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Kilde: Epinion for ALECTIA.  

Undersøgelsen er gennemført 

blandt 1025 repræsentativt 

udvalgte danskere på 18 år og 

derover, som er i arbejde.  

Marts 2013. 

»Mellemlederens potentiale for at skabe et godt 
arbejdsmiljø 

• 54 % mener, at nærmeste leder er vigtigst i forhold til at skabe et sikkert og 

sundt arbejdsmiljø.  

• Men kun 59 % er tilfredse eller meget tilfreds med sin nærmeste leder. 

 



For at  skabe resultater skal arbejdsmiljøet  
tænkes ind i den daglige planlægning og 
drift.   
 
Mellemlederne skal eksekvere ledelsens 
strategi og planer og er afgørende for, om 
medarbejderne kan være produktive ved 
at skabe en god trivsel og et godt 
arbejdsmiljø uden ulykker og nedslidning. 
 

»Mellemlederen er afgørende for at omsætte 
strategi til drift i hverdagen 



Mellemlederen skal være klædt på til at gøre arbejdsmiljøet til en naturlig 
og aktiv del af ledelsesudøvelsen.  
 
 

»Uddannelse af mellemlederen - om ansvar og egen 
rolle i arbejdsmiljøet 

ALECTIA har udviklet en 
uddannelse, hvor målet er, at 
mellemlederen bliver bevidst 
om, hvordan et godt arbejds-
miljø fremmes i praksis og om 
egne roller og ansvar. 
 
 



Uddannelsen: 
• er på 2 dage med 2 - 4 ugers mellemrum 
• vil veksle mellem fælles drøftelser og undervisning, arbejde i grupper  

og praktiske øvelser 
• indeholder aktivt arbejde med en hjemmeopgave 
• henvender sig både til mellemledere inden for og uden for 

arbejdsmiljøorganisationen 

»Uddannelse med resultater 



• Mellemlederens betydning for arbejdsmiljøet 
• Mellemlederens ansvar og opgaver ifølge loven 
• Barrierer og udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet 
• Samarbejdet med arbejdsmiljøorganisationen 
• Virksomhedskulturen - hvordan fremmer jeg 

hensigtsmæssig adfærd?  
• Dialog, formidling og kommunikation 
• Hvordan motiverer jeg medarbejderne til at gøre 

en indsats? 
• Hvordan tackler jeg de forskellige persontyper? 

 
• Arbejde med og valg af hjemmeopgave 
 

 

 
 

»Modul 1: Arbejdsmiljø og økonomi 
- ansvar og betydning for et godt arbejdsmiljø 



• Opsamling på hjemmeopgave 
 

• Arbejdsmiljøarbejdet som en del af den daglige drift 
• Hvordan kan jeg forene de forskellige arbejds- 
       miljø- og driftsmål? 
• Aktiv og daglig risikovurdering 
• Hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse 
• Hvad betyder arbejdsmiljøet for driften og økonomien?  
• Hvad er potentialet i et godt arbejdsmiljø? 
• Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø? 

 
• ‘Mit eget næste skridt…’ 

 
 
 

 
 
 

 

»Modul 2: Arbejdsmiljøet i den daglige drift 
 – overvejelser, metoder og redskaber 



”Mestrene er nøglen til en ny kultur og derfor vælger vi at uddanne 
dem som en hjælp til at få større viden om og indsigt i arbejdsmiljø 
og ulykkesforebyggelse. De får viden om deres ansvar i at føre 
tilsyn og påvirke adfærd i hverdagen” 
 
Citat af Randi Madsen, arbejdsmiljøchef 
Danish Crown  

»Danish Crown uddanner 150 mellemledere 
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