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Helsefremmende arbeidsplasser
En innføring, eksempler og et utvalg metoder
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Helsefremmende arbeidsplasser
Arbeidsmiljøloven slår i §1-1 fast
at arbeidsmiljøet skal være
helsefremmende: «Lovens formål
er å sikre et arbeidsmiljø som gir
grunnlag for en helsefremmende
og meningsfull arbeidssituasjon.»
Både nasjonalt og internasjonalt
er det et økende fokus på temaet
helsefremmende arbeidsplasser,
men begrepet har mange ulike
betydninger.
Føler seg bra
HELSE

Frisk

Syk

Helse

Påvirkning av helse

Helse er ikke et entydig begrep.
WHO definerte i 1948 helse som
en tilstand av fullstendig fysisk,
psykisk og sosialt velvære. Mange
mener at dette er utopisk, men
definisjonen er viktig fordi den
vektlegger at helse er noe mer
enn fravær av sykdom og at helse
har flere dimensjoner enn bare
den fysiske. Helsekorset (se figur)
illustrerer at vi kan se på helse
som en bevegelse langs to
kontinuum: frisk – syk og «føler
seg bra» – «føler seg ikke bra».
Vår helse er avhengig av hvor
vi befinner oss langs begge
disse aksene. Ut fra denne
tankegangen kan for eksempel
en person ha påvist en eller
flere sykdommer, men likevel
føle seg bra og dermed ha
god helse totalt sett.

Det er ulike innfallsvinkler til
påvirkning av helse: behandling/
rehabilitering, forebygging og
helsefremmende arbeid (se figur
på neste side). Behandling/
rehabilitering tar sikte på å
behandle og lindre skade som
allerede har oppstått. Fore
byggende arbeid tar sikte på å
finne virkemidler og tiltak som kan
bidra til å fjerne risikofaktorer for
sykdom.
Helsefremmende arbeid retter
fokus mot forhold som bidrar til
å opprettholde og fremme helse
i form av økt mestring, motstands
kraft og overskudd. I praksis er
helsefremmende og forebyggende
arbeid overlappende tilnærminger
som utfyller hverandre, og mange
tiltak kan ha element av begge.

riksson

Fritt etter K.E

Føler seg ikke
UHELSE

bra

Helsefremmende arbeid
En mye brukt definisjon av
helsefremmende arbeid er
«den prosessen som gjør individer, grupper og organisasjoner
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Uhelse
Sykdom

Behandling/
Rehabilitering

Skade

Funksjonshinder

Diagnose/sykmelding

Helse
Livskvalitet

Opplevelse av sammenheng
Engasjement

Forebygging

Helserisiko
Risikosone

Helsefremmende

Kreativitet

Medbestemmelse

Velbefinnende
Friskfaktorer

Målsone
Fritt etter Ahlborg (2005) / Thynell (2005), Kommunförbundet

i stand til å øke kontrollen over
faktorer som påvirker helse».
Denne definisjonen vektlegger
at helsefremmende arbeid er en
demokratisk prosess. Det å styrke
verdier som gir individer, grupper
og organisasjoner mulighet for
ansvar, delaktighet, mestring og
kontroll over egen situasjon
framheves som viktig.

Helsefremmende
arbeidsplasser
Det er både i arbeidsgivers og
arbeidstakers interesse at arbeids
plassen virker helsefremmende.
Arbeidstakerne er en nøkkelfaktor
i forhold til virksomhetens pro
duktivitet, effektivitet og kvalitet.
For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret
livskvalitet gjennom økt jobb
tilfredshet og færre jobbrelaterte
helseplager.
Helsefremmende arbeidsplasser er en tilnærming som sammen
med det tradisjonelle forebyg
gende HMS-arbeidet kan utgjøre
en helhet i arbeidsmiljøarbeidet.
Avtalen om et mer inkluderende
arbeidsliv understreker betydningen av å øke jobbnærvær og
bedre arbeidsmiljøet. Dette er
også viktige mål i det helse
fremmende arbeidet.
Luxembourgdeklarasjonen
fra 1997 sier blant annet at
helsefremmende arbeidsplasser
handler om å forbedre det fysiske
og organisatoriske arbeidsmiljøet,
fremme aktiv deltakelse og styrke
de ansattes faglige og personlige
utvikling.
Lillestrømerklæringen fra 2002
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er den norske oppfølgingen av
Luxembourgdeklarasjonen, og er
et viktig grunnlagsdokument for
helsefremmende arbeidsplasser
i Norge. Den framhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes
når arbeidsplasser tar hensyn til
den enkeltes behov, ressurser og
potensial, og utvikles gjennom
deltakerstyrte prosesser.
Mange begreper er nært knyttet
til helsefremmende arbeidsplasser, for eksempel friskfaktorer,
langtidsfrisk, jobbengasjement,
trivsel, arbeidsglede osv. I praksis
handler helsefremmende arbeids
plasser om å skape gode proses
ser i virksomhetene der ledere og
ansatte deltar aktivt for å få fram
hva en helsefremmende arbeids
plass er for dem.

Involvering og helhetlig
perspektiv
Å kjenne at en har innflytelse og
mulighet til å påvirke er helsefremmende, derfor er involvering
sentralt i helsefremmende arbeid.
Fordeling av makt og innflytelse
i virksomheten bør gjøres på en
måte som både ivaretar de
ansattes helse og virksomhetens
behov. Alle kan ikke involveres i alt
– hva som ligger i involvering må
tilpasses i ulike situasjoner.
Noen virksomheter velger å
sette i gang ulike former for livsstilstiltak på individnivå (fysisk
aktivitet, kosthold, røykeslutt).
Dette kan være positivt, men de
ansattes helse påvirkes av mange
faktorer på arbeidsplassen, ofte
i et samspill mellom individ og
omgivelser. Eksempler kan være

relasjoner til leder og kollegaer,
mulighet til innflytelse, belønning,
krav, kontroll, sosial støtte, fysisk
arbeidsmiljø etc. Det er derfor
viktig med et helhetlig perspektiv
der oppmerksomheten rettes mot
faktorer på både individ-, gruppeog organisasjonsnivå.
Luxembourgdeklarasjonen
framhever at helsefremmende
arbeid bør integreres i den daglige
virksomheten. En utvidelse av
det tradisjonelle forebyggende
HMS-arbeidet til også å omfatte
helsefremmende arbeid vil kreve
at HMS-arbeidet i enda større
grad sees i sammenheng med
virksomheten som helhet. Ideelt
sett bør helsehensyn vurderes
på alle nivå og områder i organi
sasjonen, for eksempel i forhold
til ledelse, organisering, opp
gavefordeling og kompetanse
utvikling. Potensielt skadelige
forhold – risikofaktorer – må
begrenses eller fjernes, og
helsefremmende forhold – frisk
faktorer – må styrkes. Hvor
reflektert organisasjonen er i
forhold til arbeidsmiljø- og
personalarbeid fra før vil være
avgjørende for hvordan det
helsefremmende arbeidet bør
tilpasses i den enkelte virksomhet.

Nyttig lesestoff
• Antonovsky (2000) Helbredets
mysterium
• Anders Hanson (2004, 2010) Hälso
promotion og Salutogent lederskap
• Johnny Johnsson (2003) Langtidsfrisk
• Bosse Angelöv (2002) Friskare
arbetsplatser
• Ottawa charteret
• Lillestrømerklæringen
• Luxembourgdeklarasjonen

Linker
• www.enwhp.org (European Network
Workplace Health Promotion)
• www.hefa.no
• www.prevent.se – emneområde
Hälsa-Friskfaktorer

Reflekterer seg til bedre helse

Vil styrke helse, trivsel og overskudd:
Hovedverneombud John Ole Olsen (t.v.), HMS-rådgiver Cathrine Simonsen og HR-rådgiver Magne Pedersen.


Drammen kommune ønsker å bli
en helsefremmende arbeidsplass
og har gjennomført et prosjekt
med bevisstgjøringsprosesser
i fire av sine virksomheter.
– Målet var å sette fokus på
hva som fremmer trivsel og
overskudd blant de ansatte og
samtidig heve kvaliteten på
tjenestene, forklarer HMSrådgiver Cathrine Simonsen.
Kommunen har lagt stor vekt på
å forankre arbeidet på alle nivå
i organisasjonen.
– Helsefremmende arbeid er
nå et av satsningsområdene i
arbeidsgiverpolitikken for perioden
2010–2014. Våren 2010 startet
prosesser med fokus på å styrke
helse, trivsel og overskudd i ni nye
enheter, forteller Simonsen.

Bevisstgjøring

Tips fra prosjektledelsen

Alle ansatte i de fire pilotvirk
somhetene ble involvert i en
refleksjonsprosess rundt hva
helse er og hvordan deres egen
arbeidsplass kan fremme helse.
Tanken er at dette skal bidra til
økt bevissthet og endring både
i holdning og handling.

