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PROJEKTBESKRIVELSE 

Model til Forebyggende Virksomhedsstrategier (FV-modellen) i SMV‟er 

 

FORMÅL 

Det overordnede formål med dette udviklingsprojekt er at designe og afprøve en model (FV-

modellen) til at udvikle forebyggende virksomhedsstrategier. Herunder skal det undersøges 

hvordan SMV‟er bliver i stand til at gennemføre en kollektiv proces, hvor virksomhedernes selv 

udvikler, gennemfører og forankrer nye forebyggende strategier og indsatser, der skal forbedre det 

psykiske arbejdsmiljø.  

Arbejdsrelateret stress er et område som i SMV‟er anses for at være lige så vigtigt som 

arbejdsulykker.[1] Mange virksomheder har adgang til metoder og værktøjer til at udvikle og 

gennemføre forebyggende strategier med fokus på det psykiske arbejdsmiljø[1-3], men mangler 

procesværktøjer for stresshåndtering og står ofte usikre overfor opgaven.[1, 4] Typisk har man 

heller ikke adgang til interne ressourcepersoner der kan drive, forankre og skabe synlighed i 

forbindelse med disse forandringer. [5-9] 

Det er derfor forskerteamets intention at udvikle en model til forebyggende 

virksomhedsstrategier og indsatser. Input til modellen er blandt andet baseret på erfaringer fra 

udviklingsprojektet ”Videnarbejde og Stress – Mellem begejstring og belastning” [10-13]. 

Endvidere gennemføres der et explorativt studie i fire case virksomheder, hvor disse driver et 

længerevarende interventionsforløb med det formål at udvikle og gennemføre forebyggende 

virksomhedsstrategier og indsatser baseret på en kollektiv proces. 

Resultatet af udviklingsprojektet vil være en operationel model, betegnet FV-Modellen. En 

skitse af FV-modellen er præsenteret i Figur 1.  
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Figur 1. Skitse af FV-modellen 
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FV-modellen vil bestå af et struktureret forløb som virksomhederne skal følge i udviklingen af nye 

forebyggende virksomhedsstrategier og indsatser i forhold til det psykiske arbejdsmiljø 

(tværgående pil), samt de relevante aktører og metoder, der skal understøtte denne proces. For at 

sikre forankring bygger modellen på en forståelse af, at strategierne skal udvikles i en fælles proces 

og tage afsæt i og indlejres i virksomhedernes daglige praksis. [10, 14-18] Endelig skal der være en 

løbende fælles refleksion over processen, hvilket skaber grundlag for kontinuerlige justeringer og 

forbedringer. [19-21] 

Det er udviklingsprojektets særlige bidrag at identificere de forhold, der har betydning for 

SMV‟ernes udvikling, gennemførelse og forankring af forebyggende virksomhedsstrategier.  De 

ukendte faktorer, der har relevans for SMV‟er og som er en del af projektets bidrag, er angivet ved 

et ”?”.  Udviklingsprojektet gennemføres i samarbejde med fire case virksomheder indenfor 

industrielt servicearbejde og it-konsulentarbejdet. 

 

BAGGRUND OG STATUS OVER FORELIGGENDE VIDEN 
SMV‟er oplever i disse år også problemstillinger, der knytter sig til det psykiske arbejdsmiljø. 

Virksomheder, der beskæftiger sig med industrielt servicearbejde som eksempelvis service, 

reparation og vedligehold, oplever i disse år, at deres medarbejdere bliver belastet af forhold som 

højt arbejdspres, kundehåndtering og kommunikation m.m.[6, 22] Det har vist sig, at være 

vanskeligt at fremskaffe systematiske data over årsagerne til arbejdsrelateret stress indenfor 

industrielt servicearbejde, men meldinger1 og forespørgsler fra organisationer og virksomheder 

peger på, at der er tale om et problem. 

Små og mellemstore informations- og kommunikationsteknologivirksomheder (IKT), her 

tænkes der særligt på It-konsulent virksomheder, står også over for en række problemer med det 

psykiske arbejdsmiljø. Det er især høje krav i arbejdet, dårlig planlægning, pressede projekter, 

arbejdspres og ledelse af projekter, der her udgør de væsentligste problemer.[4, 23, 24] 

Der peges på problemer i begge virksomhedsgrupper, der kan lede til arbejdsrelateret stress, 

øget sygefravær, nedsat produktivitet m.m.[4, 23, 25] Hvis virksomhederne ikke ændrer praksis, og 

ændrer ved arbejdsrelaterede risikofaktorer, så risikerer virksomhederne flere og nye tilfælde af 

medarbejdere med arbejdsrelateret stress.  

 

Nye muligheder for arbejdsmiljøarbejdets organisering 

Ændringerne i arbejdsmiljøloven i oktober sidste år lægger op til at man kan ændre den daglige 

ledelse og organisering af arbejdet samt arbejdsmiljøarbejdet på nye måde. Det åbner nye 

muligheder for at hensynet til det psykiske arbejdsmiljø kan integreres i det daglige arbejde, og at 

organiseringen passer til den enkelte virksomheds behov og organisatoriske design. [26-28] 

Der findes i dag en lang række modeller, værktøjer, håndbøger og spørgeskemaer på diverse 

portaler, i pjecer og bøger fra både myndigheder, arbejdsmarkedets parter og rådgivere m.fl. [6, 9, 

29] Deres fællestræk er, at de understøtter arbejdsmiljøarbejdet og anviser, hvordan 

arbejdsrelateret stress og psykisk arbejdsmiljø kan håndteres og initiere ledelsesmæssige 

handlinger. Selv om virksomheder har erkendt, at der er behov for ændringer og selvom de har 

adgang til disse værktøjer og metoder, så mangler en del virksomheder procesværktøjer for 

                                                           
1
 Interview med repræsentanter fra CO-Industri og  Dansk Metal. 
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stresshåndtering og mange står usikre overfor opgaven.[1, 4] Typisk har man heller ikke adgang til 

interne ressourcepersoner til at drive, forankre og skabe synlighed i forbindelse med disse 

forandringer. [5-9] Der er derfor brug for ny viden om, hvordan de kan iværksætte og gennemføre 

primær forebyggelse [16, 30] og derved muliggøre, at man får fat i de underliggende 

organisatoriske mekanismer, der fører til arbejdsrelaterede belastninger. [1, 17, 31]. 

