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FORORD
Arbejdsmiljørådet har bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om at
udarbejde nærværende redegørelse, der kortlægger den videnskabelige viden om de
væsentligste positive faktorer i arbejdsmiljøet.
Arbejdsmiljørådet ønsker, at redegørelsen skal supplere det faglige grundlag for den
nationale prioritering af arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020. Prioriteringen erstatter
den nuværende nationale prioritering, som løber frem til udgangen af 2010.
Arbejdsmiljørådet har udtrykt ønske om, at det faglige grundlag for prioriteringen ikke
kun skal fokusere på risikofaktorer, men bredes ud til også at omhandle de positive
faktorer i arbejdsmiljøet. Redegørelsen tager udgangspunkt i de reviews og
videnskabelige artikler, som NFA har skrevet inden for de senere år om emnet, samt en
gennemgang af de nyeste relevante internationale forskningsreviews.
Det har ikke inden for rammerne af denne rapport været muligt at dække direkte
interventioner eller virkemidler i forhold til fremme af positive faktorer i arbejdet.
Forskningen på dette område har været begrænset, men redegørelsen tegner et billede
af, at et øget fokus på positive faktorer har potentiale for såvel at forebygge
arbejdsrelaterede helbredsproblemer som at fremme arbejdstagernes trivsel,
jobtilfredshed og produktivitet/kvalitet (performance) i arbejdet. Redegørelsen afsluttes
med et kort afsnit herom.
For de positive faktorer, der blev udvalgt til denne redegørelse, har vi på baggrund af
forskningsreviews forsøgt at dække den eksisterende viden. Vi har beskrevet de
sammenhænge, som vi har fundet tilstrækkelig med viden om. For nogle af disse
positive faktorer efterlader dette nogle huller i mulige sammenhænge mellem den
positive faktor og udfald som fx sygefravær, arbejdsophør eller produktivitet/kvalitet i
arbejdet. Disse huller er udtryk for, at der ikke eller kun i begrænset omfang er udført
forskning på dette område.
Redegørelsen er skrevet af Caroline Klitgaard og Thomas Clausen. En ekspertgruppe
bestående af direktør Palle Ørbæk, forskningsdirektør Otto Melchior Poulsen,
seniorforsker Vilhelm Borg, seniorforsker Peter Hasle og seniorforsker Ole H. Sørensen
har rådgivet forfatterne undervejs gennem et detaljeret feedback på udkast til
redegørelsen.
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SAMMENFATNING
Arbejdsmiljøindsatsen har traditionelt fokuseret på - og fokuserer fortsat typisk på minimering af risikofaktorer. Risikofaktorer er forhold i arbejdsmiljøet, der øger
sandsynligheden for sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker. I disse år er den
traditionelle arbejdsmiljøforståelse dog under opbrud. I takt med overordnede
samfundsmæssige udviklingstendenser, som fx globalisering og overgangen fra
produktions- til vidensamfund, ændrer arbejdets indhold og vilkår sig. Udover at
psykosociale faktorer spiller en stadig mere central rolle, bl.a. fordi vi i stigende grad er
hinandens arbejdsmiljø, kan der også spores en forskningsfaglig nyorientering mod
positive tilstande og begreber. Dette perspektiv indebærer en udvidelse af
arbejdsmiljøforståelsen, hvor fokus på minimering af risikofaktorer, mhp. at forebygge
sygdom og ulykker på arbejdspladsen, suppleres med et fokus på positive (psykosociale)
arbejdsmiljøfaktorer for også at øge medarbejdernes generelle trivsel og sundhed.
Formålet med denne kortlægning har været at gennemgå den eksisterende
forskningslitteratur om udvalgte positive arbejdsmiljøfaktorers sammenhænge med
helbred og trivsel samt forebyggelse, fastholdelse og produktivitet/kvalitet på
arbejdspladsniveau.
Positive faktorer i arbejdsmiljøet er faktorer, der i sig selv eller ved at modvirke
virkningen af risikofaktorer i arbejdsmiljøet, bidrager til trivsel og/eller personlig
udvikling og/eller mindsker sandsynligheden for ulykker, sygdomme eller psykosociale
problemer, hvilket endvidere har betydning for dimensioner som fastholdelse og
produktivitet/kvalitet i arbejdet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de positive
arbejdsmiljøfaktorers komplekse karakter. Positive faktorer er ikke blot det modsatte af
eller en modpol til risikofaktorer, som pr. definition er negative. Omvendt er positive
faktorer ikke nødvendigvis endegyldigt positive, men kan blive ‘‘for meget af det gode’‘
og dermed udvikle sig til en risikofaktor (fx kan engagement i arbejdet udvikle sig til
workaholisme). Hvorvidt dette er tilfældet afhænger af individets, gruppens og
organisationens forvaltning af de positive faktorer. Som det fremgår, er perspektivet for
positive faktorer ikke en afløsning for det traditionelle risikofaktorperspektiv.
Muligheden for at skabe et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, sundhed og
trivsel ligger snarere i samtænkningen af positive faktorer og risikofaktorer.
I denne kortlægning redegøres for den foreliggende viden omkring en række af de
positive psykosociale faktorer, dansk og international forskning har beskæftiget sig med.
Da positive faktorer er et relativt nyt forskningsperspektiv, og denne kortlægning bygger
på reviews af eksisterende forskning (frem for detaljerede enkeltstudier) om udvalgte
positive faktorer, er kortlægningen ikke udtømmende. Der kan således være
sammenhænge mellem positive faktorer og arbejdsmiljø- og helbredsmæssige udfald,
som ikke afdækkes i denne kortlægning. Kortlægningen viser dog overordnet, at
positive arbejdsmiljøfaktorer kan have gunstige virkninger for både medarbejdernes
sundhed og trivsel samt resultater for arbejdspladsen i form af bl.a. forebyggelse,
fastholdelse og produktivitet/kvalitet.
Indflydelse og deltagelse er de positive faktorer, der historisk set har været størst
forskningsmæssig interesse for, jf. Karaseks krav-kontrol-model. Forskningen viser, at
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øget medarbejderdeltagelse og indflydelse/jobkontrol kan skabe forbedringer af
medarbejdernes (især mentale) helbred, jobtilfredshed, trivsel og produktivitet.
Forskningen tyder også på, at indflydelse kun kan virke som buffer mod høje krav i
arbejdet, såfremt indflydelsen matcher netop de krav, hvis negative konsekvenser den
skal beskytte imod, samt at den største positive virkning opnås, når indflydelse
kombineres med andre positive faktorer. Ser man på social støtte, som er det tredje
element i den udvidede krav-kontrol-støtte-model, og hvis relevans understøttes af
udbredelsen af gruppeorganiseret arbejde, viser forskning, at støtte, særligt i kombination
med andre positive faktorer, herunder jobkontrol, kan have positive helbredsmæssige
virkninger ift. fx hjertekarlidelser, stress og udbrændthed. Derudover kan social støtte
være medvirkende til at sikre bl.a. jobtilfredshed, fastholdelse og produktivitet/kvalitet.
Der er i de senere år i stigende omfang forsket i tillid og retfærdighed, der viser sig at have
stor betydning for forskellige helbreds- og arbejdsmiljødimensioner. Forskningen viser,
at tillid og retfærdighed bl.a. kan modvirke risikoen for hjertekarsygdomme og stress
samt være med til at sikre jobtilfredshed, engagement og produktivitet/kvalitet. I
forlængelse heraf kan udviklingsledelse, som relaterer sig til tillid og bygger på vejledning,
inspiration og stimulation frem for kontrol af medarbejderne, anskues som endnu en
positiv arbejdsmiljøfaktor. Forskningen viser bl.a. sammenhæng mellem
udviklingsledelse og trivsel, effektivitet, mulighederne for at fastholde medarbejdere og
medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen. I den forbindelse kan involvering, mening,
engagement og identitet i arbejdet betragtes som positive arbejdsmiljøfaktorer. Forskningen
viser, at disse dimensioner associeres med en række positive udfald i form af bl.a. trivsel,
arbejdsindsats, evne til at håndtere arbejdsrelaterede stressorer samt modvirkning af
sygefravær og arbejdsophør.
I takt med et øget fokus på psykosocialt arbejdsmiljø, forskes der i stigende grad i
sammenhængen mellem psykosociale faktorer og muskelskeletbesvær. Selvom der er øget risiko
for muskelskeletbesvær, hvis arbejdet er fysisk krævende, viser forskning, at muskelskeletbesvær er et multifaktorielt fænomen, og at psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet,
herunder krav, kontrol og social støtte samt jobtilfredshed, kan have betydning for
muskelskeletbesvær. Resultaterne er dog ikke konsistente, hvorfor der fortsat er brug for
forskning på området.
I forbindelse med stigningen i sygefravær, som i Danmark relateres til bl.a. psykiske
tilstande og visse former for muskelskeletbesvær, er der stigende fokus på indsatser for
at bringe langvarigt sygemeldte tilbage til arbejdet (TTA). Forskning viser, at der er
potentiale i helhedsorienterede, rehabiliterende TTA-indsatser med gradvis
tilbagevenden til (evt. tilpasset) arbejdet mht. at fastholde tidligere eller delvist
sygemeldte ansatte på arbejdspladsen/arbejdsmarkedet. Forskningen viser i øvrigt, at
ledelsen på arbejdspladsen og positive faktorer i arbejdet har betydning for udfaldet af
TTA-indatserne.
Afslutningsvis kan konkluderes, at indsatsen på arbejdspladsniveau generelt synes
afgørende for betydningen af positive faktorer i arbejdsmiljøet. Positive faktorer er, som
indledningsvist nævnt, komplekse fænomener, som rummer store potentialer. Men
potentialet afhænger af individets, gruppens og ledelsens konkrete forvaltning af de
5