• Etablering av en plangruppe i den
enkelte virksomhet anbefales. Leder og
representanter for de ansatte må være
med, bruk gjerne noe etablert. Plangruppa får hovedansvar for å koordinere
prosessen.
• Plangruppa, evt. med bistand fra HR,
bør avklare rammer og roller, sette
overordnede mål og lage framdriftsplan
• Kartlegg nåsituasjonen
• HR-seksjonen kan bistå med ”rigging”
av prosjektene ute i virksomhetene,
hjelpe til med prosessledelse om ønskelig og bistå med tilpasset opplæring
ved behov, gjerne et helt år.
• Inviter de ansatte til samling. Alle bør
være med! HR-seksjonen kan starte
samlingen med å gi noen innspill /
opplæring på ulike helseforståelser og
hva helsefremmende arbeid kan være.
• Det finnes mange metoder som kan
brukes til å involvere de ansatte, for
eksempel LØFT, rollespill, refleksjonsgruppe eller dialogkonferanse. Uansett
metode, er målet at alle reflekterer
sammen over hva de legger i begrepet
helse og hva som kan bidra til å vedlikeholde og styrke faktorer av betydning for helse.
• Prøv i størst mulig grad å bruke allerede eksisterende samlinger, slik som
personalmøter
• Prosessen må tilpasses den enkelte
virksomhet, man kan ikke lage en mal
som passer alle!

Engasjement og eierskap
Ideen er at den enkelte skal ta mer
ansvar for egen helse ved å bidra
i utformingen av en mer helsefremmende arbeidsplass. Refleksjonsprosessene må baseres på
involvering og frivillighet, slik at
de ansatte føler engasjement og
eierskap.
– Det er viktig at hver enkelt
enhet får bestemme om de ønsker
å være med, understreker hovedverneombud John Ole Olsen.

Integrert tilnærming
De ansatte må føle at de har
innflytelse på egen arbeidsplass.
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Dette vil kommunen sikre gjennom
å integrere det helsefremmende
perspektivet i sine styringsverktøy
og plan- og beslutningsprosesser.
Helsefremmende arbeid handler
altså om å integrere holdninger og
tilnærminger i organisasjonen, og
må ses i sammenheng med
HMS- og IA-arbeidet.
– Målet er at prosjektet skal gå

over til å bli en naturlig del av den
daglige driften, sier HR-rådgiver
Magne Pedersen.

Hver sin prosess
– Man kan ikke fortelle ovenfra hva
helse og helsefremmende arbeid
er. Det viktige i starten er å sette
fokus og få de ansatte selv til å
vise engasjement og drive

arbeidet videre, understreker
Simonsen.
De ulike virksomhetene fikk
derfor frie tøyler i gjennomføringen
av egen prosess, noe som førte til
ulike løp: Sterkere samhold, bedre
organisering og tydeligere verdier.
Les om de spennende proses
sene i artikkelen som følger.

– Hva er helse for oss?

Erfaringene fra pilotene i Drammen kommune er svært varierte, både
når det gjelder motivasjon, organisering av arbeidet og tiltakene som
ble iverksatt. – Det var veldig viktig at vi fikk lov til å kjøre vår egen prosess,
understreker Claus Mølbach-Thellefsen, daglig leder i Drammen Parkering.
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Skaper gode dager: Claus MølbachThellefsen, daglig leder i Drammen
Parkering (t.v.), Torunn Wister, rektor ved
Vestbygda barneskole og Merethe
Haagensen, leder ved avdeling
Hamborgstrøm i Hjemmetjenesten
Bragernes.

Lederne for pilotene understreker
at dette handlingsrommet var en
forutsetning for at de kunne
fokusere på de faktorene som
var mest helsefremmende for
akkurat deres ansatte.
Samtidig understreker de at
støtte og veiledning fra HR og
prosessveiledere har vært
grunnleggende.

Verdier
– Vi trodde først at helsefrem
mende arbeid dreier seg om
sosiale tilstelninger og lignende,
forteller Torunn Wister, rektor ved
Vestbygda barneskole. – Prosjek
tet har gjort oss mer bevisst på
hva det faktisk handler om.
Skolen valgte å ta utgangs
punkt i tre grunnverdier de hadde
utarbeidet gjennom et tidligere
prosjekt: respekt, ansvar og
omsorg. De brukte prosessen til
å finne ut hva disse verdiene
faktisk betyr i møtet med foreldre,
barn og kollegaer.
– Vi brukte LØFT-metodikken for
å lære oss å kommunisere på en
bedre og mer løsningsfokusert
måte. Det var litt kunstig i starten,
men forandret måten vi snakker
om ting på. Det skjedde noe, og
engasjementet blant de ansatte
steg, forteller rektor.

Organisering
– For oss var det høye syke
fraværet grunnen til at vi ble med
i prosjektet, sier Claus MølbachThellefsen, daglig leder i Dram
men Parkering.
Det var mye snakk om fraværet
og hvorfor det var så høyt. Det
viste seg at grunnen var noen
få tilfeller av kronisk sykdom. De
brukte derfor prosessen til å vri
fokus mot det som fremmer
nærvær og trivsel for de som er
på jobb. Resultatet ble viktige

forandringer i organiseringen av
virksomheten.
– Vi fant ut at vi ikke var tilpas
set det vi skulle gjøre, forteller
Mølbach-Thellefsen. – For eksem
pel er vi nå utsatt for konkurranse
etter at vi ble et kommunalt
foretak, noe vi måtte ta konsekven
sene av.
De bestemte seg for å skape
flere samhandlingsarenaer der de
kunne diskutere faglige problem
stillinger. Mindre grupper som
spesialiserer seg på enkeltopp
gaver ble også opprettet.
– Vi har nå en mer bevisst
organisering og mer delaktighet,
sier Mølbach-Thellefsen.

Samhørighet og
samarbeid
– Hos oss var det også mye snakk
om sykefravær, sier Merethe
Haagensen, leder ved avdeling
Hamborgstrøm i Hjemmetjenesten
Bragernes. − Men hva med oss
som er friske, spurte plutselig en
ansatt. Da skjønte jeg at noe måtte
gjøres.
Haagensen forteller at de
ansatte var ganske skeptiske til
prosjektet, og redde for at det
bare ville føre til enda flere møter.
Derfor gikk det trått i starten. Så
opplevde hjemmetjenesten at en
av brukerne deres omkom i en
brann. Dette ble en tankevekker
som fikk fart i prosessen.
− Det gikk opp for oss hvor
viktig det er å ta vare på hveran
dre og jobbe sammen, spesielt
når man jobber så mye alene som
vi gjør. Vi skal ikke bare være
gode mot brukerne, men også
mot oss selv, sier Haagensen.
Hun forteller at samarbeidet og
engasjementet blant de ansatte
eksploderte. Med slagordet «Skap
gode dager!» jobber nå alle aktivt
for å skape samhørighet og bedre
samarbeid.

− Prosjektet har vært en unik
mulighet til å jobbe med oss sjøl,
understreker Haagensen.
− Vi har fått mer myndiggjorte
medarbeidere og bedre rollefor
ståelse. Det hersker en konstruktiv
åpenhet for frustrasjon. Og så har
vi blitt mer bevisste på hva den
enkelte kan bidra med i det
helsefremmende arbeidet.

Det store bildet
Prosjektets sluttrapport konklud
erer ikke overraskende med at det
er mange faktorer som er med på
å fremme helse og overskudd.
Likevel trekkes tre faktorer frem
som tydeligvis har en spesielt
positiv effekt:
– blir sett, hørt og verdsatt
– ha bevissthet om egen rolle og
verdi i virksomheten
– tydelig struktur og gode rutiner
Prosjektledelsen er dessuten
overbevist om at refleksjons
prosessene har fremmet helse
i pilotene. Mange tiltak har blitt
iverksatt, og alle tre har fått bedre
resultater i medarbei
derundersøkelser.

Bedre tjenester
Prosessene har også synliggjort
hvor tett helse og kvaliteten på
tjenestene henger sammen, og
at det å gjøre en god jobb er
helsefremmende i seg selv. På
Vestbygda skole ga lærerne i
løpet av prosessen uttrykk for
at de ville bruke mer tid i klasse
rommet, og det ble satt fokus
på kvaliteten i undervisningen.
Drammen Parkering har som et
resultat av sin omorganisering
utviklet tjenestene sine og oppret
tet nye. Og Hjemmetjenesten sin
historie viser hvor viktig det er
å ha det bra med seg selv for
å kunne yte godt i møtet med
brukere.
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Arbeidsplasser som gir helse

Når virksomheter står overfor
viktige valg bør de spørre seg
hvilke beslutninger som vil bidra
til å fremme helse. Dette bør være
en naturlig del av virksomhets
strategien.
Det sier Odd Bjørnstad som siden
1998 har vært Norges represen
tant i det europeiske nettverket for
helsefremmende arbeidsplasser
og er en av våre fremste eksperter
på området.
– Nytten for bedriften er åpen
bar. Ansatte med overskudd og
god helse er avgjørende for
hvordan virksomheten lykkes,
sier Bjørnstad.

Verdivalg
Å bestemme seg for å balansere
hensynet til hva som fremmer
helse og hva som øker produksjon
er et verdivalg som understreker
ønsket om utvikling på begge
områder.
– Det er viktig både å tjene
penger og ha det bra på jobb,
poengterer han.

Forankring hos lovgiver
og partene
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Bjørnstad er glad for at det nå
kommer tydelig fram i arbeids
miljøloven at alle har rett til en
helsefremmende arbeidssituasjon,
og at partene og myndighetene er
enige om at dette er et helt sentralt
punkt.
Tekst og foto: Olav Kvernes og Berit Bakken, Idébanken

– For å skape en helsefremmende
arbeidssituasjon må de ansatte
gis mulighet til å medvirke i
utviklingen av virksomheten.
Dette er langt viktigere for helsen
enn den ukentlige fruktkurven,
poengterer han.