 

Interventioner og betingelser for succes 

Det er en løbende diskussion, hvad der betinger succesfulde primær forebyggende interventioner 

og hvordan processen og effekterne kan forstås. [17, 32, 33, 33-36] 

For at udvikle forbyggende strategier, undgå individualiseret symptombehandling og sikre 

forankring bygger projektet således på en forståelse af, at strategierne skal udvikles i fællesskab 

mellem ledere og medarbejdere og andre relevante interessenter.[17, 31] Udviklingsprocessen skal 

baseres på fælles refleksioner, hvor tavs viden om årsager og løsninger bliver eksplicitte. Derved 

skabes der grundlag for forebyggende løsninger og forankring. [10, 14, 15] Endvidere skal 

forebyggende ændringer tage afsæt i og indlejres i virksomhedernes daglige praksis for at få en 

forebyggende effekt.[16] Endelig skal der være en løbende fælles refleksion over processen, hvilket 

skaber grundlaget for løbende justeringer. [19-21] 

Erfaringen fra andre projekter er endvidere, at virksomheder typisk ikke har organisatoriske 

rum, der giver mulighed for fælles systematisk refleksion og vurdering og udvikling af nye 

strategier og indsatser. [13, 15, 37-40] Det er derfor en grundlæggende præmis for modellens faser, 

at disse baseres på organisatoriske rum for refleksion og udvikling af strategier og indsatser samt 

planlægning af indsatserne.  

Endelig så peger resultaterne fra udviklingsprojektet ”Videnarbejde og stress – mellem 

begejstring og belastning” på, at en central betingelse for at lykkes og sikre forankring er, at 

processen understøttes af aktører, der har indsigt i og kan drive processer, anvende relevante 

metoder samt skabe synlighed om processen.[2] 

Der er således ikke tale om en klassisk forandringsledelsestilgang og forståelse af forankring, 

men derimod om et dynamisk udviklingsforløb baseret på ”Design Thinking”, der er en praktisk 

og kreativ proces, hvor der skabes idéer og disse udvikles gennem samarbejde, systemforståelse, 

visualisering, afprøvning og gentagelse og justering. [20, 41, 42] Denne tilgang afspejler sig også i 

projektets forskningsaktiviteter. 

 

FORSKNINGSPLAN 
Udviklingen af modellen sker med afsæt i erfaringerne fra forskellige forskningsprojekter [4, 11, 

12, 20, 39, 43] et teoretisk fundament bestående af elementer af etablerede teorier [20, 21, 28] og 

afprøvede værktøjer [41, 44-48] samt et praktisk i form af input og resultater fra de deltagende 

virksomheder. Projektet vurderes på, om denne model leder til forebyggende indsatser, der har en 

positiv effekt f.eks. målt på tilfredshedsmålinger, sygefravær og andre forhold af relevans for 

virksomhederne. Udviklingsprojektet gennemføres i samarbejde med fire små og mellemstore 

virksomheder indenfor industrielt servicearbejde og it-arbejdet. Valget af virksomheder er baseret 

på brancheorganisationernes interesse i problemer, der vedrører arbejdsrelateret stress. [4, 6, 24]  

Den overordnede forskningsplan, de anvendte metoder og forventede resultater fremgår af 

nedenstående tabel. I bilag 2 er arbejdsplanen for forsknings- og udviklingsaktiviteterne nærmere 

beskrevet. 
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Aktiviteter  Metoder Resultat 

DEL I. DESIGN AF PROTOTYPE AF MODELLEN  

1. Design af  
FV-modellen 
 

Erfaringer fra tidligere og ny forskning om 
interventionsprojekter, det psykiske arbejdsmiljø 
og forebyggelsesstrategier. 
 

Prototype af FV-modellen 
Fælles viden i forskerteamet om 
forhold, der har betydning for 
udvikling og gennemførelse og 
forankring af forebyggende 
strategier og indsatser. 
Projektetablering 

2. Identifikation og 
aftaler med case 
virksomheder  

Følgegruppen og teamets netværk anvendes til 
identifikation af case virksomheder. Betingelser for 
deltagelse gøres eksplicitte. 

4 virksomheder er identificeret. 
Aftaler indgået om deltagelse.  
Intern projektgruppe 
Virksomhedernes egne 
formaliserede aftaler 

DEL II. ANVENDELSE OG UDVIKLING AF FV-MODELLEN (INTERVENTION I SMV’ER) 

3.  
FASE 1 
OPSTART AF 
STRUKTURERET 
FORLØB 

 Case virksomhederne opstiller 
deres succeskriterier ud fra 
relevante virksomhedskriterier. 
Interviews og observationer  

Beskrivelse af interventionens 
kontekst, interessenter og aktører 
der kan drive processen. 
Identifikation af succeskriterier.  

4 
FASE 2. 
UDVIKLING  
 

Kortlægning af 
”Begejstring og 
Belastning” 
 

To  Fish-bone workshops i 
hver virksomhed. 
Affinitetsdiagrammer.  
Multi-voting 

Fælles erkendelse og synliggørelse 
af arbejdsrelaterede risici i case 
virksomhederne. Prioritering af 
resultaterne.  
Input til modellen om processen 

Kollektiv 
udvikling og 
beslutning af 
strategier og 
indsatser 

Strategiværksteder og udvikling 
af virksomhedsstrategier og 
formulering af ønskede 
indsatser (SWOT, scenarie-
teknikker, Programteori m.v.)  
Beslutningsmatrice 

Fælles stressforebyggende 
virksomhedsstrategier og 
beslutning om indsatser. 
Input til modeludviklingen om 
udviklingsprocessen 

5. 
FASE 3. 
GENNEM-
FØRELSE 

Intervention – 
Iværksætte og 
gennemføre 
forebyggende 
indsatser 

Et struktureret udviklingsforløb 
over 6- 9 måneder. 
Interne aktører driver 
processen.  
Observation, interviews med 
relevant aktører og sparring 
med virksomhederne. 
Kollektive rum for refleksion 

Konkrete forebyggelsesindsatser 
med afsæt i organisatoriske og 
ledelsesmæssige ændringer.  
Viden om muligheder og barrierer i 
processen samt interne aktørers 
rolle, kompetence behov og 
udfordringer. 