positive faktorer. Fokus på positive faktorer er desuden en relativ ny arbejdsmiljøtilgang,
og der er fortsat et stort behov for forskningsbaseret viden, som kan understøtte
indsatsen på landets arbejdspladser.
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INDKREDSNING AF BEGREBET POSITIVE FAKTORER
Den fremherskende arbejdsmiljøforståelse har hidtil primært orienteret sig mod de
faktorer i arbejdsmiljøet, der indebærer risici for arbejdstagere, og arbejdsmiljøindsatsen
har således i høj grad orienteret sig mod at minimere disse risikofaktorer. Denne
forståelse af arbejdsmiljø, der bygger på en relativ simpel forståelse af, at skadelige
eksponeringer i arbejdsmiljøet kan have direkte negative effekter på individet, har vist
stor berettigelse i forhold til at forebygge arbejdsulykker og skadelige effekter af især
kemiske og fysiske eksponeringer i arbejdsmiljøet.
I løbet af de sidste årtier er en stadig større andel af danske arbejdstagere beskæftiget
indenfor erhverv, fx service, uddannelse, videnarbejde mv., hvor udsættelse for de
traditionelle fysiske og kemiske risikofaktorer og ulykkesrisici er relativt lav. Samtidig
har karakteren af arbejdet – som følge af den teknologiske udvikling - i mange
produktionserhverv ændret sig til i højere grad at kontrollere og styre
fremstillingsprocesser, dvs. med mindre direkte kontakt til eksponeringskilderne. Denne
udvikling har affødt en stigende forståelse af, at det i mange erhverv er vanskeligt at
operere med simple årsags-virkningsmodeller, fordi interpersonelle relationer og den
enkelte persons ressourcer har stigende betydning for, hvordan arbejdsmiljøet påvirker
den enkeltes helbred og trivsel. I et moderne arbejdsliv er vi i stigende grad hinandens
arbejdsmiljø, hvilket understreger vigtigheden af psykosociale arbejdsmiljøfaktorer
(Allvin & Aronsson, 2003; Kristensen, 2008). Parallelt hermed er der – især i løbet af det
seneste år - sket en forskningsfaglig nyorientering indenfor arbejdsmiljøområdet, der
indebærer en øget fokusering på mere positivt orienterede tilstande og begreber, der i
højere grad beskriver det moderne arbejdsliv. Disse udviklingstendenser peger således
på behovet for, at vi supplerer den forståelse, som tilbydes af risikofaktortilgangen, med
en forståelse, der fokuserer på betydningen af positive faktorer i arbejdsmiljøet.
Risikofaktortilgangen anskuer således elimineringen af risikofaktorer som vejen til et
godt arbejdsmiljø, mens en mere positivt orienteret tilgang vil hævde, at et godt
arbejdsmiljø må karakteriseres ved mere end blot fraværet af risikofaktorer (Keyes, 2005;
Schaufeli, 2004; Antonovsky, 1987).
Et øget fokus på positive faktorer i arbejdet er relevant, da den arbejds- og
organisationsspsykologiske forskning viser, at et godt psykosocialt arbejdsmiljø med høj
trivsel er forbundet med en række positive arbejdsrelaterede udfald for både
medarbejdere og arbejdspladser. Realiseringen af disse positive konsekvenser
forudsætter imidlertid, at positive faktorer i arbejdet må forstås på deres egne præmisser
og dermed gøres til genstand for en selvstændig forskningsindsats (Seligman, 2002;
Schaufeli, 2004; Luthans, 2002).
Formålet med denne kortlægning er således at gennemgå den eksisterende
forskningslitteratur om udvalgte positive arbejdsmiljøfaktorers sammenhænge med
helbred og trivsel samt forebyggelse, fastholdelse og produktivitet/kvalitet på
arbejdspladsniveau.
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Hvad er positive faktorer?
Positive faktorer i arbejdsmiljøet forstås som faktorer, der i sig selv eller ved at modvirke
virkningen af risikofaktorer i arbejdsmiljøet, bidrager til trivsel og/eller personlig
udvikling og/eller mindsker sandsynligheden for ulykker, sygdomme eller psykosociale
problemer, hvilket endvidere har betydning for dimensioner som fastholdelse og
produktivitet/kvalitet i arbejdet.
Positive faktorer i arbejdsmiljøet kan bidrage til trivsel og/eller personlig udvikling på to
måder. For det første kan positive faktorer i arbejdet bidrage til en tilstand af positivt
mentalt helbred i det omfang arbejdsrelaterede aktiviteter bidrager til at tilfredsstille en
række grundlæggende sociale og psykologiske behov. En arbejdssituation, der
indebærer positive oplevelser, som eksempelvis meningsfuldhed, autonomi og positive
sociale relationer, vil således bidrage til medarbejdernes mentale velbefindende og
dermed deres trivsel i arbejdet (Keyes, 2005, 2007).
En anden forståelse af betydningen af positive faktorer, der relaterer sig til trivsel og
personlig udvikling, fokuserer på positive sindsstemninger. I modsætning til negative
stressoplevelser, der typisk indebærer en indsnævring af individets tanke- og
handlemuligheder (fight or flight), vil positive oplevelser i arbejdssituationen betyde, at
individet oplever en udvidelse af tanke- og handlemulighederne i konkrete situationer. I
arbejdssituationen vil dette helt konkret have betydning for medarbejdernes lyst og evne
til at håndtere arbejdsrelaterede hændelser, og dette vil endvidere bidrage til at udvide
medarbejdernes ‘‘tanke- og handlingsrepertoire’‘. Sådanne positive oplevelser vil
dermed bidrage til at opbygge ressourcer i medarbejderne, der kan medvirke til, at de
‘‘vokser i jobbet’‘ i takt med, at ressourcer og kompetencer opbygges og udbygges
(Fredrickson, 2003).
Som nævnt ovenfor, kan positive faktorer i arbejdsmiljøet bidrage til at mindske
sandsynligheden for ulykker, sygdomme eller psykosociale problemer. Positive faktorer
i arbejdet kan således også have betydning i begrebsliggørelsen af relationen mellem
individet og dets omgivelser. Positive faktorer i arbejdet, som fx oplevelse af indflydelse,
meningsfuldhed eller social tilknytning, kan anskues som ressourcer, der sætter
medarbejderne i stand til at håndtere mængdemæssige eller følelsesmæssige krav i
arbejdet, uden at medarbejdernes helbred eller velbefindende lider skade (Hobfoll, 2001).
Positive faktorer i arbejdet er således interessante på to måder: på den ene side kan
positive faktorer bidrage til arbejdstagernes trivsel og udvikling i arbejdssituationen, og
på den anden side kan de bidrage til at reducere virkningen af risikofaktorer og øge
arbejdstagernes evne til at håndtere arbejdets krav, uden at arbejdsindsatsen får negativ
betydning for helbred eller trivsel.

Hvorfor er positive faktorer relevante?
Som følge af overordnede samfundsmæssige udviklingstendenser er der de senere år
kommet øget fokus på det psykosociale arbejdsmiljø. Særligt to, delvist
sammenhængende, forhold synes at spille en central rolle i den forbindelse. For det
9

første overgangen fra produktions- til vidensamfund, som betyder, at en stigende andel
af arbejdstagerne i såvel den offentlige som den private sektor er beskæftiget i servicefag
og videnstunge fag. For det andet globaliseringen, som medfører øget produktions- og
konkurrencepres på danske arbejdspladser og dermed større krav til medarbejderne om
fleksibilitet og omstillingsevne. Disse udviklingstendenser indebærer dels øgede krav til
en selvstændig opgaveløsning og selvledelse og dels en reduceret forudsigelighed, hvad
angår arbejdets indhold og – i sidste instans – sikkerheden i ansættelsen.
I takt med disse ændringer af arbejdets indhold og vilkår, spiller de psykosociale
dimensioner af arbejdsmiljøet en mere central rolle. Samtidig kan spores potentialer i en
udvidelse af arbejdsmiljøforståelsen, hvor fokus på minimering af risikofaktorer mhp. at
sikre, at medarbejdernes sundhed og sikkerhed suppleres med et fokus på positive
(psykosociale) arbejdsmiljøfaktorer for også at øge medarbejdernes generelle trivsel. Et
sådant fokus rummer i øvrigt mulighed for en mere helhedsorienteret indsats for et
bedre psykisk arbejdsmiljø. For at undgå en individualisering af arbejdsmiljøproblemer,
er det i den forbindelse centralt, at der anlægges et kollektivt perspektiv, dels i forhold til
indsatsens karakter (i form af fx organisatoriske tiltag og ændringer), men også mht.
samarbejde mellem ledelse og medarbejdere mhp. at udvikle indsatsen.
Positive faktorer er imidlertid ikke blot relevante ift. at fremme medarbejdernes helbred
og trivsel. De rummer også perspektiver for arbejdspladserne i form af bl.a. øget
produktivitet/kvalitet (Olesen et al., 2008). En øget fokusering på positive faktorer i
arbejdet kan således bidrage til at forbedre såvel private virksomheders
konkurrenceposition i en globaliseret markedsøkonomi som leveringen af
velfærdsydelser i den offentlige sektor. Derudover forventes et fokus på positive faktorer
at kunne bidrage til at afhjælpe den imødesete mangel på arbejdskraft på det danske
arbejdsmarked som følge af, at de store efterkrigsårgange i de kommende år trækker sig
tilbage og afløses af relativt små årgange. I det omfang at arbejdet udvikles på en sådan
måde, at det bidrager til trivsel og udvikling og således i stigende grad ikke blot
tilfredsstiller materielle behov men også sociale og psykologiske behov (Deci & Ryan,
1985), vil sygefravær og tilbagetrækning kunne modvirkes. Disse tendenser manifesterer
sig således allerede i den litteratur, der beskæftiger sig med arbejdets identitetsskabende
elementer (Sennett, 1998; Wenger, 1998).

Positive faktorer er komplekse og ikke entydigt
positive
Når vi taler om positive faktorer i arbejdsmiljøet, er det vigtigt at være opmærksom på
de positive faktorers komplekse karakter, og at positive faktorer ikke blot er det
modsatte af eller en modpol til (negative) risikofaktorer. Traditionelle risikofaktorer
gengivet i ‘‘røg, støj og møg’‘-tankegangen kan siges at være endegyldigt negative, og
bør derfor til enhver tid minimeres efter devisen: jo mindre, jo bedre. Men de forhold,
som kan henregnes under positive faktorer, er ikke omvendt endegyldigt positive efter
devisen: jo mere, jo bedre. Eksempelvis kan (over-)engagement i arbejdet udvikle sig til
workaholisme (Spence & Robbins, 1992). Både for lidt og for meget engagement i
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arbejdet kan således være forbundet med negative virkninger i form af hhv. apati eller
stress.1
Man kan formulere det således, at der kan være er en U-formet sammenhæng mellem en
positiv faktor og et godt arbejdsmiljø (Borg, 2007). Positive faktorer kan altså blive ‘‘for
meget af det gode’‘ – og dermed reelt udvikle sig til risikofaktorer, hvis ikke de forvaltes
hensigtsmæssigt af individet, gruppen og organisationen. Det indikerer, at konteksten
har stor betydning for, at positive faktorer reelt også forbliver positive og ikke udvikler
sig til risikofaktorer. En øget opmærksomhed på positive faktorer skal heller ikke ses
som en afløser for den traditionelle risikofaktortilgang i arbejdsmiljøindsatsen, da
muligheden for at skabe et sundt og opbyggeligt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed,
sundhed og trivsel snarere ligger i et samtidigt fokus på risikofaktorer og positive
faktorer i arbejdet.
Endelig må det anføres, at positive faktorer både vedrører arbejdets organisering og
indhold (fx indflydelse i arbejdet), interpersonelle relationer (fx social støtte) og værdier i
arbejdet (fx retfærdighed). Herudover kan forskellige positivt orienterede begreber siges
at være nært beslægtede (det kan fx være vanskeligt at adskille betydningen af
engagement, motivation og loyalitet). Endelig er der indbyrdes forbindelser mellem flere
positive faktorer, således at en positiv faktor kan være afhængig af eller have betydning
for andre positive faktorer (engagement i arbejdet kan fx hænge sammen med
indflydelse og oplevelse af mening, som igen kan hænge sammen med tillid).

Opsummering
Positive faktorer i arbejdet er interessante, dels fordi de i sig selv forventes at have
betydning for trivsel og personlig udvikling blandt arbejdstagerne, og dels fordi de kan
bidrage til at reducere virkninger af risikofaktorer og have betydning for arbejdstagernes
muligheder for at håndtere kravene i arbejdet. Positive faktorer i arbejdet er desuden
relevante i forhold til de udfordringer, der konfronterer arbejdsmarkedet i løbet af de
kommende årtier: Øget konkurrencepres, faldende udbud af arbejdskraft med deraf
følgende rekrutteringsproblemer og øget behov for at kunne fastholde den nødvendige
arbejdskraft på arbejdsmarkedet.