Sett i gang!
– Jeg vil nødig sette opp en liste
over snarveier til en helsefrem
mende arbeidsplass, det lar seg
ikke gjøre. Men et råd til proses
sen kan jeg gi: Etabler en strategi
som fokuserer på hvordan virk
somheten og de ansatte gjensidig
kan utvikle seg i retning av en
bedre og mer helsefremmende
arbeidssituasjon. Dette gjelder
ikke minst i forbindelse med
omstillinger, avslutter Bjørnstad.

Risikovurderinger
ikke nok
Tradisjonelt har fokuset vært å
fjerne forhold i arbeidsmiljøet som
kan være helseskadelig. Dette er
fortsatt helt fundamentalt, men
helsefremmende arbeidsplasser
har ambisjoner ut over dette:
– Man kan fjerne støv og støy
uten å bry seg om menneskene. Å
arbeide helsefremmende betyr at
man ikke bare fjerner det som kan
være skadelig. Man søker også å
utvikle virksomheten slik
at den i større grad bidrar til ikke
bare å vedlikeholde, men også
bedre de ansattes helse. Det er
noe helt annet.


Linker
• Sunne omstillinger
www.arbeidstilsynet.no/nyhet.
html?tid=98947
• Hvordan skape helsefremmende
arbeidsplasser www.arbeidstilsynet.no/
arbeidervernartikkel.html?tid=79343
• Trekanten Helsefremmende
arbeidsplasser www.stami.
no/?nid=55109&lcid=1044

Vil måle helsefremmende faktorer
– Det som gir risiko for sykdom
og det som skaper trivsel og helse
er ikke alltid to sider av samme
sak. Ved å endre måten å spørre
på kan vi vri perspektivet fra ren
risikotenkning til helsefremmende tenkning, sier Steffen
Torp ved Høgskolen i Vestfold.
Sammen med Asbjørn Grimsmo
(Arbeidsforskningsinstituttet) har
Torp utviklet et kartleggingsverktøy
for helsefremmende arbeids
plasser (HEFA). Ved hjelp av
et spørreskjema kartlegges
helsefremmende faktorer i
arbeidsmiljøet.

Mer enn HMS
Tradisjonelt HMS-arbeid (Helse-,
miljø- og sikkerhet) består i stor
grad av risikoanalyser som
avdekker mangler i arbeidsmiljøet.
Dette er tilstrekkelig for å hindre
helseskadelige arbeidsmiljøer,
men ikke nok til å fremme helsen
ytterligere, mener Torp. Det kreves
en annen tilnærming for å skape
utvikling mot bedre helse.

Positiv dialog
– HEFA-verktøyet er originalt, men
ikke revolusjonerende nytt, forteller
Torp. Spørsmålene i HEFA retter
oppmerksomheten mot positive
forhold som engasjement,
mestring og trivsel framfor nega
tive forhold som risikofaktorer og
sykdom. Tanken er at under
søkelsen skal bidra til konstruktiv
dialog om hva som skal til for å
bli en mer helsefremmende
arbeidsplass.
– Ved å rendyrke den helse
fremmende måten å tenke på,
skaper vi positive prosesser og
unngår den evige jakten på
mangler, sier han.
Tekst og foto: Olav Kvernes og Berit Bakken, Idébanken

Helhetlig prosess

miljøer. Er det da behov for mer
helsefremmende arbeid?
– Det er virkelig behov for
å jobbe med helsefremmende
arbeidsplasser, selv om de fleste
sier de trives på jobben, sier Torp.
Det er ingen ting som tilsier at
arbeidsmiljøene er gode nok,
tenk bare på alle som blir uføre
trygdede eller sliter med psykiske
problemer. Dessuten kommer det
nye personer til, og arbeidsplas
sen er i stadig utvikling. Dialog om
hvordan arbeidet best mulig kan
tilpasses menneskenes behov for
helse, trivsel og utvikling er derfor
høyst aktuelt og krever kontinuer
lig fokus, avslutter Torp.

En HEFA-undersøkelse bør være
starten på et helhetlig opplegg, en
prosess med bred medvirkning fra
de ansatte.
– De ansatte må oppleve at
resultatene av kartleggingen tas
på alvor og brukes aktivt i det
videre utviklingsarbeidet. Rask
tilbakemelding og oppfølging av
resultatene er viktig, understreker
Torp.

Første etappe på
20 minutter
Utfyllingen av skjemaet tar rundt
20 minutter. I tillegg til å brukes
som utgangspunkt for dialog,
kan resultatene brukes til sam
menligninger innad i virksom
heten, før/etter tiltak og mellom
ulike virksomheter. Det kan også
lages et system for sammenlig
ning av nåsituasjonen og ønsket
situasjon.

Ikke helsefremmende nok
Norge er et rikt land med jevnt
over gode og utviklende arbeids


Kontakt

Virksomheter som er interesserte i HEFAverktøyet kan ta kontakt med Steffen Torp
v/Høgskolen i Vestfold på e-postadresse
steffen.torp@hive.no
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Anbefaler mer utforskning
– Det finnes ingen oppskrift på
hvordan en arbeidsplass kan bli
mer helsefremmende, sier Liv
Hanson Ausland ved Høgskolen
i Vestfold. – Hver bedrift må finne
sin egen vei. Ofte er utforskingen
viktigere enn løsningen.
Ausland har forsket på helse
fremmende arbeid i flere år.
– Det handler om å øke kontrol
len over faktorer som påvirker
helsen, sier hun. Reell deltakelse,
og mulighet for innflytelse på
forhold som oppleves viktig for
den enkelte, er sentralt for å
oppnå dette.
Hovedfokus er rettet mot
positive faktorer som bidrar til
å vedlikeholde og fremme helse
i form av overskudd og mestrings
evne. En fellesnevner for disse
faktorene er at de bidrar til en
opplevelse av arbeidssituasjonen
som meningsfull, forståelig og
håndterbar.

Mer enn frukt og grønt
Det handler om mer grunn
leggende forhold enn fruktkurv og
muligheter for fysisk aktivitet på
jobben.
– Slike tiltak er positive, men
poenget er at ansatte og ledere
i tillegg bør tenke bredere og mer
prinsipielt. Det helsefremmende
perspektivet bør ideelt sett
gjennomsyre bedriften og ivaretas
i for eksempel planlegging,
organisering, beslutningsproses
ser og kompetanseutvikling. Slike
forhold påvirker den mer langsik
tige helsetilstanden blant de
ansatte.

Se stort på det!
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Helse påvirkes av faktorer på
mange ulike områder og nivåer
Tekst og foto: Olav Kvernes og Berit Bakken, Idébanken

i samfunnet, og det som skjer
på arbeidsplassen er ikke alene
bestemmende for de ansattes
helse.
– Det er ikke alt bedriftene
har mulighet til å påvirke direkte,
men de har likevel en viktig rolle.
Å jobbe aktivt for å skape en
mest mulig helsefremmende
arbeidsplass er å ta bedriftens
samfunnsansvar på alvor, sier
Ausland.

• eller rett og slett: hva er en god
dag på jobben?
Dette vil bidra til økt bevissthet om
hva helse er og hva som kan bidra
til en bevegelse mot bedre helse
blant de ansatte.
– Det sentrale spørsmålet i det
daglige er egentlig: Hva vil det si
å arbeide helsefremmende, for
deg og meg og for oss? sier
Ausland.


Utforsk mulighetene!
Hva som kan bidra til å vedlike
holde og bedre helse på den
enkelte arbeidsplass vil variere.
Ausland anbefaler at dette
utforskes lokalt gjennom bred
involvering av de ansatte. En
mulig start på prosessen kan være
at ledelse og ansatte sammen
reflekterer over spørsmål som for
eksempel:
• hva legger vi i begrepet helse?
• hva bidrar til å vedlikeholde og
bedre helse på vår arbeids
plass?
• hva bidrar til å gjøre arbeids
situasjonen meningsfull,
forståelig og håndterbar?

Helsefremmende
arbeidsplasser er
meningsfylte, forståelige
og håndterbare:
• mulighet for reell medbestemmelse,
gode relasjoner til leder og kollega
er, personlig utvikling og læring, og
motiverende mål og oppgaver er
eksempler på faktorer som kan bidra
til en meningsfylt arbeidssituasjon
• oversikt over bedriften som hel
het, klare roller og oppgaver,
tilbakemeldinger og nødvendig
informasjon kan bidra til en forståelig
arbeidssituasjon
• tydelige rammer, nødvendig kompe
tanse, ferdigheter, gode redskaper,
påvirkningsmuligheter og støtte bidrar
til at arbeidssituasjonen oppleves som
håndterbar.

FAKTAARK
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Medarbeiderskap
DEFINISJON
Medarbeiderskap handler
om hvordan vi forholder oss
til arbeidsoppgavene, til
arbeidskollegaene og til
arbeidsgiveren. Det finnes
godt og dårlig medarbeider
skap, på samme måte som det
finnes godt og dårlig leder
skap. Godt medarbeiderskap
utgjør selve grunnlaget for
yrkesstolthet – og yrkes
stolthet og arbeidsglede er
beslektede fenomener.