6. 
KONTINUERLIG 
FORBEDRING 

Kollektiv 
justering og 
forbedring af 
strategier 

Virksomhedernes egne 
kollektive rum for refleksion 

Justering og forbedring af 
virksomhedernes strategier og 
indsatser  
Ny viden om forhold af betydning 
for justering og forbedring af 
strategier og indsatser  

DEL III. ANALYSE AF FV-MODELLENS MULIGHEDER I SMV’ER 

7. Vurdering og 
analyse af resultater. 
Færdigudvikling af 
FV-modellen 

 Interviews og sparring. 
Historieværksteder og 
virksomhedernes succeskriterier 
anvendes som 
evalueringsværktøjer med fokus 
på proces og resultater. 
Følgegruppen validerer (1. 
orden) resultater og FV-
modellens generaliserbarhed   

FV-modellen – en model der 
understøtter SMV‟ers muligheder 
for at udvikle, gennemføre og 
forankre forebyggende strategier 
samt udvikle og organisere 
arbejdsmiljøarbejdet og indsatser i 
forhold til det psykiske 
arbejdsmiljø. 
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PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI OG  

BETYDNING FOR DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ  

Udviklingsprojektet gennemføres i et tværfagligt forskningssamarbejde med det formål at 

integrere den nyeste forskning inden for organisation og ledelse, psykisk arbejdsmiljø og 

industrielt servicearbejde samt It-arbejde. Det er projektets ambition, at denne tværfaglighed kan 

bidrage til nye erkendelser i forhold til små og mellemstore virksomheder samt bidrage til 

udvikling af nye virkemidler.  

Resultaterne skal også skabe mulighed for, at man kan organisere den daglige ledelse og 

organisering af arbejdet samt arbejdsmiljøarbejdet på en ny måde, så hensynet til det psykiske 

arbejdsmiljø integreres i det daglige arbejde og organiseringen passer til den enkelte virksomheds 

og branches behov. 

Ved at gennemføre og udvikle en model for Forebyggende Virksomhedsstrategier (FV-

modellen) skaber dette udviklingsprojekt ny viden om: 

1) Hvordan små og mellemstore virksomheder i en kollektiv proces selv kan identificere og 

præcisere hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, der skal være til stede for, at 

man kan tilrettelægge og lede arbejdet, så det reducerer eller minimerer de faktorer, der 

udgør en risiko for det psykiske arbejdsmiljø. 

2) Hvem der er potentielle (interne) aktører, der kan drive og fastholde fokus på 

forandringsprocessen, i forskellige typer af virksomheder med forskellige ledelsesformer. 

3) Hvilke kompetencer skal interne aktører have for at kunne drive og fastholde fokus på 

forandringsprocessen. 

4) Hvilke konkrete metoder og anbefalinger, kan understøtte virksomhedernes kollektive 

udvikling, implementering og fastholdelse af organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer  

5) Hvilke konkrete metoder, der kan anvendes af de interne aktører, der skal drive processen. 

 

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, der vil kunne anvende modellen til at forbedre 

det psykiske arbejdsmiljø, øge produktiviteten og effektiviteten. Projektets resultater vil også have 

relevans for faglige organisationer, interesseorganisationer og ledere, medarbejdere og andre med 

interesse for udvikling af forbyggende strategier og forebyggelse af arbejdsrelateret stress. 

 

 

DE PRAKTISKE MULIGHEDER FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 

Dette projekt gennemføres i et tværgående samarbejde mellem DTU Management, Institut for 

Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Center for 

IT-ledelse ved Aalborg Universitet.  

Det er forskerteamets ønske at sikre udviklingen af en operationel model. Derfor har det 

været et bevidst valg at etablere et forskernetværk på tværs af kompetencer og fagligheder og 

skabe mulighed for nye samarbejdsrelationer blandt yngre forskere på tværs af 

forskningsmiljøerne. Projektdeltagerne har alle erfaring med at gennemføre udviklingsprojekter 

samt rekruttere og samarbejde med den type af virksomheder, der indgår i projektet.  

Offentlige institutioner og virksomheder som Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation og 

It-Branchen har tilkendegivet deres interesse for projektet samt at de vil være behjælpelige med at 

skabe kontakt til case virksomhederne såfremt projektet bevilliges.  
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TIDS- OG PRODUKTIONSPLAN 

TIDSPLAN 

Projektet gennemføres over 2 år med forventet start 1. september 2011. Projektet forventes 

afsluttet 1.september 2013. Sidst i dette bilag er der et overblik over den samlede tidsplan. 

 

PROJEKTETS ETABLERING 

Den indledende projektopstart strækker sig over 2 måneder. I den periode etableres 

forskergruppen og projektsekretariatet. I fællesskab planlægges og gennemføres de planlagte 

aktiviteter. Projektet ledes af lektor, Vibeke Andersen fra DTU Management Engineering i 

samarbejde med adjunkt, Christine Ipsen fra samme institut. 

 

FORSKERGRUPPEN: 

Vibeke Andersen, Lektor, DTU Management Engineering 

Christine Ipsen, Adjunkt, DTU Management Engineering 

Keld Pedersen, Lektor, Center for IT-Ledelse, AAU 

Ole H. Sørensen, Seniorforsker, NFA 

Sara Grex, Adjunkt, DTU Management Engineering 

Klaes Rohde Ladeby, Adjunkt, DTU Management Engineering 

Tina Weller Nielsen, AC-TAP, DTU Management Engineering 

Mette Morgensen, Post.doc. LPF, CBS  

 

PROJEKTDELTAGERNES BIDRAG 

Udviklingsprojektet gennemføres i et tværfagligt forskningssamarbejde med det formål at 

integrere den nyeste forskning inden for organisation og ledelse, psykisk arbejdsmiljø og service- 

og IT/videnarbejde. Det er projektets ambition, at denne tværfaglighed kan bidrage til nye 

erkendelser i forhold til små og mellemstore virksomheder. Resultaterne skal også skabe mulighed 

for, at man kan organisere den daglige ledelse og organisering af arbejdet samt 

arbejdsmiljøarbejdet på en ny måde, så hensynet til det psykiske arbejdsmiljø integreres i det 

daglige arbejde og organiseringen passer til den enkelte virksomheds og branches behov. 

Forskergruppen fra DTU Management bidrager med viden om organisatorisk forebyggelse af 

stress, ledelse af IT/videnarbejde og produktionsprocesser og er primært ansvarlige for 

udviklingen af modellen til forebyggelse af stress, herunder gennemførelse af 

interventionsprocesserne i virksomhederne.   

