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Trivsel på arbejdspladsen. 
 

…..en fælles opgave for både 
leder og medarbejder. 
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Hvad er Trivsel ??? 
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Trivsel i praksis. 

Leder  
&  

Medarbejder 

   Synlig 

Kommunikation Tillid & respekt  

Mål 
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Opbygning af tillid og respekt. 

• Tal sammen… du kan kommunikere en hel                          
dag uden at have ”sagt” noget. 

 

• Skal komme fra toppen og nedefter.          

 

 

• Nærvær og interesse for den enkelte. 

• Troværdig. Hold det du lover……  

 

    Leder        LG        Medarbejdere 
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Opbygning af tillid og respekt. 

• Problemer - løser ikke sig selv og bliver 
sjældent mindre. Tag fat med det samme, 
sammen med de involverede. 

 

 

 

Kom ind 

til kernen.. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.turfgrass.dk/AnlaegPleje/Ukrudt/TyperAfUkrudt/~/media/DJF/Turfgrass/Images/GraesKompendium/fra_side_77_fig_3.ashx&imgrefurl=http://www.turfgrass.dk/AnlaegPleje/Ukrudt/TyperAfUkrudt/To-kimbladet.aspx&usg=__HEs3UUu-g7hEf4gj_PVTrrrJoQk=&h=480&w=640&sz=86&hl=da&start=13&zoom=1&tbnid=GT0M8QLkY591tM:&tbnh=135&tbnw=168&prev=/images%3Fq%3Dm%25C3%25A6lkeb%25C3%25B8tte%26um%3D1%26hl%3Dda%26sa%3DX%26biw%3D1004%26bih%3D584%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=304&vpy=279&dur=2312&hovh=194&hovw=259&tx=129&ty=114&ei=7fwiTZDACYqDOuXY-IkJ&oei=4_wiTfPbI8iX8QPD0qCFBw&esq=2&page=2&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:13
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Synlighed… 

• Gå en tur på tværs i afdelingerne, hils på kollegaer. 

 

• Når medarbejderne kan se, at vi, i leder-gruppen 
trives og har et sammenhold, nedbrydes mange af 
de barrierer, der ofte findes mellem afdelinger.  

 

• Hvis vi ikke trives, får vi ikke de væsentlige 
diskussioner op på møderne. 
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Kommunikation….den er svær  

• Mails/SMS bliver misforstået. 

• Fælles forståelse/billede af tingene, samme sprog. 

• ”Mor fik fred”  

 

 

• Hvis man ikke sætter sig ind i tingene snakker man 
forbi hinanden.. 

Folk er forskellige og reflekterer forskelligt på samme ting. 

                                  

http://www.clipartguide.com/_pages/0511-1008-2918-0276.html
http://www.clipartguide.com/_pages/0511-1008-2918-0276.html
http://www.clipartguide.com/_pages/0511-1008-2918-0276.html
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Det virker for mig….. 

• Sig, Godmorgen/Hej/Farvel  -  til alle 

• Positiv, overskud i hverdagen, til at give andre energi. 
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Hvor er du ???? 
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Det virker for mig….. 

• Sig, Godmorgen/Hej/Farvel  

• Positiv, overskud i hverdagen, til at give andre energi. 

 

• Humor & selvironi… Indrøm fejl. 

 

 
 

 
 

Smil  

http://www.google.com/imgres?q=baby+grin&hl=da&sa=X&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&biw=1280&bih=844&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6wUba9KD097wMM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/capturedbymichellephotos/4095574863/&docid=2aDF4wpdhoiRlM&itg=1&imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2722/4095574863_ba9d57f516.jpg&w=500&h=334&ei=sFnGTo7SK5P64QTmxZVS&zoom=1
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Det virker for mig….. 

• Sig, Godmorgen/Hej/Farvel  

• Positiv, Ha´ overskud i hverdagen, til at give andre energi. 

 

• Humor & selvironi… Indrøm fejl. 

 

• Vær handlekraftig / Tag beslutninger..  

    også selv om det er forbundet med risiko, hellere          
tage en, end ikke tage nogen, det dræner folk                   
for energi og motivation.  

 Indrøm hvis beslutningen var forkert og ret til. 
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Har det givet resultater ?? 
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Uddrag af Sundhedsrapport – 84% deltog 

Hvordan er dit humør på arbejde?  

84 % oplever humøret ’virkelig godt’ 
eller ’godt’ på arbejdet. Humøret 
fortæller om vi trives og på arbejdet 
handler det meget om det psykiske 
arbejdsmiljø og oplevelsen af de 
sociale relationer. 
  

 
Hvordan er dit humør hjemme?  
85 % oplever humøret ’virkelig godt’ 
eller ’godt’ hjemme. Humøret hjemme 
handler meget om familiære og sociale 
relationer, men det kan også handle 
om belastninger ved fx sygdom, 
økonomi, mm.  
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Barometer 2010 

2010 
Index 81 

2008 
Index 80 

2007 
Index 70 
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Tak for opmærksomheden… 

 