1

Denne indvending kan også rettes mod psykosociale risikofaktorer, som fx arbejdstempo, arbejd smængde
og følelsesmæssige krav, hvor både for lave eller for høje krav kan føre til hhv. apati eller stress (Warr, 1987).
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KORTLÆGNINGENS STRUKTUR OG AFGRÆNSNING
Kortlægningen af viden om positive faktorer i arbejdsmiljøet baserer sig primært på
foreliggende reviews og hvidbøger, som gennemgår såvel dansk som international
forskning. Kortlægningen afdækker eksisterende viden om de udvalgte positive
faktorers indflydelse på forskellige helbreds- og arbejdsmiljødimensioner, men det har
ikke været muligt at dække direkte interventioner eller virkemidler i forhold til fremme
af positive faktorer grundet mangel på systematiske forskningsreviews på dette område
(en evt. opfølgende udredning baseret på enkeltstudier/originallitteratur vil kunne
afdække dette særskilt).
Udredningen er tematiseret efter nedenstående begreber, som er udvalgt enten på
baggrund af omfanget af foreliggende viden, eller fordi der kan spores voksende
forskningsmæssig interesse i emnet, selvom der ikke p.t. foreligger megen viden om det.
Dertil har Arbejdsmiljørådet udpeget de to nederste punkter, som er indeholdt i
kortlægningen:
● Indflydelse og deltagelse
● Social støtte og gruppeorganiseret arbejde
● Tillid og retfærdighed
● Involvering, mening, engagement og identifikation
● Udviklingsledelse
● Sammenhænge mellem psykosociale faktorer og muskelskeletbesvær
● Terapeutisk tilbagevenden til arbejde
Øvrige positive faktorer er fx belønning, balancerede krav og forudsigelighed i arbejdet,
som i denne kortlægning er udeladt som selvstændige overskrifter, men som vil blive
berørt i forbindelse med gennemgangen af de udvalgte faktorer. Som det fremgår,
afgrænses udredningens fokus desuden til positive psykosociale faktorer, hvormed
positive faktorer set ift. bevægeapparatet (der tænkes her på arbejdspladstilpasning,
øvelser/træning o.lign.) ikke er indeholdt i denne kortlægning. Eftersom der i
forskningen findes evidens for sammenhænge mellem muskel-skeletbesvær og
psykosociale faktorer, er disse sammenhænge dog omfattet af udredningen.
Udredningen indeholder desuden et afsnit om ‘‘terapeutisk tilbagevenden til arbejde’‘,
hvor beskæftigelse under tilpassede vilkår i studier af sygefravær og helbred i sig selv
behandles som en positiv faktor.
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INDFLYDELSE OG DELTAGELSE
Introduktion og begrebsafklaring
Indflydelse er et helt centralt emne i relation til psykosocialt arbejdsmiljø. Ifølge den
velkendte krav-kontrol-model (Karasek, 1979) kan indflydelse (kontrol) moderere den
negative effekt af krav som fx stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo, tidspres og
vanskelige arbejdsopgaver. Med indflydelse (kontrol) menes medarbejderens
muligheder for at påvirke egne arbejdsopgaver: metoderne, rækkefølgen, mængden,
tempoet mv. Indflydelse relaterer således også til begrebet om tillid (som forudsætning)
og selvledelse, når medarbejderne overdrages ansvar for arbejdets tilrettelæggelse og
udførelse.
Man kan skelne mellem indflydelse i arbejdet og indflydelse over arbejdet. Med
indflydelse i arbejdet menes direkte indflydelse på egne arbejdsopgaver og de
ressourcer, man skal bruge for at løse dem (det operationelle niveau). Indflydelse over
arbejdet vedrører derimod beslutninger om selve arbejdspladsen (det taktiske og
strategiske niveau), som medarbejderne kan have del i gennem samarbejds- og
sikkerhedsudvalg. I den Nationale ArbejdsmiljøKohorte (NAK), som gennemføres af Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert femte år, afdækkes den operationelle
dimension: indflydelse i arbejdet.

Eksisterende viden
Det er i flere undersøgelser dokumenteret, at lav kontrol - især i kombination med høje
krav - hænger sammen med lavere jobtilfredshed, dårligere mentalt helbred,
udbrændthed, stress, hjertekarlidelser mv.. Samtidig viser en lang række undersøgelser,
at indflydelse i arbejdet er forbundet med bedre sundhed og positivt kan moderere
virkningerne af høje krav. Resultaterne er dog her mindre entydige og relaterer sig i
øvrigt til andre faktorer, herunder social støtte (som behandles i det følgende kapitel), jf.
den udvidede krav-kontrol-støtte-model (Karasek & Theorell, 1990).
Mange tidlige studier af krav-kontrol-modellen har alene bygget på observationel
evidens og desuden været behæftet med metodiske svagheder. Et nyere review (Egan et
al., 2007) undersøger imidlertid effekterne af en række interventionsstudier (heraf
størstedelen med kontrolgrupper) af øget medarbejder-deltagelse og kontrol gennem
arbejdspladsreorganisering. Det konkluderes, at der er evidens for, at øget jobkontrol er
forbundet med forbedringer af medarbejdernes helbred, og især mentalt helbred,
herunder reduktion af angst og depression.
I et andet review (van der Doef & Maes, 1998) undersøges to hypoteser i relation til kravkontrol-modellen i forhold til fysisk helbred. Dels belastningshypotesen
(risikofaktortilgangen) om, at jobs med høje krav og lav kontrol medfører dårligt
helbred, dels bufferhypotesen (positiv faktor-tilgangen) om at kontrol i arbejdet kan være
stødpude mod høje kravs potentielt negative effekter på helbredet. Belastningshypotesen
modtager generelt stor opbakning i undersøgelser af både dødelighed og sygdom (bl.a.
ift. hjertekarlidelser) samt selv-rapporterede (psyko)somatiske lidelser. Resultaterne ift.
bufferhypotesen er derimod mere tvetydige. I de få eksisterende studier ift.
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hjertekarlidelser er der ikke fundet støtte for hypotesen mht. dødelighed men dog ift.
sygdom. Mht. selvrapporterede psykosomatiske lidelser finder kun et begrænset antal
studier belæg for at støtte bufferhypotesen. På baggrund af en række studier af den
udvidede krav-kontrol-støtte-model, som viser, at det særligt er under lav støtte, at høj
belastning har negative virkninger, konkluderes det dog, at udeladelse af støttedimensionen sandsynligvis kan forklare manglen på bekræftelse af bufferhypotesen (og
den positive faktor-tilgang).
I et andet review (Van der Doef & Maes, 1999) undersøger samme forskere ovennævnte
to hypoteser i forhold til psykisk helbred og trivsel. Reviewet viser (ligesom tilfældet var
ift. fysisk helbred) betragteligt støtte til belastningshypotesen: arbejde i højbelastningsjob er forbundet med generelt lavere psykisk helbred og trivsel. Hvad angår
bufferhypotesen, er resultaterne igen mere tvetydige: blot ca. halvdelen af studierne
fandt, at jobkontrol modererede de negative effekter af høje jobkrav. I flere studier gjaldt
den modererende effekt endvidere blot en delpopulation.
Det skal dog bemærkes, at de studier, som i ovennævnte review ikke støtter
bufferhypotesen, ofte anvender en bred definition af krav eller kontrol, hvormed
kontrollen i disse studier ikke i tilstrækkelig grad reflekterer kontrol, som medarbejderne
kan udøve over de oplevede krav. I den forbindelse viser et nyere studie (de Jonge and
Dormann 2006), at indflydelse i arbejdet som buffer mod høje krav kun er i stand til at
virke modererende i tilfælde af, at indflydelsen er forbundet med netop de krav, der
opleves som høje. Dette understreger vigtigheden af, at kontrollen i arbejdet skal
relateres til de specifikke krav, hvis negative virkninger skal modereres. Desuden tyder
forskning på, at meget høje krav i arbejdet kan have negative konsekvenser for
helbredet, som generelt ikke kan forebygges ved tilsvarende høj grad af indflydelse
(Taris et al., 2003, Grönlund, 2007).
Udover betydningen af indflydelse og deltagelse for medarbejdernes fysiske og psykiske
helbred, er betydningen for generel jobtilfredshed også undersøgt. Et nyere studie
(Wright & Kim 2004) viser i den forbindelse, at deltagelse i beslutningstagning har en
signifikant positiv, om end indirekte, effekt på jobtilfredshed gennem påvirkning af
medarbejdernes jobkarakteristik. Dette bekræftes i et helt nyt studie af effekten af
medarbejderdeltagelse i job redesign-interventioner (Holman et al., 2009). Dette studie
viser, at forbedringer af jobkontrol og deltagelse gav markant øget trivsel. Studiet viser
endvidere, at sammenhængen mellem jobkontrol og trivsel delvis medieres af udnyttelse
af kvalifikationer, dvs. jobkontrol er en forløber for udnyttelse af kvalifikationer, hvilket
igen kan ses som et bidrag til spørgsmålet om produktivitet. I relation hertil viser en
række metaanalyser og reviews (Iaffaldano & Muchinsky 1985; Spector 1986; Judge et al.
2001) en positiv sammenhæng mellem netop jobkontrol og produktivitet, som dog
varierer fra lav til moderat styrke. Samtidig understreges behovet for mere forskning på
området.
Særligt problemer, som kun er blevet undersøgt sporadisk, er dels relationen mellem
kontrol i arbejdet og kontrol over arbejdet, dels mellem individuel kontrol og kollektiv
kontrol, som med gruppeorganiseret arbejde får øget relevans (se afsnit herom
nedenfor). Et interessant bidrag er dog et studie af indflydelse og organisatorisk
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deltagelse (Delbridge & Whitfield, 2001), der viser, at medarbejdere, som deltager i
ordninger, som involverer bredere former for deltagelse (fx repræsentativ deltagelse og
brefinggrupper, dvs. indflydelse over arbejdet) oplever stærkere indflydelse i jobbet end
medarbejdere, som deltager i ordninger, der er mere fokuseret specifikt på produktionen
(fx kvalitetscirkler og arbejdsgrupper).
Et nyere dansk interventionsstudie af stress i videnarbejde (Sørensen et al., 2007) - hvis
udbredelse er stadigt stigende - sætter i den forbindelse spørgsmålstegn ved
betydningen af indflydelse som en definitiv positiv faktor i arbejde kendetegnet ved høj
selvledelse. Det diskuteres, om der kan være problemer forbundet med forståelsen af
indflydelse i krav-kontrol-modellen, som opererer med indflydelse i arbejdet, ikke
indflydelse over arbejdet eller over mængden af krav i arbejdet, som er potentielt
uendeligt i videnarbejde. Dertil kommer, at indflydelse og ansvar i (viden)arbejdet et
stykke af vejen reelt også kan opfattes som krav i arbejdet, hvilket forrykker balancen
mellem de to centrale dimensioner i modellen. Derudover betragter mange
(viden)arbejdere i dag deres arbejde som individuelt styret, jf. selvledelsesbegrebet, og
benytter derfor ikke så ofte kollektiv repræsentation til at få indflydelse over fx
arbejdsbelastningen som lønarbejdergrupper traditionelt har gjort (Andersen &
Rasmussen, 2005; Ipsen, 2007). Mens mere indflydelse i arbejdet i job med lav indflydelse
kan ses som en positiv faktor, som øger mulighederne for coping og læring (og desuden
kan ses som udtryk for tillid og respekt), tyder ovenstående på, at der i videnarbejde og
andet arbejde med høj grad af selvledelse synes at være behov for ikke blot at fokusere
på indflydelse i arbejde men også indflydelse over (kravene i) arbejdet.