Begrepets opprinnelse
Medarbeiderskap er et forholdsvis
nytt begrep i arbeidslivet. På
1970- tallet dukket ordet opp
i nye sammenhenger, helst som
beskrivelse av fremragende
arbeidsinnsats. På 1980-tallet
kom medarbeider inn i det daglige
språket som erstatning for ansatt
eller underordnet. Rundt 2005 fikk
begrepet medarbeiderskap en
økende utbredelse, som en
gryende bevisstgjøring av hva
som forventes av medarbeiderne.
Idémessig er medarbeiderskap en
videreføring av arbeidene til den
norske arbeidslivsforskeren Einar
Thorsrud som på 1960-tallet
foreslo at de ansatte skulle få
større frihet til å påvirke sin egen
arbeidssituasjon og ta ansvar for
å styre sin tid effektivt.
De fleste større virksomheter
har utformet krav til ledere, gjerne
i form av hefter, notater eller

plakater. Disse er ofte beskrivelser
av den perfekte leder – noe de
færreste er i stand til å leve opp
til i praksis. Samtidig mangler det
tydelige krav og forventninger til
medarbeidere, hvilket ofte fører til
at medarbeiderne legger merke
til lederens utilstrekkelighet, uten
å tenke over hvordan de selv er
med på å prege arbeidsplassen
på godt og vondt. Medarbeider
nes fokus på lederens utilstrekkelighet kan i enkelte situasjoner føre
til et uutholdelig negativt arbeids
miljø for lederen, hvor all rimelighet og etikk er forlatt.

Forskning og praksis
Det er to hovedretninger innen
medarbeiderskap. Den ene kan
kalles lederløst medarbeiderskap,
hvor det forutsettes at medarbeiderne skal kunne lede seg selv.
Den andre hovedretningen kalles
forpliktende samspill. Dette har
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vist seg å være den mest fruktbare
retningen. De fleste medarbeidere
ønsker å ha en sjef og de ønsker
at sjefen skal dra nytte av deres
initiativ og kompetanse.
Ansvar er et sentralt tema i
medarbeiderskap. Gjennom å ta
ansvar for sitt eget arbeid, for
arbeidsmiljøet og for sin egen
relasjon til arbeidsgiveren blir
medarbeideren en konstruktiv
medspiller både for lederen og for
sine kollegaer. Det koster noe å ta
slikt ansvar. På 2000-tallet startet
systematisk forskning knyttet til
begrepet medarbeiderskap og
ansvarlighet, spesielt ved Göteborgs Universitet hvor flere har
tatt doktorgrad på dette og
beslektede temaer.
Medarbeiderskap er et nordisk
fenomen og det finnes ikke noe
dekkende begrep for det verken
på engelsk eller tysk. Den grunn
leggende tanken er forankret i
Nordens kultur hvor likestilling og
likeverd er selvfølgelige kvaliteter
i samfunnet. Det bygger på en
demokratisk idé hvor lederen ikke
settes i en opphøyet posisjon med
rettigheter og ansvar som er helt
forskjellig fra medarbeiderne. Alle
er medarbeidere og noen med
arbeidere har et lederansvar.

Virkning for individ
og organisasjon
Forpliktende samspill er den
grunnleggende ideen for hvordan
godt lederskap og godt med
arbeiderskap virker sammen på
arbeidsplassen. Selv om det er
spesielle ansvarsforhold knyttet til
lederskapet, må medarbeiderne
og lederen ta et felles ansvar for
å skape en god og effektiv
arbeidsplass. Vi er hverandres
arbeidsmiljø og alles handlinger
og væremåte må bli gjenstand
for vurdering og feedback.
For at det skal vokse frem en
forpliktende relasjon må det være
rimelighet og balanse i hva vi
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forventer av hverandre og begge
parter må bidra til at den andre
lykkes i sin rolle.

Hvordan utvikle godt
medarbeiderskap
Lederskap har vært et tema på
arbeidsplassen i 100 år og
lederutvikling har vært en omfattende aktivitet siden 1970-tallet.
I utviklingen av medarbeiderskap
kan vi trekke veksler på mange
ideer innen lederutvikling, samtidig som vi må kvitte oss med det
som har vært vondt. Forskjellige
metoder for å belyse lederens feil
og mangler er eksempel på hva
vi ikke bør ta med oss videre.
Utvikling skjer når vi får kontakt
med det beste i oss selv – ikke
når vi blir konfrontert med vår
utilstrekkelighet. Dette bør være
en grunnleggende idé i utviklingen
av medarbeiderskap. Dette
perspektivet forplanter seg også
raskt til det forhold medarbeiderne
har til sin leder og dermed vokser
det frem et miljø som skaper et
vitalt og inkluderende arbeidsmiljø.
På samme måte som ledere
ønsker å utvise godt lederskap,
ønsker medarbeidere å utvise et
godt medarbeiderskap. Utviklings
tiltak blir dermed en hjelp til å
lykkes med det man gjerne vil, derfor er det lett å få medarbeiderne
til å engasjere seg i arbeidet.
Professor Stefan Tengblad
har vært sentral i å gi begrepet
medarbeiderskap et konkret
innhold og hvordan det kan
utvikles. Forskningen viser sterke
innbyrdes sammenhenger mellom
ansvarlighet, engasjement,
arbeidsglede, tillit og samarbeid.
Utvikling på ett av disse område
vil ha virkning på de andre.
Ledere og medarbeidere må ta
et felles ansvar for utviklingen.
Lederen kan ikke lykkes med dette
alene, like lite som medarbeiderne
kan skape utvikling alene.
I utviklingsarbeidet bør det

velges milde metoder. Å stille
krav og slå ned på det som ikke
er bra, bidrar mer til å ødelegge
relasjonene enn til positiv utvikling.
Feedback og forslag til endringer
i arbeidsstil og samhandlings
mønster er viktig for utvikling av
medarbeiderskap, men dette bør
skje med vennlig oppriktighet.
Utvikling må baseres på positiv
psykologi, med vektlegging av
det som gjør oss friske, vitale og
handlekraftige.

Nyttig lesestoff
• Johan Velten: Utvikling av medarbeider
skap – en kortfattet introduksjon av
Forskning, Metoder og Verktøy.
TeamWork OU AS 2009.
• Wajda Irfaeya: Emplyee Responsibility:
Concetualization, Validation, Deter
minants and Outcomes. School of
Business Economics and Law,
University of Gothenburg, 2008.
• Velten, Tengblad, Hällstén og Ackermann: Medarbeiderskap – fra ord til
handling. Universtitetsforlaget 2008,
Lydbokforlaget 2009 og Förlaget Liber,
Mamö, 2007.
• Freddy Hällstén och Stefan Tengblad:
Medarbetarskap i praktiken.
Studentlitteratur, Lund 2006
• Per E. Haugen: Medarbeiderskap:
Lærende arbeid. Gyldendal Norsk
Forlag, 2004
• Stefan Tengblad: Den myndige
medarbetaren – strategier för ett
konstruktivt medarbetarskap. Förlaget
Liber, Malmö 2003

Linker
• Verktøy og metoder for utvikling av
medarbeiderskap: www.teamwork.no
• Professor Stefan Tengblads presenta
sjon av medarbeiderskap som fenomen:
http://www.hgu.gu.se/files/foretags
ekonomi/hrm/vetenskapsfestivalen/
stmskap-vetfest04.pdf
• Også ledere trenger støtte: http://www.
av.gu.se/digitalAssets/1282/1282857_
chef_idag_2.pdf
• Arbeidsmateriale for helsefremmende
lederskap og medarbeiderskap:
http://www.vinnova.se/upload/
EPiStorePDF/Halsoframjande
LedarskapOchMedarbetarskap.pdf
• Leksikal definisjon av
medarbeiderskap:
http://no.wikipedia.org/wiki/
Medarbeiderskap
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Relasjonsledelse
DEFINISJON
Relasjonsledelse er en
menneskeorientert leder
teori og bygger på et
humanistisk menneskesyn.
Relasjonsledelse handler
om å påvirke medarbeidere gjennom tillits
relasjoner og dialog.

Ledelse er å oppnå målsatte
resultater sammen med andre.
Dette samarbeidet kan best
realiseres ved relasjonsledelse.
Lederens første oppgave er å bli
kjent med hver enkelt medarbeider og bygge en tillitsfull relasjon.
Dette krever relasjonskompetanse
og psykologisk innsikt. Hver
relasjon er unik og kan ikke
standardiseres eller gjøres
generell. Relasjonsledelse blir
dermed «lederskapets musikali
tet». Denne lederteorien bygger
på et velutviklet demokratisk
sinnelag og forutsetter at både
leder og medarbeider arbeider
med likeverdighet og dialog som
verdigrunnlag.

