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Projektets samarbejdspartnere og støtter 
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Jeg synes at
workshoppens
aktiviteter var

sjove

Jeg følte mig
presset under

nogle af
workshoppens

aktiviteter

Jeg har fået ideer
til noget helt

konkret som  jeg
vil gøre

anderledes i mit
arbejde

Kan du bruge det
du har lært i dit
daglige arbejde

Spil er sjovt, udfordrende og skaber refleksioner



Programteori 



Perspektivering 

• Spil er sjovt, udfordrende og skaber refleksioner

• Projektet peger på at nye virkemidler kan andre ting 

• Stor forskel på effekt i forskellige enheder – kontekst spiller væsentlig rolle

• Vores spørgeskema til måling af Lean-modenhed er reliabelt og validt 
(og korrelerer med, samt prædikterer psykisk arbejdsmiljø)

• Erhvervs-PhD projekt i samarbejde med Novozymes

• Projektet har ført til et konkret værktøj til at arbejde med forandringer. 
• - bruges i Novozymes & Workz
• - Indgår i nye projekter



Erhvervs-PhD: 
Hvad kan spil-workshops 
lære os om 
forandringsrelaterede 
arbejdsmiljøforbedringer? 
Kvalitative analyser 
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Formidlingsoutput: 
Værktøj til håndtering af 

forandringsreaktioner



• Workshop slides

• Facilitatorguide

• Værktøj – handouts

• Pjece med erfaringer fra 
projektet



Tak for opmærksomheden

JSS@NFA.DK
ESLO@NOVOZYMES.DK


	Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt�
	Dias nummer 2
	Projektets samarbejdspartnere og støtter 
	Wallbreakers
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Programteori 
	Perspektivering 
	Erhvervs-PhD: �Hvad kan spil-workshops lære os om forandringsrelaterede arbejdsmiljøforbedringer? �Kvalitative analyser  ��
	Wallbreakers
	Formidlingsoutput: �Værktøj til håndtering af forandringsreaktioner
	Dias nummer 12
	Tak for opmærksomheden��JSS@NFA.DK�ESLO@NOVOZYMES.DK��

