
FIND DET HELE PÅ 
SKABGODEFORANDRINGER.DK

Forandringer forekommer på alle arbejdspladser. Uanset om de er 
store eller små, kan de altid mærkes. Og de opleves forskelligt. Det, 
der kan være fornyelse for nogle, kan skabe bekymringer hos andre, 
og det kan påvirke arbejdsmiljøet.

Videncenter for Arbejdsmiljø vil gerne gøre opmærksom på, at der 
findes viden og værktøjer, som kan hjælpe og støtte i forandrings-
processer – men vi har brug for jeres hjælp til at sprede budskabet.

Det kræver noget af både ledere og medarbejdere at skabe gode 
forandringer, så bekymringerne fylder mindre. Vi håber derfor, at I, 
som medafsendere af kampagnen, vil gøre jeres medlemmer op-
mærksomme på den i jeres medier og kanaler, så de kan få glæde af 
ressourcerne. 

De følgende sider indeholder
•  Tekst til omtale af kampagnen i jeres medier
• Tre forslag til opdateringer på sociale medier
• Seks ideer til brug af kampagnefilmen

Derudover kan I finde
•  Inspirerende eksempler på, hvordan andre virksomheder har hånd-

teret forandringer 
• Grafikker og plakater til print og web 
•  Pjecen ”Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på 

arbejdspladsen”

Venlig hilsen

Videncenter for Arbejdsmiljø

SIDE 1

SKAB GODE  
FORANDRINGER 

Skab gode forandringer med:

Forandringsfilmen
Den korte kampagnefilm gør på en humoristisk 
måde opmærksom på, at forandringer  
opleves forskelligt. Kan ses og hentes på  
skabgodeforandringer.dk

Pjecen: ”Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der 
sker forandringer på arbejdspladsen” 
Anbefalinger og eksempler på baggrund af forskning 
i forandringsprocesser. Pjecen er udarbejdet i sam-
arbejde mellem Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets 
parter. Find pjecen på kortlink.dk/pjece/ga6n

Skabgodeforandringer.dk
Find viden og værktøjer – læs f.eks. hvordan  
andre arbejdspladser takler forandring.
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Tænk et godt psykisk arbejdsmiljø ind som et integreret mål med forandringen. Drøft, 

hvordan der på arbejdspladsen kan arbejdes for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i 

forbindelse med forandringen. Tænk det psykiske arbejdsmiljø ind i den nye organisering 

af arbejdet. 
Afdæk på forhånd, hvilke muligheder og risici der kan være forbundet med forandringen 

i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Udarbejd i arbejdsmiljøorganisationen og i samar-

bejde med andre relevante aktører en prioriteret plan for gennemførelse af nødvendige 

tiltag til at udvikle de positive elementer og imødegå potentielle risici. Overvej om værk- 

tøjer som fx arbejdspladsvurdering kan understøtte en god proces. 

Vær opmærksom på, at det kan være en udfordring at sikre det psykiske arbejdsmiljø i det 

daglige arbejde samtidigt med, at der arbejdes med forandringen. Husk at tage stilling til, 

hvordan det daglige arbejde planlægges og tilrettelægges, så kerneopgaven fortsat kan 

løses under forandringen. Afklar og meld ud, hvem der har hvilke roller og hvilket ansvar i forbindelse med foran-

dringen. Vær fx opmærksom på mellemledernes opgaver og ansvar i forbindelse med 

forandringen. 
Vær opmærksom på, at mellemledere, medarbejdere og medarbejdergrupper kan have 

forskellige behov i forbindelse med forandringen, fx i forhold til kommunikation, inddra-

gelse og støtte, og at behovene kan opstå på forskellige tidspunkter i processen. 

Foretag i samarbejde med relevante aktører løbende opfølgning og afsluttende evaluering 

af forandringen og forandringsprocessen. Det skaber mulighed for at justere processen 

samt skaber læring på arbejdspladsen i forhold til kommende forandringer. For at fast- 

holde erfaringerne kan det være en god idé at skrive dem ned. 