Begrepets opprinnelse
og hovedprinsipper
Relasjonsledelse ble først brukt
som begrep i boka «Ledelse,
dialog og samspill» som kom ut

i 1995. Ledelse blir her beskrevet
som en relasjon og ikke som en
posisjon. Leder assosieres til
begrepet relasjon som en form
for naturlig og frivillig gjensidig
samspill. Sjef assosieres til
begrepet posisjon som en maktog styringsorientert herskerstil.
Det er kun i en likeverdig og
positiv relasjon at naturlig autoritet
vil kunne oppstå. Relasjonsledelse
betyr å være i relasjon og bare
unntaksvis ty til posisjon. Lederstilen er bygget på norsk tradisjon
og kultur, men henter mye forsk
ningsstøtte fra amerikansk side.
Relasjonsledelse bygger på
følgende hovedprinsipper:
1. Bevisstheten om avhengighet.
Resultater oppnås ved at leder
og medarbeidere kan sam
handle.
2. Bevisstheten om relasjonelt
mot.
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Begrepet relasjonelt mot – og
det motsatte, relasjonell feighet
– beskriver mellommenneskelig
styrke og svakhet. Relasjonelt
mot trengs for å gi ærlige tilbake
meldinger og for å takle konflikter.

Relasjonskompetanse
Relasjonsledelse forutsetter at
lederen har relasjonskompetanse.
Med relasjonskompetanse menes
en rekke dimensjoner sammensatt
av et sett ferdigheter, viktige
holdninger, kunnskaper og evner
som alle bidrar til realisering av
målet, å mestre relasjonsledelse.
Samlet sett ivaretar de 14 dimen
sjonene menneskeorientering,
kommunikasjonsferdigheter,
lederholdninger, emosjonell
kompetanse, coachende lederstil, konflikthåndtering og utvikling
av medarbeidere.

Forskning og teoretisk
bakgrunn
Teorien tar utgangspunkt i den
norske Arbeidsmiljøloven og dens
forskningsbakgrunn og intensjoner
fra 1970-tallet. Einar Thorsruds
konklusjoner peker på det norske
demokratiets realisering av et
menneskeverdig arbeidsliv.
Lederskapet skal se til at med
arbeidere opplever en helse
fremmende jobbhverdag.

leder og medarbeider er en
avgjørende faktor for hvor
produktiv medarbeideren er.
En norsk forskningsrapport fra
2005 omkring de siste hundre
års internasjonale viten om hva
som gir effekt på effektivitet og
lønnsomhet, dokumenterer at
kvaliteten på relasjonen mellom
leder og medarbeider gir positive
utslag på begge deler. Helheten
i relasjonsledelse skal kombinere
en organisasjons ønske om å
skape gode resultater og samtidig
ivareta helse og motivasjon.

Virkning på helse
og trivsel
God relasjonskompetanse hos
ledere gir effekt både på nærvær
og arbeidsinnsats. Negativ
relasjonskvalitet mellom leder
og medarbeider kan derimot ha
motsatt effekt og være helsefarlig.
Samtidig må vi se på relasjons
kvaliteten medarbeidere imellom.
Noe av fraværet kan forklares
som helsefarlige kollegarelasjoner.
Derfor må relasjonsledelse alltid
ha fokus på den totale relasjons
kvaliteten i et arbeidsmiljø.
Gjennom gode relasjonelle
ferdigheter bygger mennesker
et helsefremmende arbeidsmiljø
og unngår å skade hverandre.

RAUS
I tillegg til målsettingen om en
helsefremmende jobbhverdag
er en i relasjonsledelse opptatt
av å skape resultater. Folk yter
mer under en menneskeorientert
ledelse. Resultatorienteringen i
relasjonsledelse tar utgangspunkt
i flere forskningsbaserte tilnær
minger. Daniel Goleman m.fl.
beskriver verdien av emosjonell
kompetanse i ledelse. Dette er
en hoveddimensjon i relasjons
kompetanse. Den amerikanske
psykiateren Carl Rogers hevder
med styrke at relasjonen mellom
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Konseptet RAUS er en konkret
tilnærming til nærværsledelse.
R står for relasjon og respekt.
A står for anerkjennelse og ansvar.
U står for utvikling.
S står for smil og samhandling.
Disse fire nøklene er blitt utprøvd
i Norge på ledere som ønsker å
øke nærværet i egen organisa
sjon. Som tiltak mot høyt syke
fravær er dette et treningsseminar
der ledere får innsikt og øvelse
i å håndtere nærværsfaktorene.
Konseptet er også utprøvd i
arbeidsmiljøutvalg og mellom

tillitsvalgte. Tilbakemeldinger fra
deltakere tyder på at konseptet
har positiv virkning på nærvær
og trivsel. RAUS-testen omfatter
fire kjerneutsagn:
1. Jeg føler meg velkommen
på jobb hver dag (= relasjons
kvaliteter på jobben)
2. Jeg kjenner meg verdsatt på
jobben (= anerkjennelse og
ansvar)
3. Jeg utvikler meg ved å være
på jobb (= blir mer kompetent)
4. Jeg blir glad av å være på jobb
(= energi, jobbglede og humor)

Litteratur
• Daniel Goleman m.fl. (2002) Positiv
Ledelse. Den emosjonelle intelligensens
makt. Damm forlag.
• Daniel Goleman (1999) Emosjonell
intelligens. Gyldendal.
• Jan Spurkeland (1998/2009)
Relasjonsledelse. Universitetsforlaget.
• Jan Spurkeland (2005)
Relasjonskompetanse.
Universitetsforlaget.
• Johnny Johnson m.fl. (2006)
Langtidsfrisk. Genesis.
• K. Fossestøl m-fl. (2004) Relasjons
mestrere. Gyldendal Akademisk.
• Martin Seligman (2007) Ekte lykke.
Positiv psykologi i praksis,
Aschehoug &Co.
• Øyvind Martinsen (2005).
Lederskap – spiller det noen rolle?
BI forskningsrapport 5/2005.

Linker
•
•
•
•
•

www.relasjonsledelse.no
www.relasjonskompetanse.no
www.relasjonsledelse-norge.no
www.kreu.no
www.veilederen.org
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Appreciative Inquiry (AI)
Appreciative Inquiry (AI) bygger på den enkle antagelsen at alle
organisasjoner har noe som fungerer bra, og at disse styrkene kan
danne utgangspunktet for positive endringer. Dette kan virke banalt,
men er egentlig revolusjonerende. Det er vanlig å tenke at målet med
utviklingsarbeid er å få løst kjente problemer. Med AI tenker man
annerledes: Målet for utviklingsarbeid i organisasjoner bør være langt
mer offensivt enn å løse problemer. Målet bør være å utløse organisa
sjonens største potensial: Skape begeistring og entusiasme blant
medarbeidere, oppnå fremragende resultater og være med på å skape
et godt samfunn å leve i.

Begrepets betydning
Betegnelsen AI er utledet av to
sentrale begreper. Appreciate
viser til evnen til å kunne legge
merke til og anerkjenne alt det
som er verdifullt, både i forhold
til seg selv og andre. Inquiry viser
til en handling som innebærer å
undersøke og oppdage gjennom
å stille spørsmål.

Teoretisk bakgrunn
AI er en tilnærmingsmåte til
organisasjonsutvikling som
ble utviklet på begynnelsen av
1980-tallet av David Cooperrider
og Suresh Srivastva ved Case
Western Reserve University. Et
viktig utgangspunkt for AI er at
ordene og språket er de bærende
byggesteinene i alt sosialt liv, og
at vår evne til å skape nye og
bedre former for sameksistens
i første rekke begrenses av våre
egne forestillinger og kollektive
vilje. Gjennom å endre språket og
spørsmålene vi stiller vil vi ikke
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bare få ny kunnskap om virkelig
heten, men også skape et annet
og mer positivt samfunn.
I tråd med dette bygger AI på
antakelsen om at løpende dialog
for å skape nye og mer konstruktive meninger om det som skjer
og det man ønsker å oppnå er
helt avgjørende for å skape høyt
engasjement, godt arbeidsmiljø
og høy produktivitet.
AI bygger også på forskningen
innen positiv psykologi som viser
at organisasjoner som velger et
positivt fokus lykkes bedre enn
andre. Positive følelser og et
optimistisk tankesett påvirker vår
evne til å lære, være produktive
og mestre livet på en god og
offensiv måte.

På let etter
organisasjonens styrker
Et av de viktigste kjennetegnene
ved AI er bruk av ubetingede
positive spørsmål for å finne fram
til organisasjonens styrker. En
grunnleggende antagelse er at
spørsmål som bidrar til samtaler
om styrker, suksesser, verdier, håp
og drømmer i seg selv frambringer
endringer. Det settes fokus på
organisasjonens tankesett, verdier,
visjon og idégrunnlag.
Kjerneaktiviteten i prosessen er
innsamling av de ansattes egne
historier om når de fungerer på
sitt beste. Disse historiene danner
utgangspunkt for en kollektiv
læringsprosess. Kunnskapen om
organisasjonens styrker brukes
aktivt i utviklingen av organisasjonen slik at en i størst mulig grad får
fram det beste hos medarbeidere
og samarbeidspartnere. Ønsket
er å utvikle en organisasjon hvor
myndiggjorte medarbeidere tar
selvstendige initiativ for å utvikle
organisasjonen i ønsket retning.
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Fasene i en AI prosess

En viktig antagelse som ligger til
grunn for AI, er at det langt på vei
er våre forestillinger og forventninger til framtiden som bestemmer
hva som er mulig å få til. Hvis man
i en utviklingsprosess ikke våger å
drømme eller utforske de største
mulighetene, er det lite sannsynlig
at man vil klare å hente ut organisasjonens største potensial. I det
å drømme og skape positive
forventninger ligger det muligheter
til å utløse ekstra ressurser og
skape grobunn for positive
selvoppfyllende profetier.