Lektor Vibeke Andersen vil være hovedansvarlig for den faglige udvikling i projektet i 

samarbejde med Adjunkt Christine Ipsen. Sidstnævnte vil i samarbejde med Sara Grex, Klaes R. 

Ladeby og Tina Weller Nielsen stå for udviklingen af modellen samt gennemførelsen af 

interventionsprocesserne. Tina W. Nielsen er endvidere ansvarlig for kommunikation og 

formidling af projektets resultater, herunder projektets hjemmeside. 

Seniorforsker Ole H. Sørensen, post.doc Mette Mogensen og Lektor Keld Pedersen er 

sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af FV-modellen, analyse af resultaterne og 

evaluering af processen.  

Ole H. Sørensen indgår med sin viden om hvordan psykisk arbejdsmiljø kan forbedres 

gennem ledelsesmæssige, organisatoriske og individuelle tiltag og har stor erfaring med at udvikle 
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og afprøve organisatoriske interventioner til at forbedre arbejdsforhold på konkrete 

arbejdspladser.  

Mette Mogensen (færdig med sin PhD. foråret 2012) og bidrager med viden om organisering 

af trivsel og produktivitet i industrielt service arbejde. Hun har desuden erfaring med at 

gennemføre analysere interventionsprojekter. Mettes ansvarsområde er primært at agere 

sparringspartner og co-skribent på udvalgte publikationer.     

Keld Pedersen, lektor fra Center for IT-ledelse ved Aalborg Universitet bidrager med viden 

om aktionsforskning samt udvikling, anvendelse og ledelse af IT-processer og IT-ressourcer, 

hvilket er relevant i forbindelse med udviklingen af modellen og evalueringen af data.  

 

Det vil hovedsageligt være forskerne fra DTU, der bidrager til den videnskabelige produktion af 

artikler i løbet af projektet med bidrag fra de øvrige deltagere. 

 

PROJEKTLEDELSE  

Projektledelsen ligger hos DTU Management, og en del af projektledelsen bliver at sikre de mest 

optimale rammer for, at integrere de forskellige bidrag og skabe tværfaglighed. Projektet 

konstituerer sig med Vibeke Andersen, DTU Management som projektleder i samarbejde med 

Adjunkt Christine Ipsen. Derudover etableres der et projektsekretariat på DTU Management, der 

har ansvaret for den administrative og økonomiske styring af projektet samt koordineringen af 

opgaverne.  

 

FØLGEGRUPPE 

Der nedsættes en følgegruppe, der for det første skal udgøre et forum for diskussion. For det 

andet skal deltagerne bidrage med kontakter til casevirksomheder og give løbende feedback på 

projektforløbet og resultater. De spiller desuden en væsentlig rolle i forbindelse med formidlingen 

af projektets resultater. Følgende organisationer har givet tilsagn om at deltage i følgegruppen: 

 

 Ledernes Hovedorganisation har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i følgegruppen, 

såfremt projektet bevilliges. 

 PROSA v. Allan Pleman, Arbejdsmiljøkonsulent i PROSA 

 Dansk Metal v. Ulrik Rasmussen, sekretær i Miljø- og Socialsekretariatet 

 

Der er rettet henvendelse til andre organisationer om mulig deltagelse. 

 

 

PUBLICERING OG FORMIDLING 

Se selvstændigt bilag: Bilag 3: Plan for offentliggørelse og formidling 
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FORSKNINGSAKTIVITETER OG FORLØB 

Introduktion 

I det følgende beskrives udviklingsprojektets aktiviteter nærmere. Projektet består overordnet af 

tre dele. I projektets første del udvikles FV-modellen med særlig fokus på præmisserne for 

udvikling, gennemførelse og forankring af forebyggende strategier. I projektets anden del (Del II) 

anvendes modellen i 4 små og mellemstore virksomheder. I den sidste del (Del III) er formålet at 

sætte fokus på processen, forandringens kontekst samt effekten af interventionen. 

Virksomhedernes interventioner i Del II vil blive vurderet, analyseret og generaliseret, så det har 

relevans for andre virksomheder. Sidst i bilaget er der en oversigt over projektets aktiviteter og 

forløb. 

Design og afprøvningen af FV-modellen baserer sig på eksisterende erfaringer fra tidligere 

projekter i kombination med en række forskellige etablerede teorier og afprøvede værktøjer (se 

også nedenfor). Tilsammen udgør de komponenter i en foreløbig skitse for FV-modellen (Se 

nedenfor) Af skitsen fremgår det også, at der er en række ubekendte forhold der gør sig gældende 

for SMV‟er. Disse skal identificeres med afsæt i de empiriske studier i fire SMV‟er. Resultaterne af 

virksomhedernes proces udgør grundlaget for udviklingen af FV-modellen, der skal understøtte 

SMV‟ers udvikling af forebyggende virksomhedsstrategier og dermed bidrage til deres udvikling, 

gennemførelse og forankring af arbejdsmiljøarbejdet og indsatser i forhold til det psykiske 

arbejdsmiljø. 

Erfaringerne fra en række forskningsprojekter viser, at det ikke er tilstrækkeligt kun at 

kortlægge belastende og begejstrende faktorer i arbejdsmiljøet for at igangsætte en 

udviklingsproces.[14,15] Der skal også udvikles en forebyggende strategi, som skal forankres 

undervejs i forløbet. Det er netop det, der er målet med dette udviklingsprojekt og derfor 

væsentligt, at modellen indeholder værktøjer til årsagsanalyse og metoder til udvikling af 

forbedringer, der kan bidrage til dette. 

 Forankring forstås ofte som en fase, der følger efter en udviklings- og implementeringsfase. 

[49, 50] Erfaringer fra andre projekter er, at forankring er betinget af en række forhold, der 

allerede skal sættes fokus på fra begyndelsen af forandringsprocessen.  