Konklusion og diskussion
Det kan overordnet konkluderes, at indflydelse (jobkontrol) og deltagelse er positive
faktorer i arbejdsmiljøet, der kan påvirke helbred, trivsel og jobtilfredshed positivt.
Forskning viser, at mangel på kontrol i arbejdet i kombination med høje krav kan have
alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Dog er der indtil videre kun begrænset
evidens for, at indflydelse i arbejdet (alene) kan beskytte mod de negative
helbredseffekter af højere krav. Forskning peger på, at det for at opnå en buffereffekt er
essentielt, at indflydelsen i arbejdet matcher de krav, hvis negative virkning, den skal
moderere. Yderligere ser effekten kun ud til at eksistere indtil et vist niveau, idet høj
indflydelse som selvstændig variabel ikke i længden ser ud til at kunne kompensere for
meget høje krav.
Resultaterne ift. krav-kontrol-modellen antyder, at indflydelse ikke i sig selv er
tilstrækkeligt til at kompensere for høje krav i arbejdet, og at der kan være behov for at
inddrage flere psykosociale faktorer i analysen af sammenhænge mellem arbejdsmiljø,
helbred og trivsel. En alternativ begrebsliggørelse af de sammenhænge, der belyses i
krav-kontrol-modellen, tilbydes af Job Demands and Ressource (JD-R) modellen. Ifølge
denne model skal positive arbejdsrelaterede udfald, som fx involvering i arbejdspladsen
og lav personaleomsætning, forstås i forhold til de ressourcer (positive faktorer), der
findes i arbejdsmiljøet, mens negative udfald, som fx udbrændthed og
helbredsproblemer, relaterer sig til kravene i arbejdet (Schaufeli & Bakker, 2004). JD-R-
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modellen er således mere omfattende end krav-kontrol-modellen – om end den ligesom
krav-kontrol-modellen betragter indflydelse som entydigt positiv.
Ifølge den seneste NAK-undersøgelse (Burr et al., 2005) oplever danske arbejdstagere et
stigende krav om højere tempo i arbejdet uden en tilsvarende stor stigning i indflydelse
og udviklingsmuligheder. Dog angiver blot ca. hver sjette medarbejder i Danmark kun
sjældent eller aldrig af have stor indflydelse på beslutninger om deres arbejde, og hver
femte sjældent eller aldrig at have indflydelse på, hvad de laver. Det store flertal af
danske arbejdstagere oplever således at have god indflydelse på deres arbejde.
Der kan i forlængelse heraf være grund til at være opmærksom på, at indflydelse og
selvstændig ansvarstagen fx i videnarbejde i stigende grad også kan opfattes som et
krav. Et tilsvarende problem kan tænkes at kunne eksistere i gruppeorganiseret arbejde
og andet arbejde med høj grad af selvledelse, der vinder stadig større udbredelse. Den
eksisterende viden om en mulig tveægget betydning af indflydelse i arbejde med høj
grad af selvledelse er begrænset. Der er således stort behov for forskning i forholdet
mellem krav og kontrol/indflydelse i relation til øvrige positive faktorer i arbejdet. Både
krav-kontrol-modellen og JD-R-modellen bidrager i nogle henseender til forståelsen af
disse relationer, men fordrer i andre henseender videreudvikling for at opnå
forklaringskraft ift. kompleksiteten indeholdt i moderne service- og videnarbejde.
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SOCIAL STØTTE OG GRUPPEORGANISERET ARBEJDE
Introduktion og begrebsafklaring
Som nævnt i ovenstående afsnit om indflydelse, blev krav-kontrol-modellen udvidet
med dimensionen social støtte, der sammen med jobkontrol antages at kunne moderere
den negative effekt af krav på helbred og trivsel (Karasek & Theorell, 1990). Dvs. at
social støtte ifølge krav-kontrol-støtte-modellen giver evnen til at kunne mestre krav i
arbejdet og dermed de bedste forudsætninger for trivsel og løsning af arbejdsopgaven.
Udover denne buffer-effekt antages støtte at have egen positiv virkning på helbred og
trivsel.
Man kan skelne mellem informativ støtte (hjælp til forståelse af, hvad der foregår på
arbejdspladsen), instrumentel støtte (hjælp og bistand til udførelse af arbejdsopgaver) og
følelsesmæssig støtte (fx sympati og omsorg). Støtte på arbejdspladsen kan desuden
komme fra både ledelsen og fra kolleger (individuelt eller i grupper), hvilket dog
opfattes som kvalitativt forskellige former for støtte, idet relationen til ledelsen
grundlæggende er asymmetrisk, mens forholdet til kolleger grundlæggende er mere
ligestillet. Dertil kan støtten være uformel eller formaliseret i form af fx
medarbejderudviklingssamtaler (med ledelsen), mentor-ordninger (med kollegaer) eller
gruppemøder (med kolleger og evt. ledelse).

Eksisterende viden
En meta-analyse (Viswesvaran, 1999) viser, at social støtte har en trefoldig indvirkning
på forholdet mellem stressorer og belastning. For det første ved at mindske niveauet af
oplevede stressorer, for det andet ved at reducere den oplevede belastning (uafhængigt
af stressorer) og for det tredje ved at moderere forholdet mellem stressorer og oplevet
belastning. Ligesom det var tilfældet mht. jobkontrol-dimensionen, viser analysen dog
en begrænset effekt af social støtte som buffer mellem høje krav og negative virkninger
på helbred og trivsel. Andre studier har dog tidligere vist, at kombinationen af jobkontrol
og social støtte kan have positive effekter ift. at modvirke hjertekarlidelser og andre
sygdomme (Johnson & Hall, 1988; Parkes et al., 1994). Et andet studie (Bliese & Castro,
2000) viser, at social støtte (fra lederen) i kombination med rolleklarhed kan beskytte
mod stress som følge af høje krav. Generelt mangler der dog forskning i buffereffekten af
bl.a. den udvidede krav-kontrol-støtte-model.
En nyere meta-analyse (Halbesleben 2006) har undersøgt den selvstændige effekt af
social støtte ift. at modvirke udbrændthed og konkluderer, at der er en moderat
sammenhæng. Analysen viser i øvrigt, at forskellige kilder til social støtte er relateret til
forskellige dimensioner af udbrændthed. Mens social støtte på arbejdet især har
betydning for udmattelse, har social støtte uden for arbejdet især betydning for
depersonalisation og personligt udbytte (personal accomplishment). Det viser sig i
øvrigt, at studier, som mere klart har specificeret typen af social støtte (følelsesmæssig,
instrumentel eller informativ), har fundet stærkere effekter ift. modvirkning af
udbrændthed. Der er imidlertid endnu kun få studier, der har studeret de forskellige
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typer af støtte, og det er derfor endnu ikke muligt at drage sikre overordnede
konklusioner herom (Halbesleben 2006).
Udover helbred og trivsel, herunder stress og udbrændthed, har man også forsket i
effekten af social støtte ift. andre dimensioner. I et review (Rhoades & Eisenberger, 2002)
viser organisatorisk støtte sig at være stærkt positivt relateret til organisatorisk
tilknytning, jobtilfredshed og fastholdelse. Endvidere viser reviewet, at social støtte er
moderat positivt relateret til bl.a. involvering i jobbet og modvirkning af fravær og i
mindre grad, men dog stadig signifikant, relateret til produktivitet/ kvalitet,
organisatorisk tilknytning og fastholdelse.
Det er i den forbindelse interessant, at forskellige kilder til støtte ser ud til at have
forskellige virkninger: støtte fra organisationen/ledelsen modvirker intentionen om at
forlade organisationen, mens støtte fra gruppen/kolleger påvirker individuel
arbejdsindsats – i begge tilfælde medieret gennem øget engagement (Bishop et al., 2000).
Et andet studie (Chen et al., 2007) viser desuden, at individuel arbejdsindsats er positivt
relateret til gruppens arbejdsindsats, og yderligere, at ledelsesklimaet i organisationen
påvirker arbejdsindsatsen i gruppeorganiseret arbejde.
Den øgede anvendelse af gruppeorganiseret arbejde giver umiddelbart gode muligheder
for udbredelsen af social støtte i arbejdet. Selvom gruppeorganiseret arbejde ofte ses som
en fleksibel måde at tilrettelægge arbejdet på, kan man argumentere, at organisationer for at få bedst udbytte af gruppestøtte - må sikre en vis stabilitet i det
gruppeorganiserede arbejde, som sikrer mulighed for opbygning af både faglige og
personlige relationer. Dog kan grupper, som er for sammentømrede omvendt indebære
risiko for det såkaldt groupthink-fænomen, hvor gruppemedlemmer søger konsensus
gennem minimering af konflikter og dermed risikerer at mangle kritisk refleksion og at
udgrænse individuel kreativitet (Borg, 2007; Aldag & Fuller, 1993). Man kan imidlertid
videre argumentere, at den danske organisationskultur, kendetegnet ved lav
magtdistance, høj individualisme, samtaledemokrati og medbestemmelse (Hofstede,
2001), bidrager til at mindske denne risiko. Dette ændrer dog ikke ved, at bl.a. dansk
forskningen peger på, at gruppeorganiseret arbejde ikke blot kan give større
arbejdsglæde og social støtte, men også øget arbejdspres, større sociale krav, flere
konflikter og mere stress (Hvenegaard et al., 2003). Man kan således tale om
gruppeorganiseret arbejde som et janushoved, hvor den konkrete forvaltning på
arbejdspladserne er afgørende for, hvorvidt det kan anskues som en positiv faktor.

Konklusion og diskussion
Det kan overordnet konkluderes, at støtte i arbejdet er en positiv faktor, som i sig selv
kan påvirke medarbejdernes helbred og trivsel og modvirke bl.a. stress og udbrændthed
ved dels at mindske niveauet af stressorer, dels at mindske den oplevede belastning af
stressorerne. Derudover ser social støtte ud til i kombination med andre positive
faktorer, herunder rolleklarhed og indflydelse i arbejdet, at kunne virke som stødpude
mod høje kravs potentielt negative effekter på helbredet. Der er dog behov for yderligere
forskning i buffereffekten i relation til den udvidede krav-kontrol-støtte-model.
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Social støtte kan desuden være en positiv faktor ift. dimensioner udover de specifikt
helbreds- og trivselsrelaterede, herunder organisatorisk tilknytning, jobtilfredshed,
fastholdelse samt arbejdsindsats, om end sammenhængen her er mindre stærk.
Derudover ser niveauet for støtte ud til at have forskellige udfald, således at
organisatorisk støtte kan sikre fastholdelse, og gruppestøtte kan øge arbejdsindsatsen – i
begge tilfælde indirekte gennem øget engagement.
Ifølge den seneste NAK-undersøgelse (Burr et al., 2005) har arbejdstagerne de senere år
oplevet en lille stigning i social støtte fra deres leder; dog svarer hver femte medarbejder,
at de sjældent eller aldrig får støtte fra deres leder og ca. hver sjette, at de sjældent eller
aldrig modtager støtte fra kolleger.
Trods den store betydning, som social støtte kan have, er der ikke forsket meget i,
hvorledes social støtte opstår, udvikles, forbedres eller forringes på arbejdspladser,
hvilket ikke mindst er relevant i relation til udbredelsen af gruppeorganiseret arbejde og
de muligheder og udfordringer, dette medfører. Dog tyder foreliggende forskning på, at
en grundlæggende forudsætning for at medarbejdere oplever organisatorisk støtte bl.a.
er retfærdige organisatoriske processer og procedurer (Rhoades & Eisenberger, 2002).
Dette er således emnet for det næste afsnit.
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TILLID OG RETFÆRDIGHED
Introduktion og begrebsafklaring
Tillid og retfærdighed kan betragtes som to grundlæggende forhold, der danner basis
for, at man gennem fokus på øvrige positive faktorer kan skabe et godt psykosocialt
arbejdsmiljø. Dvs. at hvis medarbejderne ikke oplever tillid og retfærdighed på
arbejdspladsen, er der stor risiko for, at resten af det psykiske arbejdsmiljø bliver opfattet
som utilfredsstillende. Tillid og retfærdighed er desuden afgørende dimensioner i
begrebet om virksomhedens sociale kapital forstået som en overordnet egenskab, der gør
medarbejdere og ledelse i stand til sammen at løse virksomhedens kerneopgave (Olesen
et al., 2008).
Tillid dannes i relationen mellem den enkelte medarbejder, kolleger og ledelse, og kan
defineres som gensidige positive forventninger til andres intentioner og handlinger, dvs.
troen på at andre ikke udnytter ens egen sårbarhed, men handler med indsigt og ansvar,
uden at man behøver kontrollere dette (Rousseau et al., 1998). Tillid anses desuden for at
være en betingelse for, at medarbejderne indgår frivilligt i handlinger, der går ud over
indholdet i den formelle kontrakt og arbejdsbeskrivelse, jf. begrebet om den
psykologiske kontrakt (Rigotti, 2009).
Ved retfærdighed forstås en vurdering af, hvorvidt dét, der foregår på fx arbejdspladsen,
foregår på en måde, der er i overensstemmelse med fælles skabte normer og
forventninger, og der skelnes i forskningen mellem op til fire dimensioner (Greenberg,
1990):
A. Fordelingsretfærdighed: mht. løn, anerkendelse, opgaver og forfremmelser.
B. Procesretfærdighed: konsistente og etiske processer og procedurer
C. Informationsretfærdighed: åbenhed omkring processer og beslutninger.
D. Relationsretfærdighed: gensidig respekt, værdighed og omsorg2.
Informations- og relationsretfærdighed omtales i øvrigt med et samlet begreb som
interaktionsretfærdighed, ligesom organisatorisk retfærdighed ofte henviser til
kombinationen af proces- og relationsretfærdighed (Bies & Moag, 1986).