 

VÆR PÅ FORKANT MED FORANDRINGERNE

For at undgå, at forandringerne får en negativ effekt på medarbejdernes trivsel, er det 

vigtigt at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne:
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Husk at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i forhold, der handler om arbejdsmiljøet, og 

husk at arbejdspladsvurderingen skal justeres, når der sker ændringer i arbejdet, der har 

betydning for arbejdsmiljøet.

Involver relevante medarbejdere så tidligt som muligt i arbejdet med at planlægge, gen-

nemføre og forankre forandringen. Det skaber ejerskab og giver det bedste grundlag for et 

godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringen. Inddrag den enkelte medarbej-

der eller arbejdsgruppe i de specifikke forhold, der vedrører deres arbejde eller afdeling. 

Overvej, hvem der skal inddrages hvornår, og hvad de kan bidrage med i forbindelse med 

forandringen. Sørg fx for, at der tidligt i processen er en dialog om, hvordan der kan arbej-

des med det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringen. 

Lav en forventningsafstemning om inddragelse af medarbejderne i forandringsprocessen. 

Afstem indledningsvist og løbende forventninger til, hvad og hvordan medarbejderne bliver 

inddraget i arbejdet med forandringen. Det er vigtigt som medarbejder at vide, hvad man 

kan få indflydelse på. 

Brug den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at afklare, hvad forandringer betyder for det  

psykiske arbejdsmiljø, og hvordan et godt psykisk arbejdsmiljø kan bidrage til gode  

forandringsprocesser. 

 

INDDRAG MEDARBEJDERNE

For at gennemføre en succesfuld forandring er det væsentligt, at medarbejderne  

involveres og engageres i forandringerne. Det gælder både de formelle samarbejds- 

organer og de berørte medarbejdere og afdelinger:

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

UDGIVET MAJ 2013

– NÅR DER SKER FORANDRINGER 
 PÅ ARBEJDSPLADSEN

http://skabgodeforandringer.dk
http://skabgodeforandringer.dk
http://kortlink.dk/pjece/ga6n


HUSK AT DELE  
FORANDRINGSFILMEN

KAMPAGNEN  
I JERES MEDIER
Tag gerne udgangspunkt i denne tekst, når I omtaler  
kampagnen i jeres nyhedsbreve og fagmedier, på jeres intranet 
eller hjemmeside.

Skab gode forandringer, så bekymringerne fylder mindre
Forandringer forekommer på alle arbejdspladser. Uanset om forandringerne er 
store eller små, kan de altid mærkes. Og vi oplever dem forskelligt. Det, der kan 
være fornyelse for nogle, kan skabe bekymringer hos andre, og det kan påvirke 
arbejdsmiljøet.

En aktuel kampagne fra Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på forandringer 
på arbejdspladsen. På skabgodeforandringer.dk har Videncenter for Arbejdsmiljø 
samlet viden, inspiration og værktøjer, I kan bruge, når I vil skabe gode forandrin-
ger.

Find inspirerende eksempler på, hvordan andre virksomheder har håndteret  
forandringer. Brug også pjecen med de 22 anbefalinger til gode forandrings-
processer, som er udarbejdet af Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter.

• Hjemmesiden: skabgodeforandringer.dk
• Filmen: kortlink.dk/film/ga6m
• Pjecen: kortlink.dk/pjece/ga6n

Fakta om forandringer
•  Store organisationsforandringer er 

især udbredt i de nordiske EU-lande
•  I Danmark, Sverige og Finland har 

55-62 procent af medarbejderne 
oplevet forandringer inden for 
de seneste tre år. Det tilsvarende 
gennemsnit for de 27 EU-lande er 
37 procent

•  Der sker flest forandringer på større 
arbejdspladser og i den offentlige 
sektor

Læs mere på 
skabgodeforandringer.dk

Download illustrationer til jeres omtale på  
skabgodeforandringer.dk

Forandringer forekommer på alle arbejdspladser. 
Uanset om forandringerne er store eller små, kan de 
altid mærkes. Og vi oplever dem forskelligt. Det, der kan 
være fornyelse for nogle, kan skabe bekymringer hos 

andre, og det kan påvirke arbejdsmiljøet. Skab gode 
forandringer, så bekymringerne fylder mindre. Hent 
viden og værktøjer til gode forandringsprocesser på  
skabgodeforandringer.dk

SKAB GODE FORANDRINGER, SÅ BEKYMRINGERNE FYLDER MINDRE

BLIVER JEG 
ERSTATTET AF EN 

MASKINE?