AI er en bred medvirkningsbasert
prosess som legges opp i 5 faser:
1. DEFINISJONSFASEN
Ledelse og ansatte blir enige
om formålet med utviklings
arbeidet, hvordan man skal
arbeide (prosessplan, valg av
arbeidsmåter og metoder) og
hvem som skal involveres (alle
ansatte, brukere, samarbeids
partnere).
2. OPPDAGELSESFASEN
Alle aktører – ansatte, ledere,
brukere og samarbeidspartnere
– er med på å undersøke
organisasjonens positive
kjerne. Den positive kjernen er
de situasjonene som oppleves
som livgivende. Man kan ta
i bruk ulike undersøkelses
metoder: intervju, historie
fortelling, fokusgruppesamtaler
o.a. Undersøkelsene skal gi
svar på hva det er som «gir
energi» i det daglige arbeidet
– og hvilke forutsetninger som
var til stede da organisasjonen
fungerte på sitt beste.
3. DRØMMEFASEN
Deltakerne involveres i å
utarbeide en drøm/visjon for
hvordan organisasjonen ser ut
hvis suksesskriteriene (som er
identifisert i oppdagelsesfasen)
er til stede hele tiden. Hvordan
vil organisasjonen da fungere?
Hvilke resultater vil man da
kunne oppnå?
4. DESIGNFASEN
Deltakerne involveres i samtaler
om hvordan organisasjonen bør
se ut for å realisere den drømmen som er skapt.
5. REALISERINGSFASEN
Den anerkjennende måten
å jobbe og lære på tas i bruk
på nye områder i virksomheten
og integreres i det daglige
arbeidet.


Nyttig lesestoff
• David Cooperrider og Diana Whitney
(2005) Appreciative Inquiry. A positive
Revolution in Change. San Francisco.
Berrett-Koehler
• Bjørn Hauger m-fl. (2008). Organisa
sjoner som begeistrer. Appreciative
Inquiry. Slik skaper man innovative,
effektive og attraktive organisasjoner.
Oslo: Kommuneforlaget.
• James Ludema m-fl. (2003), The
Appreciative Inquiry Summit. A
Practitioners Guide for Leading
Large-Group Change. Berret-Koehler.
• Amanda Whitney m-fl. (2007): Team
bygging. Appreciative Inquiry; et
verktøy for å skape velfungerende team.
Tapir Akademisk forlag.

Linker
• http://appreciativeinquiry.case.edu/intro/
whatisai.cfm
• www.networkplace.eu

Tekst: Bjørn Hauger, Sareptas AS
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Strukturert kartlegging
Definisjon

Framgangsmåte

Strukturert kartlegging er en

Sett sammen grupper med 4–5
deltakere. I den første fasen er det
viktig at ideer får flyte fritt. Hver
deltaker skriver ned sine stikkord
på lapper som de etterpå kleber
på store ark eller flippover.
Kartleggingen kan eksempelvis
avgrenses til følgende:

gruppebasert kartlegging av
utfordringer ved arbeidsmiljøet.
Kartleggingen skjer gjennom
to faser; først som en åpen
idémyldring og deretter som en
styrt prosess med sortering og
prioritering av tema og problemstillinger som skal følges opp.

• Kjennetegn på et godt
arbeidsmiljø
• Dette fungere bra hos oss
• Dette er viktig å ta tak i nå
Den som leder prosessen lar hver
deltaker presentere og klistre opp
sine lapper i tur og orden. Underveis foretas det en grovsortering

av lappene etter tema eller
overskrifter. Det bør være en åpen
kommunikasjon om innholdet på
lappene.
Når «problemkartet» er tegnet,
kan gruppene gå et skritt videre
med å prioritere de ulike temaene.
Prioriteringer kan vises for eksempel ved farger (eks. rødt = krever
middelbart handling, gult = viktig,
men kan vente, grønt = fungerer
bra) eller tall (3 er viktigst til 1 er
minst viktig). Videre kan gruppene
drøfte hvordan man kan bruke
de positive og sterke sidene i
arbeidsmiljøet i forbindelse med
løsninger og oppfølging av
problemområder.
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Hele gruppen bør delta i arbeidet
og danne seg et bilde av de
forskjellige stegene i prosessen.
Dette kan føre til mange kreative
innspill underveis. En kan ta vare
på de ulike fasene i prosessen
ved å avfotografere dem. Ved
denne metoden kan en samle
mange løse tråder i det som ser
ut som et problemnøste.

Metodens fordeler
og begrensninger
Verktøyet krever en leder som
har godt overblikk og som evner

å styre prosessen. Det kreative
potensialet er metodens absolutte
styrke, og det er svært mye som
kan komme fram under kartleg
gingen. Dersom alle får delta,
skaper det både forståelse og
engasjement underveis. En
strukturert kartlegging vil likevel
ikke kunne gi en grundig analyse
av komplekse sammenhenger.
Hvor langt metoden fører oss
i retning av løsninger henger
sammen med hvilke typer problemer og løsninger en står overfor.

Nyttig lesestoff
Peter Chr. Koren og Preben H. Lindøe
(2008). Metoder for bedre arbeidsmiljø.
Involvering og gode prosesser.
Gyldendal Arbeidsliv.

Linker
http://www.ogbedreskaldetbli.no/
metoder_verktoy/Verktoykasse/Planlegge/
Nominal_gruppeteknikk/1236

Figuren viser en skjematisk fremstilling av prosessen
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Lite struktur
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Sterk styring
Kritisk vurdering
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OPPTINING

ENDRING

FASTFRYSING

Tekst: Professor Preben Hempel Lindøe, Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger, preben.h.lindoe@uis.no
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LØFT
løsningsfokusert tilnærming til
arbeidsmiljøutvikling – sentrale ideer
Hva er LØFT?
Løsningsfokusert tilnærming
(LØFT) er en strategi for å
skape ønskede endringer og
bygge konstruktive løsninger
i forholdet mellom mennesker.
Den overordende hensikten
med LØFT er å skape vekst
og arbeidsglede gjennom
å styrke folks løsnings
kompetanse, kvaliteter og
kloke grep.

Det blir mer av det du
snakker om
– løsningssnakk framfor
problemsnakk
Problemer vil lett forsterkes
dersom vi bruker et problem
orientert språk. Så i stedet for
å analysere problemer, oversetter
vi problemer til ønskemål, og vi gir
oppmerksomhet til hva vi, tross
problemene, gjør som fungerer
godt.

Kjernen i LØFT
Det sentrale i LØFT er at atferd
som gis oppmerksomhet, har en
tendens til å gjenta seg. Man er
derfor bedre tjent med å konsentrere seg om:

• det man ønsker, enn det man
ikke ønsker
• det man vil ha mer av, fremfor
det man vil ha mindre av
• å finne ut hva mennesker gjør
som virker, enn det de gjør som
ikke virker.
Når man blir klar over hva man
gjør som har god effekt – og hvilke
evner og talenter man tar i bruk for
å få dette til – blir det mer av slike
handlinger og kvaliteter.

Jakten på
årsaksforklaringer
En tradisjonell ide er at arbeids
miljøproblemer må identifiseres
og analyseres før tiltak kan
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iverksettes. En slik diagnostisk
tilnærming kan lett bidra til å
forsterke de problemene man
ønsker å løse. I det øyeblikk man
får avdekket et arbeidsmiljø
problem, starter jakten på årsaks
forklaringer. Ikke sjelden blir det
utpekt syndebukker. Onde sirkler
av forsvar og motangrep oppstår.
Slike prosesser er lite endrings
fremmende.

Kartlegg i stedet
løsningsmønstre og
nøkler til løsninger
I LØFT er ideen at man ikke
trenger å forstå eller kartlegge
problemene for å løse dem. Det
eneste man trenger å beskrive er
løsningsmønstre eller nøklene til
løsninger.
Løsningsmønstre defineres og
identifiseres som:
• kjeder av hendelser og hand
linger som foregår over tid når
problemene er løst og aktørene
har fått sine ønskemål oppfylt
• konkretisering av hva som er
annerledes når problemene er
løst, og hva aktørene gjør
Nøkler til løsninger refererer til de
første små, men utslagsgivende
handlinger eller hendelser som
bidrar til å skape åpninger i en låst
situasjon. Små endringer kan
utløse større endringer.

Gå på jakt etter partenes
kloke grep!
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En sentral ide i LØFT er at
organisasjoner er i kontinuerlig
bevegelse, og at det alltid er mulig
å finne variasjon i et tilsynelatende
fastlåst mønster. Problemene er
ikke like store hele tida. Når folk
forteller om sine problemer,
forteller de som oftest doble
historier. De forteller både om
problemene, og hva de har gjort
Tekst: Gro Johnsrud Langslet, LØFT-instituttet

for å takle problemene. De forteller
både om problemene og om
situasjoner hvor problemene var
mindre og ting fungerte bedre.
Tanken er at aktørene i slike
situasjoner gjør noe som er
hensiktsmessig og mer løsnings
fremmende enn ellers. Det er viktig
å få tak i slike grep, slik at man blir
seg bevisst egne løsningsstrat
egier. En slik bevisstgjøring kan
bidra til å videreutvikle løsnings
strategier og virksomme grep.
Antakelsen er at ønsket endring
skjer raskere ved å lete etter og
granske det som virker, enn å
finne ut hva som ikke virker. I
stedet for å se etter det som er feil
og rette opp dette, leter man etter
det som er riktig, for å finne ut
hvordan man kan utnytte dette
videre. Tanken er at samtaler om
hva som kjennetegner løsnings
fremmende handlinger, bidrar
raskere til 1øsninger enn samtaler
om problematferd.

