvordan I vil  
inddrage arbejdspladsen

Nogle problemer i det psykiske arbejdsmiljø kalder på en høj grad af inddragelse af 
arbejdspladsen. Andre forhold kan arbejdsmiljøgruppen selv beslutte og gennem-
føre. Jo højere grad af inddragelse, I praktiserer, jo større er potentialet for reelle 
forandringer af arbejdsmiljøet. 

Drøft i arbejdsmiljøgruppen: 

• Hvilke aktiviteter har vi, hvor arbejdspladsen 
leverer viden, oplevelser og andre input?

• Hvor er arbejdspladsen med til at identificere 
problemer?

• Hvornår og i hvilke fora er arbejdspladsen med 
til at foreslå idéer og løsninger?

• På hvilke områder er arbejdspladsen aktivt 
med at skabe en ny rutine eller kultur?

Tag en samlet vurdering:
• Hvordan fungerer dette?
• Skal noget justeres?

Hvor meget inddrager I allerede medarbejderne på 
arbejdspladsen? Hvor meget skal de inddrages i 
fremtiden for at understøtte jeres målsætninger som 
arbejdsmiljøgruppe?

Figuren viser forskellige grader af inddragelse i 
arbejdsmiljøarbejdet. De forskellige grader giver et 
billede af, hvordan I engagerer den øvrige arbejds-
plads i arbejdsmiljøarbejdet:

1. Vidensleverandør: Medarbejderne leverer viden, 
fakta og data om arbejdsmiljøet. Det kan både 
være mundtlig information i drøftelser om ar-
bejdsmiljøet og skriftlige input, fx når man udfyl-
der et APV-skema eller besvarer en trivselsmåling.  

2. Vidensindsamler: Medarbejderne har en aktiv rolle 
i at indsamle viden og data om arbejdsmiljøet. 
Det kan være mundtligt, fx gennem dialogbaseret 
APV, ved arbejdsmiljøgruppens runderinger, ved 
dørkarms-interviews og på personalemøder.  

3. Forbedringsaktør:  Medarbejderne er med til at 
finde løsninger og har en aktiv rolle i forhold til 
at forbedre arbejdsmiljøet. Det kan fx være som 
medlem af en ad hoc-gruppe, der arbejder med at 
løse et problem eller løfte en indsats. 

4. Forandringsaktør: Medarbejderne er med til at 
skabe nye rutiner og kulturer i det daglige og 
arbejder aktivt for at forandre arbejdsmiljøet mod 
det bedre. Medarbejderne tager teten på udvalgte 
områder, der ofte er strategisk prioriteret eller 
relevante ud fra en overordnet målsætning.  
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