For at udvikle forbyggende strategier, undgå individualiseret symptombehandling og sikre 

forankring bygger projektet således på en forståelse af, at strategierne skal udvikles i fællesskab 

mellem ledere og medarbejdere og andre relevante interessenter.[17, 31] Udviklingsprocessen skal 

baseres på fælles refleksioner, hvor tavs viden om årsager og løsninger bliver eksplicitte. Derved 

skabes der grundlag for bæredygtige løsninger og forankring. [10, 14, 15] Endvidere skal 

forebyggende ændringer tage afsæt i og indlejres i virksomhedernes daglige praksis for at få en 

forebyggende effekt.[16] Endelig skal der være en løbende fælles refleksion over processen, hvilket 

skaber grundlaget for løbende justeringer. [19-21] 

Erfaringen fra andre projekter er endvidere, at virksomheder typisk ikke har organisatoriske 

rum, der giver mulighed for fælles systematisk vurdering og udvikling af nye strategier og 

indsatser. [13, 37-40]Det er derfor en grundlæggende præmis for modellens faser, at disse baseres 

på organisatoriske rum for refleksion og udvikling af strategier og indsatser samt planlægning af 

indsatserne.  

Der er således ikke tale om en klassisk forandringsledelsestilgang, men derimod om et 

dynamisk udviklingsforløb baseret på ”Design Thinking”, hvor der skabes idéer og disse udvikles 

gennem samarbejde, systemforståelse, visualisering, afprøvning og gentagelse og justering. [20, 41, 

42] Denne tilgang afspejler sig også i projektets forskningsaktiviteter. 
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DEL I. DESIGN AF PROTOTYPE AF FV-MODELLEN 

 

1. Design af prototype af FV-modellen 

Den første forskningsaktivitet vil resultere i en prototype af FV-modellen, der indeholder en 

beskrivelse af, hvordan en strategi kan udvikles, iværksættes og gennemføres samt viden om 

betingelser for udvikling af nye strategier og forankring af forebyggende indsatser. Modellen vil 

være af operationel karakter og bestå af en række metoder og anvisning af aktører samt 

anbefalinger til anvendelse i forbindelse med forebyggelse af arbejdsrelateret stress. 

Udviklingsprojektets første aktivitet består derfor i at designe denne prototype for, hvordan 

små og mellemstore virksomheder gennem en kollektiv proces selv kan udvikle forebyggende 

virksomhedsstrategier samt igangsætte og gennemføre forebyggende indsatser.  

Designet af FV-modellen baseres på: 

 De ovenfor listede præmisser og forståelser for projektet  

 Viden om industrielt servicearbejde og It-arbejdet,  

 Betingelser for udvikling og gennemførelse og forankre primære forebyggende 

strategier og indsatser  

 Erfaringer fra udviklingsprojektet ”Videnarbejde og Stress – mellem begejstring og 

belastning” og andre forebyggende interventionsprojekter. 
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Figur 2. Skitse af FV-modellen 
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Modellen kombinerer således forskellige elementer af etablerede teorier og afprøvede værktøjer 

som eksempelvis Historieværksteder, Organizational Design, Design Thinking, Evalueringsteori, 

Forebyggelse, Fish-Bone-workshop, participation. [16, 20, 21, 28, 31, 34, 41, 42, 44, 47, 48] 

Tilsammen udgør de en række kendte komponenter for processen, men lægger også op til nogle 

ubekendte forhold (anført med et ”?”), der skal identificeres i udviklingsprojektet. Modelskitsen 

nedenfor illustrerer rammerne for udviklingsprojektet. Den angiver hvilke aktører og metoder, der 

kan indgå i FV-modellen udover det strukturerede forløb, som virksomhederne skal gennemføre 

angivet ved den gennemgående pil. 

 

Modellens design er også en videreudvikling af erfaringerne fra ”Videnarbejde og stress – mellem 

begejstring og belastning” (herefter betegnet som VS – projektet), hvor vi ved at forbyggende 

ændringer forudsætter at: 

1. Virksomhedernes indsatser får karakter af et internt projekt og indgår i virksomhedens 

eksisterende projektportefølje på lige fod med andre projekter. 

2. Indgåelse af en formaliseret aftale omkring projektets status, ledelsesmæssige prioritet og 

medarbejderinddragelse. 

3. En eller flere kompetente interne aktører, der driver og fastholder fokus på projektet. 

4. En intern styregruppe, der er ansvarlig for projektet, som i samarbejde med de interne 

aktører er ansvarlige for at projektet løber efter planen. 

5. Den øverste ledelses opmærksomhed og aktive opbakning. 

6. Fælles systematiske refleksioner, da de giver anledning til større forståelse omkring 
belastninger i arbejdet og engagement i forbindelse med indsatserne.  

7. Forebyggende ændringer indlejres i den eksisterende daglige arbejdspraksis gennem 
optimering af eksisterende aktiviteter, praksisser, processer m.m.[10, 51] 

 
Endelig er det centralt at FV-modellen skal have fokus på interventionsprocessen samt 

forandringens kontekst ikke kun resultaterne af interventionen.[31] Her er erfaringerne fra VS-

projektet, at udviklingen af strategier og den efterfølgende intervention skal være enkel og 

operationel for at kunne drives af interne aktører. 

På baggrund af den foreliggende viden vil modellen have en operationel karakter og bestå af 

følgende faser. (Se også pkt. 3-6 nedenfor): 

 

FASE 1. OPSTART AF STRUKTURERET FORLØB 

FASE 2. UDVIKLING 

FASE 3. GENNEMFØRELSE 

KONTINUERLIG JUSTERING OG FORBEDRING 

 

Resultatet af virksomhedernes indsats og forløb, det vil sige anvendelsen af FV-modellen, vil være 

en forebyggende virksomhedsstrategi baseret på virksomhedens egne problemstillinger og fælles 

indsats og dermed også en ny organisering af arbejdsmiljøarbejdet. 
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2. Identifikation og aftaler med case virksomheder 

I projektets anden forskningsaktivitet identificeres 4 case virksomheder og der indgås aftaler om 

samarbejde. Såfremt projektet bevilliges har Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation og It-

Branchen tilkendegivet, at de vil være behjælpelige med at skabe kontakt til case virksomhederne.  

Der udvælges 4 små eller mellemstore virksomheder til at deltage i udviklingsprojektet med 

afsæt i arbejdsmarkedsorganisationernes virksomhedsnetværk. Eksempler på virksomheder er små 

eller mellemstore industrielle servicevirksomheder og It-konsulent virksomheder. Fælles for dem 

er, at de står over for en række problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det er især høje krav i 

arbejdet, dårlig planlægning, pressede projekter, kundehåndtering, arbejdspres og ledelse af 

projekter, der her udgør de væsentligste problemer og hvor deres medarbejdere bliver stresset af 

disse forhold.[4, 23, 24][6] Det er et særligt kriterium, at der ikke er ansat en formaliseret HR-

medarbejder eller en anden intern professional aktør, der har erfaringer med at drive interne 

udviklingsaktiviteter.  

Når virksomhederne har givet deres tilsagn om deltagelse, indgås der herefter en 

samarbejdsaftale, hvor forskerne gør betingelserne for deltagelse eksplicitte såsom aktiviteter, 

aktører og metoder. (Se introduktionen til Bilag 2) Udover aftale om deltagelse indgår 

virksomhederne deres egne formaliserede aftaler omkring projektets status, ledelsesmæssige 

prioritet og medarbejderinddragelse. Endvidere nedsættes der en intern projektgruppe, som, i 

samarbejde med de personer der skal drive processen, er ansvarlig for, at projektet løber efter 

planen.  

 

 

DEL II. ANVENDELSE OG UDVIKLING AF FV-MODELLEN 

(INTERVENTION I SMV’ER) 
I udviklingsprojektets anden del afprøver 4 små og/eller mellemstore virksomheder prototypen af 

FV-modellen, der er designet og udviklet i Del I. Formålet er, at virksomhedernes anvendelse af 

modellen og udvikling af forebyggende strategier, skal give forskerteamet viden, der kan inddrages 

i videreudviklingen af FV-modellen. Forløbet er illustreret ved den gennemgående pil i skitsen 

ovenfor. 

Under projektaktiviteterne pkt. 3-6 beskrives FV-modellens faser, deres formål, hvilke 

metoder der anvendes, hvilke aktører og interessenter, der forventes at indgå, samt hvilke 

resultater der forventes. Forskerteamets rolle og opgaver er tilsvarende beskrevet. 

 

3.     

FASE 1. OPSTART AF STRUKTURERET FORLØB I CASEVIRKSOMHEDER 

Der er flere formål med FV-modellens første fase. For det første skal virksomheden gøre sig klart, 

hvorfor det er nødvendigt at udvikle og gennemføre forebyggende strategier. Dernæst skal det 

undersøges og dokumenteres, at forløbet har ledelsens fulde støtte og opbakning. Endvidere skal 

virksomhedernes kommende indsatser få karakter af et internt projekt og indgå i virksomhedens 

eksisterende projektportefølje på lige fod med andre projekter, såfremt det er en del af den 

eksisterende praksis at arbejde i projekter. Der skal således indgås en formaliseret aftale omkring 

projektets status, ledelsesmæssige prioritet, medarbejderinddragelse samt hvilken afdeling der 

deltager.  

I en mellemstor virksomhed vil det være en eller to afdelinger, der deltager. I mindre 

virksomheder vil det derimod forventes, at hele virksomheden deltager i forløbet. Endvidere skal 
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der udpeges en eller flere kompetente aktør(er), der kan drive og fastholde fokus på projektet. 

Disse kan betegnes tovholdere, forandringsagenter, facilitator eller andet. Herefter betegnes de 

interne aktører som ”tovholdere”. 

Den etablerede projektgruppe er i samarbejde med aktørerne ansvarlige for, at projektet og 

indsatserne løber efter planen. Endelig skal virksomhederne formulere deres egne succeskriterier 

ud fra forretningsmæssige relevante virksomhedskriterier, som interventionernes effekter skal 

benchmarkes imod. Eksempler på det kan være sygefravær, produktivitet, bundlinje, 

medarbejdertrivsel etc. 

Forud for gennemførelsen af FV-modellens første trin har forskerne gennemført en 

indledende registrering af interessenter, organisationen og arbejdsopgaver ved hjælp af interviews, 

observationer og adgang til relevant materiale. Formålet er at få en beskrivelse af interventionens 

kontekst og derved få et bedre indblik i præmisserne for virksomhedernes udvikling, 

gennemførelse og forankring af forebyggende strategier og indsatser.  

Resultaterne fra virksomhedernes opstart udgør input til modeludviklingen i form af viden om 

virksomhedernes muligheder for at udvikle og gennemføre forebyggende strategier og indsatser 

samt viden om hvilke interne personer, der kan indtage rollen som tovholder. 

 

4.  

FASE 2. UDVIKLING 

I den anden fase skal virksomhederne udvikle idéer til nye forebyggende strategier, formulere dem 

som indsatser og prioritere imellem dem i en fælles proces. Det anbefales at det er de øverst 

prioriterede indsatser, der skal gennemføres i Fase 3. Det skal dog baseres på en fælles beslutning i 

virksomhederne. 

 

Afdækning af Begejstring og Belastning og Idéudvikling 

Projektet bygger som sagt på en forståelse af, at strategier skal udvikles i fællesskab mellem ledere 

og medarbejdere og andre relevante interessenter.[17, 31] Processen baseres på fælles refleksioner, 

hvor tavs viden om årsager og løsninger for mulighed for at blive gjort eksplicit [10, 14, 15] og 

hvor der tages afsæt i virksomhedernes daglige praksis.[16] Endelig skal der være en løbende fælles 

refleksion over processen, hvilket skaber grundlaget for løbende justeringer og forbedringer. [19-

21, 42] For at skabe mulighed for fælles systematisk vurdering og udvikling af nye strategier og 

indsatser etableres der organisatoriske refleksive rum, der så vidt muligt tager udgangspunkt i den 

eksisterende mødestruktur eksempelvis i form af afdelingsmøder og morgenmøder. [13, 37-40] 

 Som metode til at sættes processen i gang anvendes Fish-Bone diagrammet. Det kan anvendes 

som en struktureret form for afdækning, hvor viden bliver synlig med det samme, som led i 

processen, og dermed bringes direkte i spil i udviklingen af strategier. [41, 44, 52] Denne metode 

har i andre projekter vist sig at fungere godt i forhold til at afdække hvilke forhold, der begejstrer 

og belaster i arbejdet og danne afsæt for udvikling af strategier og indsatser.[4, 10, 12] Derfor 

indgår denne metode også i FV-modellen. (Se også skitsen) 

Formålet er også at skabe en fælles erkendelse og synliggørelse af hvilke forhold i arbejdet, der 

begejstrer og belaster i de enkelte virksomheder blandt ledere og medarbejdere ved at reflektere 

over arbejdet i fællesskab. Disse refleksioner danner grundlaget for virksomhedens id af strategier 

og indsatser.  