KAN JEG 
BEHOLDE MIN 

PLADS?

FÅR JEG 
MERE ANSVAR?
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http://skabgodeforandringer.dk
http://kortlink.dk/film/ga6m
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TRE FORSLAG TIL OPDATERINGER 
PÅ SOCIALE MEDIER

FIND RELEVANTE 
CASES PÅ  

KORTLINK.DK/CASES/GA6Y

Brug teksterne som de er, eller juster dem, så de passer ind i tonen på netop jeres side.

I kan også dele et eksempel fra en virksomhed, der 
har gennemgået en forandringsproces. 

Får vi ny chef? Får jeg mere ansvar? Hvad med min P-plads?

Forandringer forekommer på alle arbejdspladser. Uanset om 
forandringerne er store eller små, kan de altid mærkes. Se 
den lille animationsfilm og brug den til at tale om forandrin-
ger på din arbejdsplads.

Er din arbejdsplads klædt på til forandring?

Forandringer opleves forskelligt. Det, der kan være for nyelse 
for nogle, kan skabe bekymringer hos andre, og det kan 
påvirke arbejdsmiljøet.

Se pjecen med de 22 anbefalinger til gode forandrings-
processer. Læs mere og lær, hvordan du skaber gode foran-
dringer, så bekymringerne fylder mindre.

Vidste du, at det især er store virksomheder og den offent-
lige sektor, der oplever forandringer på arbejdspladsen?

Uanset om forandringer er store eller små, kan de altid 
mærkes. Det, der kan være fornyelse for nogle, kan skabe 
bekymringer hos andre, og det kan påvirke arbejdsmiljøet.

Hent viden og værktøjer til gode forandringer på  
www.skabgodeforandinger.dk

Din organisation Din organisation

Din organisation
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http://kortlink.dk/cases/ga6y


Får vi ny chef? Kan jeg beholde min hylde i køleskabet? Får jeg mere ansvar? Kan jeg udvik-
le mine kompetencer? Og hvad med børnene, kan de stadig blive hentet tidligt om onsda-
gen? Forandring fylder for hovedpersonerne i den lille animationsfilm på et minut.

Forandringsfilmen gør på en humoristisk måde opmærk-
som på, at forandringer opleves forskelligt. Det, der kan 
være fornyelse for nogle, kan skabe bekymringer for 
andre. Filmen kan bruges til at sætte gang i en samtale 
om forandringer på arbejdspladsen og henviser til viden 
og værktøjer, man kan hente på skabgodeforandringer.dk

Skab gode forandringer, så bekymringerne fylder mindre, 
ved at dele filmen og gøre opmærksom på budskabet. 

Her er seks ideer til hvordan: 
1.  Del filmen på jeres Facebookside. Skriv jeres egen  

tekst til opslaget, eller hent inspiration på side 3. 
Brug den også gerne på andre sociale medier.

2.  Læg filmen på jeres hjemmeside. Find evt. tekst  
om kampagnen, der kan tilpasses jeres organisation  
på side 2.

3.  Del filmen på jeres intranet. Skriv jeres egen tekst til, 
eller hent inspiration på side 2.

4.  Brug filmen som et indslag på et møde. Fortæl kort 
om kampagnen, og hvordan I evt. kan bruge den viden 
og de værktøjer, som kampagnen tilbyder,  
hos jer.

5.  Omtal filmen i jeres nyhedsbrev. Find tekst om  
kampagnen, der kan tilpasses jeres organisation 
på side 2. I nogle typer nyhedsbreve kan man også 
indsætte video. Find forandringsfilmen på youtube 
her: kortlink.dk/youtube/ga6m eller hent den på 
skabgodeforandringer.dk

6.  Brug filmen på infoskærme – også selvom det i så 
fald bliver uden lyd. Filmen er udformet, så budskabet 
også står klart uden lyd.

BRUG FORANDRINGSFILMEN  
– HER ER SEKS IDEER

FIND FILMEN PÅ  
SKABGODEFORANDRINGER.DK  

HER KAN DU OGSÅ HENTE  
DEN SOM FIL
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