Eksisterende viden
Forskningen i tillid og retfærdighed på arbejdspladsen set ift. arbejdsmiljø, helbred og
produktivitet/kvalitet har de senere år fået et stigende omfang, og flere studier påpeger,
at der er en indbyrdes stærk sammenhæng mellem de forskellige dimensioner, hvilket
vil sige, at oplevelsen af dem som oftest følges ad. Hvad angår fysisk helbred viser flere
studier, at risikoen for hjertekarsygdomme, herunder forhøjet blodtryk, er lavere for
ansatte, der oplever organisatorisk retfærdighed (Kivimäki et al., 2005; Elovainio et al.,
2006a). Et studie viser endda, at medarbejdere, der oplever høj organisatorisk
retfærdighed, har hele 45 % lavere risiko for at dø af hjertekarsygdomme end
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De engelske betegnelser er: A. distributive justice, B. procedural justice, C. informational justice, D.
interpersonal justice.
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medarbejdere, der oplever middel og lav organisatorisk retfærdighed (Elovainio et al.,
2006b).
I forlængelse heraf skal det nævnes, at en lang række undersøgelser (de fleste
gennemført af samme finsk-engelske forskergruppe) viser, at mangel på især proces- og
relationsretfærdighed kan være en risikofaktor ift. både fysisk og psykisk helbred
(Kivimäki et al., 2004; Elovainio et al., 2002; Kivimäki et al., 2003a; Laaksonen et al., 2006;
Elovainio, 2004; Ylipaavalniemi et al., 2005; Sutinen et al., 2002).
Hvad angår psykisk helbred, viser et nyere studie (Spell & Arnold, 2007) endvidere, at
en ulig fordeling af et gode opleves som mindre uretfærdigt, hvis medarbejderne oplever
høj procesretfærdighed, og at procesretfærdighed rummer muligheder ift. at dæmpe
følelsesmæssig stress (målt som angst og bekymring) – uanset niveauet af
fordelingsretfærdighed. Desuden forstærkedes oplevelsen af procesretfærdighed, når
medarbejderne oplevede høj relationsretfærdighed. Studiet viste i øvrigt, at jo højere
jobkontrol medarbejderne havde, jo højere vurderede de procesretfærdigheden.
Derudover har megen forskning i retfærdighed fokuseret på arbejdsmiljødimensioner,
som rækker ud over de hårde helbredsmæssige sammenhænge, såsom jobtilfredshed,
engagement, fastholdelse og produktivitet/kvalitet, hvor især procesretfærdighed (igen)
synes at spille en særlig rolle. En meta-analyse (Colquitt et al., 2001) viser i den
forbindelse, at jobtilfredshed samt engagement og involvering er stærkt relateret til
fordelings- og procesretfærdighed, men kun moderat eller svagt relateret til
informations- og relationsretfærdighed. Derudover viste produktivitet/kvalitet sig at
være moderat relateret til procesretfærdighed. Som nuancering heraf viser et andet
review (Cohen-Charash & Spector, 2001), at det især er procesretfærdighed, som forøger
medarbejdernes engagement i organisationen, imens det mest er fordelingsretfærdighed,
der øger jobtilfredsheden. Studiet viste endvidere, at jo højere procesretfærdigheden er,
jo mere præsterer medarbejderne. Dette bekræftes i et nyere studie (Heponiemi et al.,
2007), hvor produktiviteten blandt de medarbejdere, der oplevede den største grad af
procesretfærdighed, var helt op til 45 % højere end gennemsnittet.
Andre studier har undersøgt sammenhængen mellem retfærdighed, engagement og
involvering og fastholdelse. Et studie (Simons & Roberson, 2003) viser en moderat
sammenhæng mellem hhv. procesretfærdighed og tilfredshed med ens umiddelbare
leder (som igen hænger stærkt sammen med relationsretfærdighed) og engagement og
involvering (som igen hænger sammen med intention om at blive på arbejdspladsen). Et
andet studie (Kay & Hagan, 2003) viser i den forbindelse, at medarbejdere, som oplevede
fordelingsretfærdighed på arbejdspladsen, var 61 % mindre tilbøjelige til at have
intentioner om at forlade den.
Flere meta-analyser og et nyere studie (Colquitt et al., 2001; Dirks & Ferrin, 2002;
Stinglhamber et al., 2006) finder en stærk sammenhæng mellem samtlige fire
retfærdighedsdimensioner og tillid til ledelsen. En af meta-analyserne og et andet nyere
studie (Dirks & Ferrin, 2002; Kay & Hagan, 2003) viser i øvrigt, at tillid til ledelsen –
ligesom tilfældet var med retfærdighed – er stærkt relateret til jobtilfredshed og
engagement og involvering i arbejdspladsen, ligesom tillid kan bidrage til at fastholde
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medarbejderne. Derudover viste meta-analysen en vis sammenhæng mellem tillid og
produktivitet/kvalitet, som bekræftes i andre studier. Ét viser fx, at tillid til ledelse og
kolleger fører til øget produktivitet/kvalitet i gruppeorganiseret arbejde (BijlsmaFrankema et al., 2005), et andet at tillid øger organisatorisk produktivitet/kvalitet
(Gould-Williams, 2003) og et tredje, at tillid i form af uddelegering af kontrol ikke blot
øger de ansattes involvering og produktivitet, men at virkningen endog kan være mere
effektiv end præstationsløn (Spreitzer & Mishra, 1999).
Derudover viser et par nyere studier, at tillid – igen ligesom retfærdighed – kan være en
positiv faktor ift. helbred, fx i pressede situationer som under nedskæringer (Nilsson et
al., 2005), ligesom tillid - i tråd med antagelserne om jobkontrol - kan virke som en buffer
på belastninger fra høje kvantitative krav i arbejdet (Harvey, Kelloway, & DuncanLeiper, 2003). Konkret viste studiet, at når tilliden var høj, var der et lavere niveau af
stress og udbrændthed.

Konklusion og diskussion
Forskningen peger på, at retfærdighed på arbejdspladsen har stor betydning for helbred
og arbejdsmiljø. Bl.a. ser retfærdighed ud til at være en selvstændig dimension på
arbejdspladsen, der kan påvirke de ansattes risiko for hjertekarsygdomme.
De forskellige dimensioner: fordelings-, proces-, informations- og relationsretfærdighed
ser desuden ud til at være indbyrdes forbundne og vil således ofte optræde sammen.
Men især procesretfærdighed ser ud til at have stærk indflydelse på stort set samtlige
undersøgte helbreds- og arbejdsmiljødimensioner. Mht. helbred ser også
relationsretfærdighed ud til at spille en afgørende rolle, mens fordelingsretfærdighed ser
ud til at spille en central rolle ift. bl.a. jobtilfredshed. Det samme ser ud til at gælde for
tillid, som derudover ser ud til at have positive udfald for produktivitet/kvalitet.
Det antages ofte i forskningen, at der er en direkte positiv effekt af tillid, kaldet hovedeffekt-modellen, selvom visse forskere har talt for en alternativ model, moderatormodellen. I tråd med buffer-hypotesen i tilknytning til Karaseks krav-kontrol-model
betragtes tillid her som en faktor, der kan moderere, facilitere eller hindre effekten af
andre faktorer på helbred eller arbejdsmiljø. Der mangler dog generelt forskning i denne
sammenhæng, herunder kvalitativ forskning, som kan afdække de organisatoriske og
psykosociale processer bag (Dirks & Ferrin, 2001).
I version to af NFA’s psykosociale spørgeskema (COPSOQII) blev oplevelsen af tillid og
retfærdighed inkorporeret. Mht. tillid så viser resultaterne, at 2/3 af lønmodtagerne
oplever, at deres ledelse stoler på, at de gør et godt stykke arbejde, mens blot lidt over
halvdelen omvendt mener, at man kan stole på de udmeldinger, der kommer fra
ledelsen. Mht. retfærdighed oplever kun knap halvdelen, at konflikter løses på en
retfærdig måde, at man bliver anerkendt for et godt stykke arbejde, og at
arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt. Anden forskning fra NFA viser, at der er stor
spredning fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad angår niveauet af tillid (Hasle et al.,
2008).
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INVOLVERING, MENING, ENGAGEMENT OG
IDENTIFIKATION

Introduktion og begrebsafklaring
Der findes i litteraturen flere begreber, der beskæftiger sig med arbejdstagerens
tilknytning til arbejdspladsen eller arbejdsopgaverne. Ifølge O’Reilly og Chatman (1986)
udspringer en arbejdstagers tilknytning til arbejdspladsen eller arbejdsopgaverne fra en
identifikation med de holdninger, værdier og/eller mål, som arbejdspladsen og
arbejdsopgaverne orienterer sig mod, og at disse holdninger, værdier og mål accepteres
af arbejdstageren og inkorporeres i arbejdstagerens umiddelbare adfærdsmønster
(O'Reilly & Chatman, 1986).
I den internationale litteratur findes der en række begreber, der belyser arbejdstagernes
tilknytning til deres arbejdsplads og deres arbejdsopgaver. Begreberne affective
organizational commitment (Meyer et al., 2002) og organizational identification (Riketta, 2005;
Van Knippenberg & Sleebos, 2006) beskriver arbejdstagerens tilknytning til
arbejdspladsen, mens begreberne work engagement (Bakker et al., 2008) og oplevelse af
mening i arbejdet (Wrzeniewski, 2003; Pratt & Ashforth, 2003) i højere grad orienterer sig
mod arbejdstagernes tilknytning til deres arbejdsopgaver.
Den danske forskning i medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen og
arbejdsopgaverne har primært orienteret sig mod begreberne involvering i arbejdspladsen
og oplevelse af mening i arbejdet, som er operationaliseret i The Copenhagen Psychosocial
Questionnaire (COPSOQII), der belyser psykosocialt arbejdsmiljø blandt danske
lønmodtagere (Pejtersen et al., 2010; Kristensen et al., 2005). Den danske
operationalisering af begrebet involvering i arbejdspladsen har en klar affinitet med
begrebet affective organizational commitment, og den følgende litteraturgennemgang vil
derfor primært orientere sig mod begreberne involvering i arbejdspladsen og oplevelse
af mening i arbejdet.
Begrebet involvering i arbejdspladsen (affective organizational commitment) belyser
medarbejdernes følelsesmæssige tilknytning til og identifikation med arbejdspladsen
(Meyer & Allen, 1997). Efterhånden som involveringen i arbejdspladsen intensiveres,
bliver deltagelsen i livet på arbejdspladsen i stigende grad en selvstændigt motiverende
faktor (Deci & Ryan, 1985). Oplevelse af mening i arbejdet er et begreb, der orienterer sig
mod arbejdstagerens subjektive oplevelse af arbejdets indhold (Wrzeniewski, 2003). Et
centralt element i oplevelsen af mening i arbejdet er oplevelsen af overensstemmelse
mellem personlige værdier og arbejdets indhold, hvilket kan bidrage til arbejdstagerens
identifikation med arbejdet og til at bekræfte arbejdstagerens selvforståelse
(Wrzeniewski, 2003; Sagiv et al., 2004). Herudover er oplevelse af mening i arbejdet et
fænomen, der løbende reproduceres, når arbejdstagerens daglige arbejdsrelaterede
aktiviteter opleves som værende væsentlige og havende et klart mål (Pratt & Ashforth,
2003).
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Eksisterende viden
I den arbejds- og organisationspsykologiske forskning er begrebet involvering i
arbejdspladsen (affective organizational commitment) dels blevet analyseret som resultatet
af en række faktorer i arbejdsmiljøet og dels som en faktor, der har selvstændig
betydning for væsentlige organisatoriske udfald. Involvering i arbejdspladsen viser sig
at hænge positivt sammen med indflydelse i arbejdet, oplevelser af arbejdsrelaterede
udfordringer, ledelseskvalitet, social støtte på arbejdspladsen, samt oplevelser af
retfærdighed i arbejdet (Meyer et al., 2002; Mathieu & Zajac, 1990). I forlængelse heraf
viser involvering i arbejdspladsen sig at hænge negativt sammen med rollekonflikter og
rolleuklarhed (Meyer et al., 2002; Mathieu & Zajac, 1990).
Forskning viser i øvrigt, at involvering i arbejdspladsen hænger sammen med en række
positive udfald for såvel individer som arbejdspladser. Involvering i arbejdspladsen har
således vist sig at hænge positivt sammen med trivsel (Harris & Cameron, 2005; Meyer
et al., 2002), arbejdsindsats (Meyer et al., 2002; Mathieu & Zajac, 1990; Freund & DrachZahavy, 2007), engagement (Hakanen et al., 2008) og arbejdstageres evne til at håndtere
arbejdsrelaterede stressorer (Glazer & Kruse, 2008; Schmidt, 2007). Herudover er der
fundet negative sammenhænge mellem involvering i arbejdspladsen og risikoen for
langvarigt sygefravær (Clausen et al., 2010) og overvejelser om arbejdsophør (Cole &
Bruch, 2006; Stinglhamber & Vandenberghe, 2003).
Oplevelse af mening i arbejdet viser sig at hænge positivt sammen med ledelseskvalitet
(Arnold et al., 2007; Brown, 1996), social støtte på arbejdspladsen (Milliman et al., 2003)
og indflydelse i arbejdet (Brown, 1996), mens oplevelser af rolleuklarhed lader til at have
en negativ sammenhæng med oplevelse af mening i arbejdet (Brown, 1996).
I forlængelse heraf viser oplevelse af mening i arbejdet sig at hænge sammen med en
række positive udfald på individ- og arbejdspladsniveau. Oplevelse af mening i arbejdet
hænger således positivt sammen med trivsel (Arnold et al., 2007) og involvering i
arbejdspladsen (Milliman et al., 2003). Oplevelse af mening i arbejdet viser sig endvidere
at hænge negativt sammen med symptomer på udbrændthed (Leiter et al., 1998), risiko
for langvarigt sygefravær (Clausen et al., 2010) og overvejelser om arbejdsophør
(Milliman et al., 2003; Leiter et al., 1998). I dansk kontekst er i øvrigt fundet, at oplevelse
af mening i arbejdet hænger sammen med såvel følelse af energi (vitality) og mentalt
helbred, selv når en række andre centrale arbejdsmiljøfaktorer inddrages i analyserne
(Burr et al., 2010).
Endelig skal det nævnes, at det overordnede mønster i de sammenhænge, der blev
refereret for involvering i arbejdspladsen og oplevelse af mening i arbejdet også gælder
for begreberne work engagement (Bakker et al., 2008) og organizational identification
(Riketta, 2005).