Der gennemføres derfor to Fish-bone workshops i hver af de deltagende afdelinger eller 

virksomheder, en med ledere og en med medarbejderne. Forskerne fungerer som arrangører og 
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sparringspartnere på de to workshops. Forskernes rolle er at igangsætte en systematisk refleksion 

og at fastholde fokus på primære stressforebyggende strategier og ændringer. 

Resultaterne af de to workshops består af en række forhold, der begejstrer og belaster i den 

konkrete afdeling eller virksomhed, der deltager. Disse forhold grupperes ved hjælp af 

affinitetsdiagrammer, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab skaber struktur over mængden af 

data, og hvor sammenhænge mellem de forskellige forhold påpeges.[47]  

Tovholderen og projektgruppen deltager i workshoppen og bidrager til kortlægningen af 

begejstring og belastning. Derudover skal de tilegne sig Fish-Bone teknikken, så de fremover selv 

kan gennemføre den i virksomheden.  

 

Prioritering og kollektiv formulering af strategier og indsatser 

Efter Fish-Bone workshops er blevet gennemført, skal resultaterne prioriteres i en 

Prioriteringsworkshop og strategierne skal konkretiseres i form af indsatser.  

Prioriteringen af resultaterne kan eksempelvis ske ved Multi-voting som det kendes fra 

Fremtidsværkstedet eller 20/20 Vision. [48, 53] Resultatet af denne aktivitet, hvor ledere og 

medarbejdere samarbejder i fællesskab, en indsnævret liste til få højt prioriterede forhold, som 

man ønsker, der skal udarbejdes forebyggende strategier for.  

For at sikre forebyggende strategier og forankring af indsatserne, skal de tage afsæt i og 

integreres i den eksisterende arbejdspraksis og virksomhedsstrategi. [16, 54] Det er derfor 

væsentligt, at virksomheden og projektgruppen er helhedsorienteret og forstår sammenhængene i 

virksomhedens organisatoriske design.[28, 42] 

De højst prioriterede forhold skal herefter omformuleres til strategier i en kollektiv proces 

efterfulgt af en fælles beslutning om hvilke indsatser, der skal iværksættes. Udviklingen af 

virksomhedernes strategier baseres på strategiværksteder ved hjælp af en eller flere metoder som 

eksempelvis Fremtidsværksted, SWOT og Program teori.[21, 48, 55]   

Herefter skal virksomhedernes konkrete indsatser formuleres i form af konkrete forebyggende 

organisatoriske ændringer. Målet med indsatserne er som sagt, at de skal indlejres i den 

eksisterende daglige arbejdspraksis gennem optimering af eksisterende aktiviteter, praksisser, 

processer m.m. Denne transformationsproces skal faciliteres i en workshop med deltagelse af 

både ledere og medarbejdere i en fælles proces. 

Processen følges af forskerteamet, for derved at indsamle viden om hvordan indsatserne 

defineres og formuleres, hvem der indgår i denne proces, samt hvilke kriterier der ligger til grund 

for valget af indsatser. Efterfølgende vil der blive gennemført en række interviews med de interne 

aktører/tovholdere samt udvalgte ledere og medarbejdere, der har deltaget i workshoppen.  

Det skal undersøges, hvordan karakteren af workshoppen kan se ud med inspiration fra 

eksisterende metoder.[48, 56] Forskernes rolle bliver dog at igangsætte transformationsprocessen 

og fastholde fokus på de organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer. Virksomhedernes 

tovholdere og projektgruppen forventes at spille en central rolle i gennemførelsen af 

workshoppen. 

Når indsatserne er formuleret beslutter deltagerne i fællesskab, hvilke af indsatserne man 

ønsker at iværksætte. Dette sker ved hjælp af Beslutningsmatrice-metoden, der giver mulighed for 

systematisk at analysere informationer ved at værdisætte dem, eksempelvis ud fra værdi i forhold 

til omkostning efterfulgt af en prioritering.[57] 

Resultatet af disse aktiviteter udgør input til FV-modellen i form af viden om 

virksomhedernes udvikling af strategier og indsatser og processens karakter, strategiernes og 

indsatsernes vægtning, beslutningsprocesserne, prioriteringskriterierne samt relevante aktørers 
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rolle. De deltagende virksomheder står efter dette trin med en fælles erkendelse og synliggørelse af 

arbejdsrelaterede risici i den konkrete virksomhed samt en række prioriterede indsatser, som nu 

skal iværksættes og gennemføres i en længerevarende intervention. 

 

5.  

FASE 3. GENNEMFØRELSE 

Intervention – Iværksætte og gennemføre forebyggende indsatser 

Fase 3 er et explorativt studie, hvor det primære formål er at få svar på de særlige forhold, der gør 

sig gældende i SMV‟er for at de kan drive udviklingsprocesser, fastholde fokus og forankre 

forebyggende strategier og indsatser. Fase 3 har således flere formål: 

 At undersøge hvordan SMV‟er bliver i stand til at gennemføre en kollektiv proces, hvor 

virksomhedernes selv udvikler, gennemfører og forankrer nye forebyggende strategier og 

indsatser, der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø.  

 At undersøge:   

o Hvem der er potentielle (interne) aktører, der kan drive og fastholde fokus på 

forandringsprocessen, i forskellige typer af virksomheder med forskellige 

ledelsesformer. 

o Hvilke kompetencer interne aktører skal have for at kunne drive og fastholde fokus 

på forandringsprocessen. 

o Hvilke konkrete metoder og anbefalinger, som kan understøtte virksomhedernes 

kollektive udvikling, implementering og fastholdelse af organisatoriske og 

ledelsesmæssige ændringer  

o Hvilke konkrete metoder, der kan anvendes af de interne aktører, der skal drive 

processen.  

 

I praksis gennemfører virksomhederne et struktureret udviklingsforløb over 6-9 måneder, hvor 

ledere og medarbejdere i samarbejde arbejder systematisk med at iværksætte og gennemføre de 

prioriterede forebyggende indsatser og integrere dem i eksisterende aktiviteter. Processen er en 

vekselvirkning mellem relevante aktører og metoder. (Se også skitsen af FV-modellen) 

 Ved at arbejde med indsatserne over en længere periode, er der mulighed for løbende 

refleksioner, forbedringer og justering af disse og dermed sikre, at indsatserne er forankret i 

virksomheden.[10, 31, 58] 

I denne proces spiller de personer, der driver processen en væsentlig rolle i samarbejde med 

projektgruppen. Tilsammen er de ansvarlige for at drive processen og sørge for at projektet går 

efter planen. Resultatet af fase 3 er en kollektiv proces, hvor en række forebyggende strategier og 

indsatser er iværksat og gennemført. 