Finn ut hvilken framtid du
ønsker å skape!
En annen ide er at problemer er
frustrerte drømmer, og at det på
«baksiden» av hvert problem
ligger en drøm eller etter ønske
om en forandring. Det er nyttigere
å snakke i detalj om hva som skjer
når drømmen er oppfylt og
problemene løst, enn å snakke
om problemene. Jo mer detaljert
og levende man skisserer sine
ønsker og håp for framtida, desto
klarere ser man for seg hvilke
hendelser og handlinger som
realiserer drømmen. Gjennom
dette blir man også klar over
hva man selv gjør mer av og
annerledes. Økt oppmerksomhet
mot egne handlinger i en ønsket
situasjon øker sannsynligheten
for at man begynner å handle slik
umiddelbart.

Litteratur
• Gro Johnsrud Langslet: «LØFT.
Løsningsfokusert tilnærming til
organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling
og konfliktløsning» (Gyldendal Akadem
isk, 1999)
• Gro Johnsrud Langslet: «LØFT for
ledere. Løsningsfokusert tilnærming til
typiske ledelsesutfordringer» (Gylden
dal Akademisk, 2002).
• Gro Johnsrud Langslet: «Gi hverdagen
et LØFT» (Gyldendal, 2004)

Linker

• http://www.loft-instituttet.no
• www.brief.org.uk
• http://www.sfwork.com
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Løsningsfokusert tilnærming (LØFT)
til arbeidsmiljøutvikling
– forslag til hjelpespørsmål
På arbeidsplasser med høyt
sykefravær og andre problemer
er det ofte mye problemsnakk.
Arbeidsmiljøundersøkelser
avdekker mye misnøye.
Handlingsplanene følges ikke
alltid opp. Og problemene
vedvarer. Mange etterlyser
konstruktive tilnærminger til

Nyttige spørsmål for å
oversette problemer til
drømmer og ønskemål
I LØFT inviteres man til å oversette
problemer til drømmer og ønske
mål, og beskrive den ideelle
arbeidssituasjonen i detalj. Ideen
er at bak hvert klagemål finnes
et ønskemål, og at det er mer
virksomt å konkretisere ønske
situasjonen enn å analysere
problemene.

arbeidsmiljøutvikling i slike
situasjoner. Løsningsfokusert
tilnærming (LØFT) representerer
et slikt alternativ.

Et overordnet spørsmål i så måte
er:
• Hva slags arbeidsmiljø ønsker
vi å skape, og hvordan skal vi
kunne konstatere at vi har greid
å skape et slikt arbeidsmiljø?

Hjelpespørsmål som kan bidra til
å konkretisere svarene:
• Hva er konkrete tegn på at
vi har skapt det arbeidsmiljøet
vi ønsker?
• Hva er den første lille
hendelsen som vil fortelle
oss at vi er på rett vei?
• Hvem gjør hva forskjellig når
vi har oppnådd det vi ønsker?

Kriterier på gode
målbeskrivelser
Formålet med spørsmålene er å få
fram målbeskrivelser som henviser
til:
• viktige og observerbare
hendelser eller handlinger som
indikerer at arbeidsplassen
fungerer godt
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• «små» hendelser eller handlinger som lar seg iverksette raskt
• begynnelsen til løsning, dvs. de
aller første skrittene på vei mot
ønsket framtid
• nærvær av handlinger og
fenomener
• noe både ledere og ansatte
gjør over tid

Mulige spørsmål
for å blinke ut unntak
fra problem og beste
erfaringer
I stedet for å forklare arbeidsmiljøproblemer, rettes oppmerksomheten inn mot unntak-fra-problem,
dvs. situasjoner eller perioder
hvor problemene er mindre eller
fraværende, og organisasjonens
suksesser og beste erfaringer.
Hensikten er å utforske i detalj
hva partene gjør som virker når
arbeidsmiljøet fungerer slik de
ønsker. Økt bevissthet om egne
kloke grep inspirerer til å gjenta
disse.

Eksempel på spørsmål
som kan besvares
i smågrupper
Beskriv minst ett konkret eksempel
på en situasjon, hendelse eller
prosess som nylig har funnet sted,
og som var i nærheten av et «godt
nok» arbeidsmiljø. Analyser
hvordan dere greide å få dette til,
og hvem som gjorde hva som var
hensiktsmessig (Eksempelet skal
beskrive noe vi virkelig ønsker mer
av, og som vil overbevise oss om
at viktige problemer er løst).
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Eksempel på spørsmål
som kan besvares i par
Fortell hverandre om siste
høydepunkt i jobben. Redegjør
i detalj hva som gjorde dette
høydepunktet mulig.
Dette kan synliggjøre
høydepunkter og skape energi.

Fokus på framskritt
Spørsmål om framskritt er sentralt i
LØFT. Dersom man ikke spør etter
framskritt i en vanskelig situasjon,
får man heller ikke vite noe om
dem. Og siden intensjonen med
arbeidsmiljøundersøkelser er å
forbedre eventuelle kritikkverdige
forhold, er det viktig å etterspørre
slike forbedringer. Ethvert arbeid
med sikte på å forbedre arbeids
miljøet bør derfor starte og følges
opp med spørsmålene:
• Hva er blitt bedre?
• Hvem har gjort hva av kloke
grep for å skape forbedringene?
Det er viktig å legge til rette for
diskusjoner hvor ledere og ansatte
sammen forsøker å finne ut
hvordan og hvorfor man har klart
å oppnå framskrittene, i stedet
for å fokusere det som ikke er
gjennomført.

All læring må forankres
Alle løsninger og endrede samhandlingsmønstre må forankres
i rutiner og ritualer, og hos både
ledelse og ansatte.
Det er viktig å avslutte en slik
LØFT -prosess med å skissere:
• hvilke forutsetninger og organisatoriske tiltak vil sikre fortsatt
oppmerksomhet omkring
løsninger og «kloke» grep.

Litteratur
• Gro Johnsrud Langslet: «LØFT.
Løsningsfokusert tilnærming til
organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling
og konfliktløsning» (Gyldendal Akade
misk, 1999)
• Gro Johnsrud Langslet: «LØFT for
ledere. Løsningsfokusert tilnærming til
typiske ledelsesutfordringer» (Gyldendal Akademisk, 2002).
• Gro Johnsrud Langslet: «Gi hverdagen
en LØFT» (Gyldendal 2004)

Linker
• http://www.loft-instituttet.no
• www.brief.org.uk
• www.sfwork.com
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Kontinuerlig forbedring – Lean
Hva er kontinuerlig
forbedring?

Kontinuerlig forbedring, eller
Lean, er en måte å tenke for
bedringer på og en metode for
å optimalisere arbeidsprosesser.
Opprinnelig har effektivisering
og økt verdiskapning vært
hovedmålet, men det viser seg
at metoden også kan bidra til
et bedre arbeidsmiljø og lavere
sykefravær.

Begrepet kontinuerlig forbedring
har sin opprinnelse i industrien,
og er både en tenkemåte og
en praktisk tilnærming til det
å forbedre resultater og skape
kvalitetsutvikling. Lean, som
tilnærmingen også kalles,
knyttes ofte til den japanske
bilprodusenten Toyota, som ble
verdensledende ved å systematisk
tenke kontinuerlig forbedring i sin
forretningsdrift. I praksis handler
kontinuerlig forbedring om å gjøre
prosesser rimeligere, raskere og

forbedring
Kontinuerlig
nsipper:
– to grunnpri

det som
skal rettes mot
• All aktivitet
r
nde eller bruke
gir verdi for ku
itet er sløsing
• Annen aktiv

bedre. Ved å kun fokusere på det
som skaper verdi for kunden,
eliminerer man sløseri og skaper
en mer effektiv organisasjon.
Tankesettet har i den senere tid
slått rot i andre deler av arbeids
livet. I offentlig sektor har mange
organisasjoner gode erfaringer
med kontinuerlig forbedring som
del av sitt virksomhetssystem.
I tillegg til effektivisering og
bedre resultater, viser det seg at
endringskulturen og optimalise
ringen av arbeidsprosesser som
kontinuerlig forbedring medfører,
også har positive effekter i forhold
til arbeidsmiljø og sykefravær.

Eliminer sløsing
– skap verdi for kunden
Kontinuerlig forbedring følger fem
prinsipper:
• Spesifiser hva som har verdi for
kunden eller brukeren
• Identifiser verdistrømmen
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• Skap flyt i produksjonen
• La produksjonen være kunde
drevet. Det vil si en produksjon
som responderer umiddelbart
på et behov
• Arbeide kontinuerlig med å
forbedre verdistrømmen. En
hver prosess som ikke er

Muligheter til forbedring ligger
i å eliminere sløsing og tidstyver.
Litteraturen nevner ulike former
som vises i følgende tabell.

Overproduksjon

Vi behandler saker som kunne vært unngått.

Overprosessering

Vi arbeider mer med en sak enn nødvendig.