Konklusion og diskussion
Sammenfattende kan det siges, at tilknytning til arbejdspladsen og de faktiske
arbejdsopgaver på den ene side hænger sammen med positive faktorer i arbejdsmiljøet
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og på den anden side associeres med en række positive udfald på arbejdspladsniveau.
Involvering i arbejdspladsen og oplevelse af mening i arbejdet kan, som diskuteret
indledningsvist, betragtes som ressourcer, der er skabt på baggrund af arbejdsrelaterede
oplevelser og erfaringer, og som sætter arbejdstagerne i stand til at håndtere kravene i
arbejdet, uden at dette fører til overvejelser om arbejdsophør, langvarigt sygefravær eller
nedsat arbejdsindsats.
I 1997 og 2005 blev involvering i arbejdspladsen og oplevelse af mening i arbejdet målt i
COPSOQ- og COPSOQII-undersøgelserne blandt et repræsentativt udsnit af danske
lønmodtagere. I forhold til involvering i arbejdspladsen er der ikke nævneværdige
forskelle i gennemsnittet i 1997 og 2005, men i forhold til oplevelse af mening i arbejdet
er der sket et statistisk signifikant fald i gennemsnittet. Involvering i arbejdspladsen og
oplevelse af mening i arbejdet er dog forholdsvis udbredte ressourcer blandt danske
lønmodtagere. På en skala fra 0-100 var gennemsnittet for involvering på 58 i 2005, mens
gennemsnittet for mening i arbejdet var på 74 i 2005 (Pejtersen & Kristensen, 2009)
Endelig skal det nævnes, at involvering i arbejdspladsen og oplevelse af mening i
arbejdet er gode eksempler på, at både for lidt og for meget af konkrete positive faktorer
kan indebære risici. For arbejdstagere, der oplever en høj grad af mening i arbejdet og
betragter arbejdet som den dominerende kilde til identitet, kan arbejdsophør således
indebære et uforholdsmæssigt stort identitetstab. Ligeledes kan overdreven involvering i
arbejdspladsen (over-commitment) være forbundet med risiko for stress og hjertekarsygdomme (Tsutsumi & Kawakami, 2004).
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UDVIKLINGSLEDELSE
Introduktion og begrebsafklaring
Ledelse kan anskues som en positiv faktor i arbejdet i det omfang, den bidrager til
trivsel, effektivitet og mulighed for at rekruttere og fastholde personale. Et af de helt
centrale perspektiver vedrørende ledelse og selvledelse er Bass’ teori om transformational
leadership – udviklingsledelse (Bass, 1999). Det centrale omdrejningspunkt i
udviklingsledelse er at facilitere at medarbejderne sættes i stand til at lede sig selv. Dette
opnås ved, at ledelsen på arbejdspladsen i højere grad fokuserer på at vise sine
medarbejderne, hvilken vej de skal gå frem for at kontrollere, om medarbejderne går den
rigtige vej – heraf betegnelsen selvledelse. Dette opnås ved at inspirere medarbejderne til
at identificere sig med arbejdspladsen og ved at inspirere medarbejderne til at opleve
medejerskab i forhold til deres arbejdsopgaver. Udviklingsledelse baserer sig iflg. Bass
på tre søjler:
1. Inspirerende ledelse: lederen artikulerer en vision for arbejdspladsen, anviser,
hvorledes visionen kan realiseres, og går foran med et godt eksempel.
2. Intellektuel stimulation: lederen opfordrer medarbejdere til at reflektere over,
hvorledes udførelsen af deres arbejde kan forbedres, og bidrager på den måde til
at motivere medarbejderne.
3. Individuelle hensyn: lederen tager individuelle hensyn til den enkeltes
færdigheder og interesser i planlægningen af arbejdet.
I det perspektiv, der tilbydes af Bass’ teori om udviklingsledelse (Bass, 1999),
transformeres ledelse således til selvledelse i det omfang, lederen/ledelsen formår at
artikulere en vision, der sætter den enkelte medarbejder i stand til at regulere sin egen
indsats i forhold til arbejdsorganisationens samlede produktion, og ved at stimulere og
inspirere den enkelte medarbejder til at tage initiativer, der er i overensstemmelse med
arbejdsorganisationens overordnede mål og interesser. Idet udviklingsledelse er en
praksis, der sigter mod at understøtte arbejdstagernes identifikation med
arbejdsrelaterede fænomener, synes udviklingsledelse at være tæt forbundet med
begrebsliggørelsen af arbejdstagernes tilknytning til arbejdspladsen og
arbejdsopgaverne, der blev gennemgået i det foregående afsnit.
Selvledelse er et begreb, der knytter sig an til teorien om udviklingsledelse. Selvledelse
indebærer, at medarbejderne og/eller arbejdsgrupperne reflekterer over, hvordan
opgaveløsningen føres ud i livet samt forholder sig til, hvordan medarbejderen og/eller
arbejdsgruppen fungerer og løser eventuelle problemer selvstændigt (Manz & Sims,
1987). Selvledelse fordrer således, at medarbejderne og/eller arbejdsgrupperne har en
stærk identifikation med arbejdspladsen og arbejdsopgaverne, hvilket er en
forudsætning for, at selvledelse foregår i overensstemmelse med arbejdsorganisationens
mål og interesser. Selvledelse knytter desuden an til det tidligere behandlede begreb om
tillid (som forudsætning).
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Eksisterende viden
På baggrund af ovenstående begrebsliggørelse af udviklingsledelse, synes det oplagt at
forvente, at udviklingsledelse et fænomen, der er tæt forbundet med arbejdstagernes
involvering i arbejdspladsen og arbejdstagernes oplevelse af mening i arbejdet.
I en undersøgelse af betydningen af udviklingsledelse (Pillai & Williams, 2004), viser
udviklingsledelse sig at have indirekte betydning for medarbejdernes involvering i
arbejdspladsen og for deres selvrapporterede effektivitet. Analysen viser videre, at
sammenhængen mellem udviklingsledelse og involvering i arbejdspladsen og
effektivitet medieres af medarbejdernes selvtillid og af deres oplevelse af gruppetilhør. I
forlængelse heraf viser et andet studie, at udviklingsledelse har betydning for tilliden
mellem medarbejderne på arbejdspladsen, og at tilliden på arbejdspladsen igen har
betydning for medarbejdernes tilfredshed i arbejdet (Butler et al. 1999).
Disse fund understøttes af et andet studie (Corrigan & Garman, 1999), der finder, at
udviklingsledelse bidrager til at øge sammenhængskraften i gruppeorganiseret arbejde,
hvilket igen bidrager til at øge effektiviteten. Sammenhængskraften i grupperne
medierer således sammenhængen mellem udviklingsledelse og effektivitet. Herudover
finder et studie (Podsakoff et al., 1990), at udviklingsledelse bidrager til at skabe en stærk
identifikation med arbejdspladsen og arbejdsopgaverne blandt medarbejderne, hvilket
igen betyder, at der kan observeres en adfærd, hvor medarbejderne udviser
”organizational citizenship behavior”, og de dermed yder mere, end hvad der
umiddelbart kan forventes af dem.
I forlængelse heraf viser endnu et studie en positiv sammenhæng mellem
udviklingsledelse og involvering i arbejdspladsen og en negativ sammenhæng mellem
udviklingsledelse og overvejelser om at forlade arbejdet hhv. professionen (Bycio et al.,
1995). Et andet studie viser herudover, at udviklingsledelse hænger sammen med trivsel,
men at denne sammenhæng medieres af arbejdstagernes oplevelse af mening i arbejdet
(Arnold et al., 2007).
Endelig viser en undersøgelse af selvledelse i gruppeorganiseret arbejde en positiv
sammenhæng mellem selvledelse og ledervurderet arbejdsindsats (Konradt et al., 2009),
mens en anden undersøgelse viser, at selvledelse er forbundet med en række positive
udfald, fx trivsel og jobtilfredshed (Dolbier et al., 2001).

