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De sidste års fokus på social kapital i både prak-
sis og forskning har sat medarbejdertrivsel i cen-
trum, og undersøgelser viser en klar sammen-
hæng mellem medarbejdertrivsel og bundlinje. 

Det kan man blandt andet se i rapporten
“FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – ledelse og
psykisk arbejdsmiljø” fra FTF, som er hovedorga-
nisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

Rapporten er udgivet af konsulenthuset Cowi i
august 2018, og den er baseret på en spørgeske-
maundersøgelse blandt 9.641 medarbejdere,
hvoraf 702 af besvarelserne kom fra ledere med
personaleansvar.

Rapporten viser ganske interessant, at ledel-
seskvalitet og stress hænger sammen. 

plekst end som så. Der er dog især ét parameter,
som er afgørende, nemlig indfl��ydelse.

Indfl��ydelse er helt centralt, når man taler om
virksomhedernes psykosociale arbejdsmiljø.
Rapporten fra Arbejdsmiljørådet fortæller, at
ifølge det, forskerne kalder krav-kontrol-model-
len, kan indfl��ydelse (i form af kontrol over egne
arbejdsopgaver) moderere den negative effekt af
krav som f.eks. stor arbejdsmængde, højt arbejds-
tempo, tidspres og vanskelige arbejdsopgaver. 

Til gengæld kan lav kontrol, især i kombina-
tion med høje krav, ifølge rapporten give lavere
jobtilfredshed, dårligere mentalt helbred,
udbrændthed, stress, hjertekarlidelser med
videre. Der er altså ikke en quick-fi��x model på
trivsel, som netop forudsætter en kombination af
fl��ere forskellige faktorer og i sammenhæng med
god ledelse. Som det fremgår, er der fl��ere veldo-
kumenterede undersøgelser, der viser, at alt for
mange års overfokus på optimering og manage-
ment fremfor godt lederskab og arbejdsglæde har
adskillige negative konsekvenser for medarbej-
derne som stress, lavere produktivitet og mistriv-
sel. Resultaterne understreger vigtigheden af, at
medarbejdere bliver ledet positivt, og at de ople-
ver glæde ved deres arbejde – til gavn for virk-
somhedernes bundlinje. Lederskab med fokus på
arbejdsmiljø bør derfor prioriteres mere både i
virksomhedernes dagligdag og på de uddannel-
ser, vi tilbyder vores kommende ledere.
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Hvis medarbejderne føler, at de mangler kontrol over deres egne arbejdsopgaver, kan det give stress – og dermed i værste tilfælde sygedage. 
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Lav ledelseskvalitet kan nemlig føre til både
lavere produktivitet, mere stress og højere syge-
fravær. 

Rapporten understreger en tydelig sammen-
hæng mellem trivsel på den ene side og en høj
produktivitet og faglig stolthed på den anden. 

Stress er den største udfordring på det danske
arbejdsmarked lød svaret i Ugebrevet A4 i 2017,
og en anden FTF-rapport fra 2015 viser, at næsten
10 pct. af FTF’erne oplever at være stressede i høj
eller meget høj grad, hvilket er en stigning fra
tidligere års undersøgelser. 

Desuden viser rapporten, at stress koster i
omegnen af 3 mio. sygedage og mere end 5 mia.
kr. i produktionstab om året. 

Der er derfor rigtig god økonomi i trivsel og
god ledelse.

Men hvad skal man så have fokus på som
leder? I rapporten "Kortlægning af positive ar-
bejdsmiljøfaktorer" fra 2010 udarbejdet af Ar-
bejdsmiljørådet præsenteres en oversigt over
nogle af de vigtigste faktorer, der påvirker det
positive arbejdsmiljø: Først og fremmet handler
det om indfl��ydelse og deltagelse, social støtte og
gruppeorganiseret arbejde. Dernæst en organisa-
tionskultur præget af tillid og retfærdighed. For
det tredje er involvering, mening, engagement og
identifi��kation afgørende. Og som et fjerde
område nævner rapporten udviklingsledelse
samt belønning, balancerede krav og forudsige-
lighed i arbejdet.

Det interessante er, at alle faktorerne ikke er
magiske knapper, der altid garanterer trivsel og
godt arbejdsmiljø, da arbejdsmiljø er mere kom-

Når dine medarbejdere trives,
gør bundlinjen det også
Stress koster omkring 3 mio. sygedage og 5 mia. kr. i produktionstab om året. 
Derfor er der rigtig god økonomi i bedre trivsel – og det starter med bedre ledelse.
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