Unødvendig transport

Vi flytter dokumenter unødvendig.

Unødvendig venting

Vi venter unødvendig.

Unødvendig lagring

Vi har unødvendig restanse som skaper merarbeid i forhold til
prioriteringer, ekstra henvendelser, sortering og rapportering.

Feilretting

Vi arbeider med feil som er utført tidligere i verdikjeden. Vi får tilsendt
irrelevant eller feil dokumentasjon.

Unødige bevegelser

Vi avbrytes ofte. Vi skifter mellom oppgaver. Vi setter oss inn i en sak flere
ganger.

Sløsing med intellekt

Vi utnytter ikke kompetansen vi har. Vi tar ikke ut et læringspotensial.

Forankring, lederutvikling
og endringskultur

integrert og viktig del av sitt
ledelsesrepertoar.
Kontinuerlig forbedring dreier
seg om å skape en endringskultur
der alle medarbeidere aktivt
fremmer ideer og tanker om
hvordan ting kan gjøres bedre
og som dermed kan redusere
sløsing. Endringskulturen preges
av trygghet, ambisjoner, vilje til
å dele kunnskap, åpenhet for at
ting kan forbedres og at med
arbeiderne har muligheter og
verktøy til å gjennomføre løpende
forbedringer.

En viktig forutsetning for å skape
en vellykket kontinuerlig forbedringsprosess er at tilnærmingen
er solid forankret i virksomheten.
En felles visjon og forståelse for
produksjonsprosesser og nye
arbeidsmåter både i ledelse, blant
medarbeidere og tillitsvalgte, vil
styrke innføringen av kontinuerlig
forbedring. Kontinuerlig forbedring
har fokus på systemet som helhet
og ikke det enkelte individ. Et
middelmådig system vil levere
middelmådige resultater, selv
med de beste medarbeiderne.
Samtidig er topplederen som
aktiv pådriver en kritisk suksessfaktor. Lederrollen utfordres når
holdninger, verdier, mål og med
arbeidernes rolle endres. I konti
nuerlig forbedring er den kontrollerende dimensjonen av lederrollen
sterkt redusert til fordel for en
støttende og tilretteleggende rolle.
Det vil si at lederen har en vei
leder- og trenerfunksjon som en
24
Tekst: Kenneth Tilley, NAV NDU. Bearbeidet av Idébanken.

perfekt – hvilket ingen er – har
et problem eller en mulighet til
forbedring

Gevinster
• Mer effektiv verdiskaping
• En organisasjon som stadig
lærer og forbedrer seg
• En arbeidsplass preget av
respekt, medvirkning og ansvar
• Positiv innvirkning på arbeids
miljø og sykefravær

Anbefalinger
• Innføring av kontinuerlig
forbedring er ressurskrevende.

Venstre kolonne viser sløsing
man typisk finner i industrien.
I høyre kolonne er disse tilpasset
tjenestesektoren, i dette tilfellet
en virksomhet som driver med
saksbehandling.

Gjør et grundig forarbeid og
vær tydelig på fordelene både
for resultater og medarbeidere
• Lag en strategi for formidling
av kunnskap og kontinuerlig
resultatutvikling. Skap arenaer
for diskusjon
• Lag et system for evaluering
som inngår i organisasjonens
ledelsessystem

Litteratur
• Womack, James P.; Daniel T. Jones
(2003). Lean Thinking
• Bicheno, John; Matthias Holweg (2009).
The Lean Toolbox
• Ohno, Taiichi (1988). Toyota Production
System
• Goldratt, Eliyahu M. (1986) The Goal:
A Process of Ongoing Improvement

Linker
• www.lean.org/WhatsLean/
• www.leanlearningcenter.com/
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Dialogkonferanse
Definisjon
En dialogkonferanse samler
ulike interessenter og aktører
i en organisasjon til samtaler
omkring bestemte tema. Dialogkonferansen egner seg godt til
å ta tak i problemstillinger som
krever omforent kunnskap og
dypere forståelse mellom ledelse
og ansatte, tjenesteytere og
brukere, etc.

Typiske tema på en dialogkonfe
ranse kan være utfordringer ved
arbeidsmiljøet, utviklingsarbeid
eller organisasjonsendringer.
Konferansen kan vare fra en
halv til to dager og bygger på en
tilrettelagt læringsprosess med
utstrakt bruk av gruppearbeid.
Gjennom dialogkonferansen
skapes betingelser for et like
verdig samarbeid mellom deltakere som i utgangspunktet har
ulike maktposisjoner. Alle ansatte,
uansett plass i organisasjonen,
skal gis muligheter til aktiv deltakelse gjennom hele prosessen.

Dette gjelder ikke minst mulig
heten til å legge fram sitt syn
muntlig og skriftlig.

Gjennomføring
Dialogkonferanser består av
sesjoner som behandler de
temaene som er valgt. Hver
sesjon gjennomføres i tre faser:
• En tilrettelegger gir korte
instruksjoner i plenum om
hvilket tema som skal
diskuteres, hvilke grupper
som er satt sammen og
spilleregler for arbeidet i
gruppene.
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• Alle gruppene arbeider med
samme tema i hver sesjon,
men kan arbeide på ulike måter.
«Strukturert kartlegging» er
eksempel på en arbeidsmåte
som er godt egnet for dette
formålet. Resultatet av arbeidet
i gruppene skal dokumenteres
med tanke på presentasjon
i plenum.
• Gruppene velger selv
rapportører som presenterer
gruppearbeidet i plenum.
Presentasjonen skal være
meget kort (to–tre minutter),
og den understøttes av lysark
eller flippover-ark. Det legges
ikke opp til spørsmål eller
diskusjon i tilknytning til fram
leggene, bortsett fra nødvendig
tillegg fra egen gruppe om
åpenbare feil og mangler.
Denne strukturen gjør det mulig
for konferansedeltagerne å bruke
mesteparten av tiden i grupper,
uten at det går ut over den interne
sammenhengen i konferansen.
Det er gruppenes arbeid som
er sentralt, men en bør starte i
plenum og trekke noen konklu
sjoner ved avslutningen. Konfe
ransen ledes av en erfaren
prosesskonsulent, men det er
også viktig at interne ressurs
personer deltar. Konferansen må
være forankret hos toppledelse/

prosjekteier, og det må lages en
sluttrapport med konklusjoner og
forslag til handlingsplan.

Styrke og svakheter
En dialogkonferanse gir mulig
heter for samtaler som kan bryte
gjennom barrierer og «usynlige»
grenser som finnes i alle sosiale
sammenhenger. Disse skapes
gjennom ulike posisjoner, makt
forhold, interessemotsetninger,
kulturforskjeller og språkbruk.
Konferansen kan derfor åpne
for innsyn og forståelse hos
deltakerne, og dermed gi et
bedre grunnlag for viktige veivalg
og beslutninger.
Dialogkonferansen krever en
del forarbeid og tidsressurser,
og det kan i utgangspunktet være
vanskelig å avveie ressursbruk
og forventet utbytte.
Konferansen bør ikke vare for
lenge. Da kan det bli vanskelig å
holde trykk og motivasjon oppe.
En dialogkonferanse er ikke egnet
dersom det foreligger alvorlige
personkonflikter mellom deltakere.

Anbefalinger

ikke skal bli en nedtur for dem
som har deltatt. Det hviler et stort
ansvar på ledelsen og tilrette
leggere til å følge opp. I større
virksomheter og i omfattende
prosesser kan det være riktig å
begynne med en startkonferanse
der representanter for hele
virksomheten deltar, for deretter
å følge opp med konferanser for
enkelte avdelinger eller berørte
enheter.

Nyttig lesestoff
• Dialogkonferanse er opprinnelig utviklet
og anvendt som verktøy innen organi
sasjonsutvikling i regi av Arbeids
forskningsinstituttet (AFI), Ref.
Arne Ebeltoft: Dialogkonferanser.
Rapport nr. 1, 1991. Arbeids
forskningsinstituttet.
• Bjørn Hauge og Annett Arntzen: Fra
monolog til dialog, i Hans A. Hauge og
Maurice Mittelmark: Helsefremmende
arbeid i en brytningstid. Fagbokforlaget,
2003, Bergen.

Linker
• www.ogbedreskaldetbli.no/
metoder_verktoy/Andre_metoder/
Dialogkonferanse
• www.sareptas.no
• www.uib.no/poa/hms-portalen

I dialogkonferanser utvikles det
ofte et sterkt engasjement og
entusiasme når det kommer fram
gode ideer og løsningsforslag.
Oppfølgingen etter konferansen
er derfor svært viktig for at det
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Idébanken
Idébanken – inkluderende arbeidsliv er en inspirasjonskilde og verktøykasse for alle som jobber med IA. På www.idebanken.org kan du:  
• lære av andres erfaringer ved å lese gode eksempler på IA-arbeid
• holde deg oppdatert på nyheter om faget og forskningen
• tilegne deg ny kunnskap ved hjelp av temahefter, faktaark og ulike
publikasjoner
• skaffe deg nyttige verktøy og metoder til det daglige IA-arbeidet
• bestille et ukentlig nyhetsbrev med de ferskeste sakene   
Besøk Idébanken for inspirasjon og faglig påfyll!


Internett www.idebanken.org
E-post post@idebanken.org
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