Konklusion og diskussion
Forskningslitteraturen peger således på, at udviklingsledelse kan have betydning for
trivsel, effektivitet og mulighederne for at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen.
Der er ikke fundet forskningsresultater om ledelse som positiv faktor ift. risikofaktorers
negative virkninger, se dog afsnittet om ’’Social støtte’’ (fra lederen) samt afsnittet om
’’Tillid’’ (til ledelsen).
Det skal dog bemærkes, at de observerede sammenhænge mellem udviklingsledelse på
den ene side og trivsel, effektivitet, og fastholdelse på den anden side primært er af
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indirekte karakter – enten gennem den betydning som udviklingsledelse har på
sammenhængskraften i arbejdsgrupper eller gennem den betydning, som
udviklingsledelse har på medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen. Herudover
nævnes også et par eksempler på, at selvledelse er forbundet med positive konsekvenser.
Igangværende forskning tyder dog på, at selvledelse også kan indebære risici, hvormed
der her synes at være tale om en af de faktorer, hvor den U-formede sammenhæng
nævnt i de indledende afsnit i høj grad synes at gøre sig gældende, og hvor balancen
mellem for lidt og for meget er afgørende for trivslen (Bramming et al., 2008).
Det er vigtigt at fremhæve, at øget selvledelse (fx i gruppeorganiseret arbejde) ikke
indebærer et mindre behov for ledelse, men nærmere at udvikling af kompetencer til
selvledelse understøttes bedst af nogle ledelsesformer, fx udviklingsledelse. Der mangler
dog viden om, hvordan ledelse i praksis kan understøtte udvikling af selvledelse og
trivsel i forskellige typer af jobs.
Endelig skal det pointeres, at udviklingsledelse er et teoretisk perspektiv med klare
angelsaksiske rødder, hvilket også har betydning for begrebsliggørelsen af relationen
mellem ledelse og medarbejdere. Udviklingsledelsesperspektivet anlægger således i høj
grad et top-down perspektiv på relationen mellem ledelse og medarbejdere, men i en
dansk sammenhæng må der forventes en højere grad af samarbejde og udveksling
mellem ledelse og medarbejdere, end der umiddelbart lægges op til i Bass’ (1999)
begrebsliggørelse af udviklingsledelse. På trods af disse forbehold, skal det dog
pointeres, at ledelsen må forventes at være initiativtager til de processer, der beskrives i
den ledelsesforståelse, der tilbydes i udviklingsledelse.
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SAMMENHÆNGEN MELLEM PSYKOSOCIALE
FAKTORER OG MUSKEL-SKELETBESVÆR
Introduktion og begrebsafklaring
Muskel- og skeletbesvær (smerter der relateres til muskler, sener og led) er et
multifaktorielt fænomen, hvilket betyder, at forskningen er vanskeliggjort af de mange
forskellige forhold, der skal tages i betragtning, når man forsøger at kortlægge graden af
besvær, årsager og konsekvenser. Den videnskabelige litteratur viser bl.a., at
arbejdsforhold kan øge graden af muskel- og skeletbesvær, påvirke arbejdsevnen og øge
risikoen for udstødelse fra arbejdsmarkedet. Det har ikke været muligt at skelne mellem,
om de mange påviste sammenhænge gælder nyudvikling af besvær (kausalitet) eller en
større grad af besvær, dvs. forværring af smerter (Olsen et al., 2009). Denne problematik
påvirker dog ikke de påviste sammenhænge mellem muskel- og skeletbesvær og
konsekvenser som fx nedsat livskvalitet, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.
En kontakt med sundhedsvæsenet med ondt i ryggen vil i langt den overvejende del af
tilfældene (ca. 80 %) ikke kunne give en medicinsk sikker forklaring på, hvorfor
personen har ondt i ryggen (Mortensen et al., 2008). Endvidere er der ofte en
sammenhæng mellem udbredelsen af smerter som følge af muskel- og skeletbesvær og
psykisk velbefindende (Ektor-Andersen et al., 1999). Disse forhold indikerer, at den
traditionelle biomedicinske forståelsesramme er utilstrækkelig til at kunne forstå,
hvorfor muskel-skeletsmerter rapporteres forskelligt af forskellige personer, og hvorfor
nogle, men langt fra alle personer med muskelskeletsmerter, melder sig syge.
Som følge heraf er det blevet stadig mere udbredt at betragte muskel- og skeletbesvær
(og sygefravær som følge heraf) i en biopsykosocial forståelsesramme (Engel, 1977;
Waddell, 2004), der refererer til, at muskel- og skeletbesvær og konsekvenserne heraf
skal forstås i samspillet mellem det biologiske (de fysiske belastninger og personens
helbred), det psykologiske (individuelle faktorer som sygdomsadfærd, holdninger,
mestringsstrategier og stress), samt det sociale (samfundsmæssige, arbejdspladsmæssige
og private forhold, som påvirker individets handlemuligheder og funktion).

Eksisterende viden
Forskningen i sammenhænge mellem psykosociale faktorer og muskel- og skeletbesvær
har hidtil været fuldstændigt domineret af en risikofaktortilgang, der blandt andet viser
sammenhænge mellem udvikling af muskel- og skeletbesvær og høje jobkrav, lav
indflydelse, lav social støtte og lav jobtilfredshed. Der mangler generelt forskning i
betydningen af positive faktorer i arbejdet for muskel- og skeletbesvær og konsekvenser
heraf, fx ift. modvirkning af sygefravær, jobskifte og arbejdsophør. Nedenstående er
således helt overvejende baseret på reviews og studier omhandlende negative faktorer.
Høje jobkrav forbindes konsistent med muskel- og skeletsymptomer generelt (Bongers et
al., 1993). Endvidere indikerer dette review, at mangel på kontrol og social støtte i jobbet
kan associeres med muskel- og skeletbesvær. Derudover viser en række reviews
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sammenhæng mellem psykosociale faktorer og specifikke former for muskel- og
skeletbesvær.
Besvær i skulder, albue og (hånd)led forbindes konsistent med en høj oplevelse af stress på
jobbet samt med høje jobkrav, selvom resultaterne her er mere inkonsistente (Bongers &
Kremer, 2002). En anden forfattergruppe finder sammenhæng mellem skulderbesvær og
psykosociale faktorer som høje psykologiske jobkrav, lav jobkontrol, lav social støtte og
lav jobtilfredshed, men de konkluderer, at resultaterne af de undersøgte studier ikke er
konsistente (van der Windt et al., 2000). Senest har et review konkluderet, at albuebesvær
er forbundet med lav jobkontrol og lav social støtte (van Rijn, 2009).
Nakkebesvær kædes sammen med høje kvantitative krav i arbejdet, lav social støtte fra
kolleger, lav jobkontrol, og endvidere lav jobtilfredshed samt (for) høj og lav indflydelse
(skill discretion) (Ariëns et al., 2001). Derimod er resultaterne mere modstridende mht.
faktorer som høj belastning i jobbet, lav støtte fra leder, jobkonflikter, lav jobsikkerhed
samt begrænsede muligheder for hvilepauser. Sammenhængen mellem nakkebesvær og
høje kvantitative krav i arbejdet og lav social støtte er bekræftet i et senere review, der
også finder en sammenhæng med jobusikkerhed (Cote et al., 2008).
Rygbesvær forbindes med lav jobtilfredshed og muligheder for indflydelse på eget job
(low decision latitude), selvom resultaterne varierer mellem studierne (Burdorf & Sorock,
1997). Sammenhæng mellem rygsmerter og psykosociale faktorer er bekræftet af andre,
der samtidigt viser, at der er væsentlige metodologiske brister i undersøgelserne,
herunder manglende kontrol for biomekaniske forhold (byrder) i jobbet (Davis &
Heaney, 2000). Flere skandinaviske og europæiske undersøgelser konkluderer dog, at
organisatoriske og psykosociale arbejdsvilkår er lige så vigtige årsager til muskel- og
skeletbesvær som de fysiske vilkår (Ekberg et al., 1994; Bernard, 1994; Houtman, 1994,
Skov et al., 1996).
Et dansk studie, som undersøger psykosociale risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær
i både nakke, skuldre og ryg, konkluderer i tråd med ovenstående, at smerter i nakke og
skuldre er relateret til høje jobkrav, og at rygsmerter er relateret til en tendens til at føle
sig overarbejdet og til manglende social støtte fra kolleger (Skov et al., 1996). Derudover
fandt man, at mangel på variation i jobbet samt kombinationen af lav tidskontrol og højt
konkurrenceelement i jobbet var relateret til nakke-symptomer.
En psykosocial faktor, som gennemgående relateres til forskellige former for muskel- og
skeletbesvær, er lav social støtte. Der er betragtelig evidens for, at lav social støtte i form
af ringe kommunikationskanaler, utilfredsstillende arbejdsrelationer og en ikkestøttende organisationskultur, er forbundet med muskel-skeletbesvær (Woods, 2005).
Det konkluderes derudover, at et mindre antal studier i øvrigt har vist, at social støtte
har beskyttende effekter ift. muskel- og skeletbesvær – altså en positivfaktortilgang frem
for den risikofaktortilgang, som ellers konsistent har domineret forskningen i
sammenhængen mellem psykosociale faktorer og muskel- og skeletbesvær.
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Konklusion og diskussion
Forskningen har vist, at en række forhold knyttet til arbejdsorganisationen og det
psykosociale arbejdsmiljø øger risikoen for uspecificeret muskel- og skeletbesvær. Det
synes særligt at være de tre dimensioner i krav-kontrol-støtte-modellen, altså høje krav,
lav jobkontrol eller indflydelse i jobbet samt manglende social støtte, som kædes
sammen med muskel- og skeletbesvær. Derudover udpeges også lav jobtilfredshed og
jobusikkerhed som centrale faktorer. Det må bemærkes, at disse få risikofaktorer fra én
teoretisk forståelsesramme i udtalt grad har været de mest anvendte gennem mange års
forskning på området. Der mangler således i høj grad videnskabelige undersøgelser,
hvor der inkluderes andre og bredere indfaldsvinkler på psykosociale forhold.
Der er forskellige mekanismer, som antages at kunne forklare sammenhænge mellem
psykosociale faktorer og muskel- og skeletbesvær (Ariëns, 2001). Én mekanisme er, at
psykosociale krav, der overstiger individets håndteringsevne (coping), resulterer i en
stressrespons med øget muskelspænding, der forværrer/udløser smerterne (interaktion).
En anden mekanisme er, at negative psykosociale forhold kan påvirke
opmærksomheden omkring og rapporteringen af muskel- og skeletbesvær og/eller
forøge tilskrivningen til arbejdsmiljøet (observationsbias). En tredje mekanisme er, at
psykosociale forhold, som de beskrives med krav-kontrol-støtte modellen, kan være højt
korreleret med fysiske krav, hvormed associationen til muskelskeletbesvær reelt
reflekterer de fysiske krav (konfounding).
Uanset mekanismerne mangler der i høj grad forskning, der har en bredere tilgang til
psykosociale forhold, herunder betydningen af positive faktorer i arbejdet for graden af
muskel- og skeletbesvær og konsekvenser heraf i form af fx (modvirkning af)
sygefravær, jobskifte og arbejdsophør.

31

TERAPEUTISK TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE
Introduktion og begrebsafklaring
I forbindelse med den stigning i det langvarige sygefravær, der har manifesteret sig i de
vestlige lande i løbet af de seneste par årtier, er der kommet et stigende forskningsfagligt
fokus på interventioner, der på en bæredygtig måde kan bidrage til at få langvarigt
sygemeldte arbejdstagere tilbage til arbejdet (TTA). Et lovende eksempel på en sådan
intervention er terapeutisk tilbagevenden til arbejdet, der er et forløb for sygemeldte
arbejdstagere. Terapeutisk TTA anskuer TTA-processen som et samspil mellem den
sygemeldte, arbejdspladsen samt eventuelle behandlingssystemer. Mere specifikt
indebærer terapeutisk TTA, at den sygemeldte arbejdstager rehabiliteres gennem en
gradvist mere intens tilbagevenden til det arbejde, som arbejdstageren sygemeldtes fra
(Durand & Loisel, 2000), samtidig med at de psykologiske og arbejdsmiljørelaterede
aspekter af TTA-processen adresseres (Briand et al., 2007). Den terapeutiske TTA-proces
gennemløber fire faser:
1. Et rehabiliteringsprogram fastlægges i samarbejde med ledelsen på
arbejdspladsen.
2. Det aftales mellem arbejdstager, beskæftigelsesvejleder og ledelsen på
arbejdspladsen, hvilke arbejdsopgaver, der skal varetages.
3. For at TTA-processen ikke skal sinke den almindelige produktion, kan den
tilbagevendte arbejdstager eventuelt placeres i en støttefunktion, der ikke direkte
har med den primære produktion at gøre.
4. Den tilbagevendte arbejdstagers arbejdsopgaver øges gradvist, indtil den
tilbagevendte er i stand til at varetage de arbejdsopgaver, som arbejdstageren
blev sygemeldt fra.
Sideløbende med den gradvise tilbagevenden til de tidligere arbejdsopgaver, indebærer
terapeutisk TTA også en psykologisk intervention, der fokuserer på 1) evaluering af
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, 2) forøgelse af arbejdstagerens parathed til at
engagere sig i TTA, 3) støtte af arbejdstagerens engagement i TTA-processen, og 4) støtte
arbejdstageren i at fastholde arbejdet (Briand et al., 2007). På denne baggrund antyder
terapeutisk TTA således, at holdnings- og adfærdsmæssige faktorer, i samspil med de
praksisformer, der eksisterer på arbejdspladsen, er af betydning for sygemeldte
medarbejderes muligheder for at vende tilbage til arbejdspladsen (se Black, 2008).

