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DESIGNTÆNKNING SOM VIRKEMIDDEL 
I ET ADRÆT ARBEJDSMILJØARBEJDE



- Designtænkning er en ny tilgang til 
komplekse arbejdsmiljøproblemer 

- En problemløsningsproces med 
gode muligheder for 
medarbejderinddragelse 

- Arbejdsmiljøprofessionelle kan 
trænes i tilgangen i et kort forløb 

- Arbejdsmiljøprofessionelle 
vurderer tilgangen som meget 
brugbar i arbejdsmiljøarbejdet

KONKLUSION



- https://designthinking.dtu.dk/ 

- Skabeloner 

- Video eksempler 

- Tilbud om træningskurser

GUIDE OG HJEMMESIDE TIL 
ARBEJDSMILJØPROFESSIONELLE



- Hvordan en designer går til 
problemløsning 

- Dobbelt diamant proces 

- Vægt på problemudforskning 

- Visuelle værktøjer 

- Test af simple prototyper

DESIGNTÆNKNING



- Forankring i organisationen 

- Arbejdsmiljøorganisationen 

- Workshops (1-4 timer) 

- Facilitator = AM-professionnel 

- Deltagere 

- Iterativ proces 

- Følge op på løsningsidéer

DESIGN SPRINT



- Fremmer mulighed for at alle 
kan deltage og bidrage 

- Fælles udforskning af 
problemer og muligheder 

- Deltagerne er i “design mode” 

- Facilitator sætter spilleregler 

- Magt og politik træder i 
baggrunden

KREATIVE OG VISUELLE 
VÆRKTØJER



- Designtænkning (DT) skal 
bæres ind i virksomheder af 
arbejdsmiljøprofessionelle 

- Det er muligt at træne 
arbejdsmiljøprofessionelle i DT 
i et kompakt træningsforløb 

- DT er velegnet til at inddrage 
medarbejdere

HYPOTESER



- Eksplorativ undersøgelse 

- 4 cases 

- 6 arbejdsmiljøprofessionelle 

- 1 heldags træningsworkshop 

- 2 refleksionsworkshops 

- Baseline måling 

- Følgeforskning 

- Løbende spørgeskemaevalueringer 

- Interviews før-under-efter
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- Stejl læringskurve 

- Udfordringer 

- Problemudforskning 

- Iterativ proces 

- Brug af simple prototyper

RESULTATER



- Bruges af Joblife i opgaver 

- Værktøj indgår i virksomheds 
procedure for problemløsning 

- Universitet: Træning af 
arbejdsmiljøkoordinatorer

RESULTATER

Jeg er fascineret af hvor meget man 
får ud af at lade medarbejderne være 
eksperterne og holde dem fast på en 
nysgerrighed i at prøve alt det her af 
inden man kryber til en løsning.  

Arbejdsmiljøprofessionnel



- Nedtoner ekspertrollen 

- Bidrager til læring 

- Udfordring at skulle have et 
design mindset

NY ROLLE FOR 
ARBEJDSMILJØPROFESSIONEL



TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED 

SPØRGSMÅL BESVARES  I Q&A SESSIONEN