Eksisterende viden
En tidlig gennemgang af effekten af TTA-projekter, der sigter mod at tilbyde sygemeldte
arbejdstagere modificerede arbejdsopgaver, viser, at arbejdstagere, der tilbydes
modificerede arbejdsopgaver, har en dobbelt så stor sandsynlighed for en succesfuld
tilbagevenden til arbejde som arbejdstagere, der direkte vender tilbage til deres tidligere
arbejdsopgaver (Krause et al., 1998).
Terapeutisk TTA fokuserer imidlertid på gradvis tilbagevenden til arbejdet, og denne
metode er kun blevet undersøgt i to af de 13 studier, der indgik i ovennævnte
gennemgang. Forskningen viser her, at arbejdstagere, der gennemgik et gradvist TTA32

forløb, kom næsten 2½ gang hurtigere tilbage til arbejdet end arbejdstagere, der
gennemgik ikke-graduerede TTA-forløb (Durand & Loisel, 2000). For at undersøge
effektiviteten af terapeutisk TTA i forhold til andre tilgange til TTA, sammenlignede
forskerne forskellige TTA-metoder for en gruppe sygemeldte arbejdstagere med
lænderygbesvær. I en to-årig opfølgningsperiode gennemgik en gruppe et terapeutisk
TTA-forløb, mens to andre grupper gennemgik alternative TTA-forløb uden terapeutiske
komponenter. Endelig modtog en kontrolgruppe ingen TTA-støtte. I gruppen, der
modtog terapeutisk TTA var 93 procent i arbejde efter den to-årige opfølgningsperiode,
mens denne andel var knap 75 procent for de to andre interventionsgrupper. I
kontrolgruppen, som ingen TTA-støtte modtog, var kun en tredjedel i arbejde efter den
to-årige opfølgningsperiode (Durand & Loisel, 2000).
I et andet studie sammenligner forskerne metoder til beskæftigelsesmæssig
rehabilitering af sygemeldte arbejdstagere med psykiske lidelser (Blonk et al., 2006). Den
ene metode betjente sig af kognitiv adfærdsterapi, og fulgte en nøje struktureret
behandlingsprotokol. Den anden metode karakteriseredes som en kombineret
intervention, der dels betjente sig af kognitiv adfærdsterapi, og dels betjente sig af nogle
forløb, der orienterede sig mod at håndtere stress, afslapning osv. Herudover blev TTAprocessen løbende tematiseret for deltagerne i den kombinerede intervention.
Sammenligningen af de to grupper viser, at deltagerne i den kombinerede intervention
kom hurtigere tilbage til arbejdet end deltagerne i den ‘‘rene’‘ kognitive
adfærdsterapeutiske intervention. Det konkluderes, at den kombinerede intervention er
mere effektiv end den ‘‘rene’‘ kognitive adfærdsterapeutiske intervention, fordi den
tidligt i forløbet tematiserer TTA-processen for deltagerne (Blonk et al., 2006).
Endelig viser et studie (Munir et al., 2009), at ledelsesniveauet på arbejdspladsen har
betydning for fastholdelse af arbejdstagere, der er vendt tilbage til arbejdet med kroniske
symptomer eller lidelser. Studiet viser, at støtte fra mellemledere har indflydelse på
arbejdstagernes muligheder for at håndtere symptomer og medicinering.
Mellemledernes støtte har også betydning for arbejdstagere med kroniske lidelser eller
symptomer mht. til deres evne til at håndtere belastninger i arbejdet.

Konklusion og diskussion
Gennemgangen af terapeutiske tilgange til TTA-processen viser således, at positive
faktorer i arbejdet kan spille en væsentlig rolle for arbejdstageres muligheder for
succesfuldt at vende tilbage til arbejdet efter langvarig sygdom. Det er her en
forudsætning, at TTA-processen tilrettelægges hensigtsmæssigt og med omtanke for de
involverede parter. Dels skal arbejdstageren gradvist føres tilbage til den
arbejdsvaretagelse, som arbejdstageren havde inden sygefraværet påbegyndtes, og dels
kan TTA-processen bidrage til at klæde arbejdstageren på til at vende tilbage til arbejdet.
Endelig kan ledelsen på arbejdspladsen bidrage til at fastholde arbejdstageren i arbejde
ved at støtte op om arbejdstageren, når dette skønnes nødvendigt.
I ovenstående gennemgang af litteraturen fokuseres der på terapeutisk TTA ifm såvel
fysiske som psykiske helbredsproblemer. NFA vil i løbet af 2010 publicere en hvidbog
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om mentale helbredsproblemer, som bl.a. indeholder en mere udførlig beskrivelse af
litteraturen om terapeutisk TTA ifm. mentale helbredsproblemer.
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AFSLUTTENDE KOMMENTARER
Formålet med denne redegørelse har været at gennemgå eksisterende
forskningslitteratur om udvalgte positive arbejdsmiljøfaktorer mhp. at kortlægge
sammenhænge og udfald relateret til helbred og trivsel samt forebyggelse, fastholdelse
og produktivitet/kvalitet på arbejdspladserne.
Positive faktorer i arbejdsmiljøet er faktorer, der i sig selv eller ved at modvirke
virkningen af risikofaktorer i arbejdsmiljøet, bidrager til trivsel og/eller personlig
udvikling og/eller mindsker sandsynligheden for ulykker, sygdomme eller psykosociale
problemer. I kortlægningen har vi fokuseret på følgende positive faktorer i arbejdet:
indflydelse og deltagelse, social støtte og gruppeorganiseret arbejde, tillid og
retfærdighed, involvering, mening, engagement og identifikation samt
udviklingsledelse. Herudover har vi fokuseret på sammenhængen mellem psykosociale
faktorer og muskelskeletbesvær samt en terapeutisk tilgang til indsatser for
tilbagevenden til arbejde (TTA).
Kortlægningen har vist, at positive faktorer i arbejdet hænger sammen med en række
positive udfald for såvel arbejdspladser som for arbejdstagere. Positive faktorer i
arbejdet viser sig således bl.a. at have betydning for både fysisk og psykisk helbred,
jobtilfredshed, produktivitet/kvalitet, risiko for sygefravær samt mulighederne for
fastholdelse.
I de syv foregående afsnit er udvalgte positive faktorer i arbejdet blevet
indholdsbestemt, ligesom væsentlige forskningsresultater, i relation til de enkelte
positive faktorer, ligeledes er blevet præsenteret. Denne præsentationsform kan således
give indtryk af, at de enkelte positive faktorer i arbejdet er relativt isolerede fra
hinanden. Som nævnt indledningsvist forekommer de enkelte positive faktorer
imidlertid at være nært beslægtede, idet de karakteriserer forskellige aspekter af det
psykosociale arbejdsmiljø på en arbejdsplads vedrørende eksempelvis arbejdets
organisering og indhold (fx indflydelse i arbejdet), interpersonelle relationer (fx social
støtte), værdier i arbejdet (fx retfærdighed) og arbejdsrelaterede tilstande (fx involvering
i arbejdspladsen).
På denne baggrund forekommer det således oplagt at betragte arbejdstageres oplevelse
af indflydelse i arbejdet, social støtte, samt tillid og retfærdighed som værende tæt
forbundne med den organisatoriske og ledelsesmæssige praksis, der forekommer på en
given arbejdsplads. I forlængelse heraf kan arbejdsrelaterede tilstande, som involvering i
arbejdspladsen og oplevelse af mening i arbejdet, også anskues som værende tæt
forbundne med de førnævnte positive faktorer i arbejdet (ledelse, indflydelse, social
støtte, samt tillid og retfærdighed). Endelig må det også forventes, at disse positive
faktorer har betydning for oplevelsen og håndteringen af muskelskeletbesvær og
sandsynligheden for positive udfald af TTA-forløb.
Disse indbyrdes relationer, der tentativt blev skitseret ovenfor, indebærer ligeledes, at
forbedringer på én faktor kan føre til forbedringer på andre faktorer. En systematisk
indsats, der sigter mod at fremme positive faktorer i arbejdsmiljøet, ser således ud til at
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kunne manifestere sig i form af positive spiraler på arbejdspladsen i det omfang, at
ændringer i fx ledelsesformerne resulterer i, at arbejdstagere oplever øget indflydelse,
hvilket igen resulterer i en forøget oplevelse af mening i arbejdet, hvilket igen kan have
betydning for ledelsesformerne. Betragter man således de positive faktorer som værende
indbyrdes forbundne, indeholder de dermed et større potentiale, end hvis de betragtes
isoleret fra hinanden. Det skal dog også bemærkes, at denne forbundethed indebærer
risici for negative spiraler i det omfang, at der indtræffer en svækkelse af de positive
faktorer på arbejdspladsen.
Det er i den forbindelse desuden relevant at minde om, at nogle positive faktorer ikke er
entydigt positive, men at det er individets, gruppens og ledelsens håndtering i den
konkrete organisatoriske kontekst, som afgør, om fx engagement i arbejdet forbliver en
positiv faktor eller udvikler sig til over-engagement (og dermed en risikofaktor), eller om
fx gruppeorganiseret arbejde medfører øget social støtte eller derimod sociale konflikter.
Indledningsvist blev det nævnt, at positive faktorer kan fungere på to måder: dels som
kilder til personlig udvikling og trivsel i arbejdet og dels som faktorer, der reducerer
virkningen af risikofaktorer og kan bidrage til individets og arbejdspladsens evne til at
håndtere krav og udfordringer i arbejdet. Det danske arbejdsmarked konfronteres i
øjeblikket med en række udfordringer, der kan bidrage til en intensivering af de
psykosociale krav i arbejdet. Disse udfordringer hidrører dels fra en erhvervsstruktur,
der primært kan karakteriseres ved service- og videnproduktion og dels fra en
globaliseret produktionsstruktur, og disse udfordringer indebærer øgede krav til
produktivitet og selvstændig opgaveløsning, samt mindre forudsigelighed i arbejdet for
den enkelte. Positive faktorer i arbejdet er i denne sammenhæng relevante på to måder.
På den ene side kan positive faktorer bidrage til at øge kapaciteten på danske
arbejdspladser gennem det potentiale for trivsel og udvikling, som de positive faktorer
indebærer. På den anden side kan positive faktorer i arbejdet anskues som væsentlige
ressourcer, der kan reducere negative virkninger af risikofaktorer og bidrage til, at
arbejdstagerne kan håndtere de øgede krav, uden at det på længere sigt får
konsekvenser for helbred og trivsel.
Det er imidlertid ikke problemfrit at fremme positive faktorer i arbejdet gennem de
traditionelle kanaler for arbejdsmiljøindsatsen. Positive faktorer i arbejdet lader sig
således vanskeligt gøre til genstand for en traditionel arbejdsmiljøregulering gennem
centralt fastsatte love og regler. Dette skyldes dels, at der er tale om arbejdsrelaterede
forhold, der i høj grad ‘‘produceres’‘ gennem interpersonelle relationer, og dels at
konsekvenserne af positive faktorer i høj grad er afhængige af kontekstuelle faktorer,
hvorfor disse kontekstuelle faktorer skal medtænkes i indsatsen for at fremme positive
faktorer i arbejdet. For at udnytte potentialet i et fokus på positive faktorer, fordres
således udvikling af nye redskaber og virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen, samt
indsatser på arbejdspladsniveau, som vil give mulighed for i videst muligt omfang at
tage lokale forhold i betragtning samt lokale styrker og ressourcer i anvendelse i denne
indsats. Den danske tradition for partssamarbejde og udbyggede kollektive fora på
arbejdspladsniveau må i den forbindelse vurderes at være en klar ressource i forhold til
de udfordringer, der forestår med henblik på at fremme positive faktorer i arbejdet.
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Præsentation for arbejdsmarkedets parter den 27. januar 2010
Nærværende notat blev præsenteret for arbejdsmarkedets parter på en workshop om
virkemidler arrangeret af Arbejdstilsynet den 27. januar 2010. Notatet blev positivt
modtaget af workshop-deltagerne. LO havde dog et enkelt kritikpunkt, som blev
fremført på mødet. LO finder omtalen i notatets sidste afsnit af virkemidlet ”regulering”
udokumenteret og irrelevant. Ifølge LO er en række positive arbejdsmiljøfaktorer
reguleret via centralt fastsatte overenskomster og samarbejdsaftaler for ikke at tale om
de lovregler om arbejdsmiljøsamarbejdet, der har betydning for positive
arbejdsmiljøfaktorer.
NFA tager LO’s kritik til efterretning og kan tilføje, at der mangler viden, og i særdeleshed forskningsbaseret viden, om det store og komplicerede område virkemidler – ikke
bare i relation til positive arbejdsmiljøfaktorer men inden for hele arbejdsmiljøområdet.
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