I den periode som virksomhederne arbejder med at gennemføre de forebyggende 

virksomhedsstrategier og indsatser, følger forskerne processen ved at observere indsatser, afholde 

statusmøder og interviewe interessenter og de interne aktører/tovholderne.  Det er ligeledes 

forskernes rolle at fungere som arrangører og sparringspartnere på workshops og andre fælles 

aktiviteter. Endvidere skal forskerne støtte virksomhederne og projektgrupperne og fastholde, at 

strategier og indsatser skal være af primær karakter. [16, 34] Forskerteamet deltager ikke i 

virksomhedernes daglige aktiviteter og gennemførelse af de prioriterede indsatser.  

For at sikre, at der fastholdes et skarpt fokus på projektet anbefales det, at man løbende har 

fokus på at konkretisere og synliggøre målene og processen ved at visualisere dem. Det kan gøres i 
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forbindelse med de månedlige afdelingsmøder, men det kan også synliggøres på andre måder. Det 

kan være ved tavlemøder, som man kender det fra Lean-konceptet eller andre former for 

visualisering.[40, 48, 59] 

Sideløbende med virksomhedernes indsatser vil der blive gennemført kvalitative interviews 

med projektgruppens medlemmer og relevante interessenter og aktører i virksomhederne.[60] 

Formålet med interviewene er at opnå ny viden om hvilke interne aktører (ledere, 

medarbejdere, HR, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter m.fl.), der kan indtage og 

fungere i rollen som tovholdere i processen, samt hvilke metoder og værktøjer de kan anvende og 

de muligheder og begrænsninger de oplever der er knyttet til processen.  

Denne viden giver input til videreudvikling af FV-modellen, der skal kunne anvendes af andre 

små og mellemstore virksomheder der ønsker metoder og anbefalinger til, hvordan de selv kan 

håndtere udvikling af forebyggende strategier samt iværksætte, gennemføre og forankre dem på 

baggrund af en kollektiv proces.  

  

6.  

KONTINUERLIG FORBEDRING OG JUSTERING 

Som en del af virksomhedernes nye praksis reflekteres, der løbende over strategi og indsatser. 

Som følge heraf er det også er det også virksomhederne, der selv formulerer de aktiviteter, der 

skal understøtte refleksion, justering og forbedringer i form af organisatoriske rum for refleksion 

og evaluering. Det kan eksempelvis være på fælles møder eller seminardage eller andre 

mødeformer hvor både ledere og medarbejdere deltager.  

I fasen efter interventionen skal virksomhederne derfor fortsat arbejde med deres strategier og 

indsatser. Målet er at sikre, at ændringerne ikke gror fast i nye organisatoriske bindinger, som er 

uhensigtsmæssige, både set ud fra medarbejdernes trivsel og virksomhedens produktivitet. Det er 

derfor væsentligt, at der sker en kontinuerlig justering og forbedring af strategier og indsatser.  

 Denne proces er karakteriseret ved at ledere og medarbejdere i fællesskab reflekterer over 

følgende:  

 Skaber ændringerne værdi i forhold til succeskriterierne og forbedringer for det psykiske 

arbejdsmiljø? 

 Er der fortsat tale om en fælles proces? 

 Er der ny viden, der er relevant at få frem og kan give anledning til ændringer? 

 Hvilke barrierer står i vejen for at fastholde de nye strategier og indsatser? 

 Hænger strategierne sammen med resten af organisationen? 

 Hvilke forandringer giver det anledning til? 

 

I denne proces fungerer forskerteamet som sparringspartner udover observation og interviews 

med relevante parter.  

Resultat af denne aktivitet er yderligere input til FV-modellen og hvilke organisatoriske og 

ledelsesmæssige faktorer, der skal være til stede for, at SMV‟er kan drive en udviklingsproces og 

dermed skabe rammerne for at tilrettelægge og lede arbejdet, så det reducerer eller minimerer de 

faktorer, der udgør en risiko for det psykiske arbejdsmiljø. 
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DEL III. ANALYSE AF FV-MODELLENS MULIGHEDER I SMV’ER 
7. Vurdering og analyse af indsatserne  

I projektets sidste del sættes der fokus på interventionsprocessen, forandringens kontekst samt 

effekten af interventionen ved at vurdere, analysere og generalisere interventionerne, så FV-

modellen bliver relevant for andre SMV‟er. 

Cox m.fl. anbefaler at interventioner på organisatorisk niveau vurderes på baggrund af en 

refleksiv ramme og at der spørges til oplevelserne omkring interventionens kontekst (før og efter), 

implementeringsprocessen, hvordan indsatserne blev anvendt af respondenten og endelig, 

hvordan respondenten oplevede interventionen. [31, 35, 58] Inspireret af disse principper er 

formålet med projektets sidste forskningsaktivitet at vurdere interventionsprocessen og få viden 

om, hvad der virker og ikke virker ved primære forebyggelses interventioner/indsatser. Som følge 

heraf gennemføres der en vurdering og analyse af forskningsaktiviteterne 3-6 og FV-modellens 

resultater med fokus på processen, forandringens kontekst og den oplevede effekt af indsatserne.  

Vurdering af interventionerne sker i en Slutworkshop hvor der gennemføres 

Historieværksteder [45, 61] med fokus på processen og resultaterne af indsatserne. Der 

gennemføres et Historieværksted i hver af de deltagende virksomheder, efter de har iværksat og 

gennemført forandringerne. Formålet er at få afdækket deltagernes oplevelse af forløbet samt 

modellens og interventionernes effekter på det psykiske arbejdsmiljø. Ligeledes vurderes det, om 

virksomhedernes succeskriterier for interventionen er nået. Vurderingen baseres endvidere på de 

løbende observationer og kvalitative interview foretaget i forbindelse med virksomhedernes 

anvendelse af modellen samt virksomhedernes egne succeskriterier formuleret i pkt. 3. 

Virksomhedernes indsatser og resultater vurderes af følgegruppen i form af 

førsteordensvalideringer og skaber grundlag for en generalisering af modellen. [62]Forskere, 

danske og internationale, samt forskerne fra AAU, NFA og CBS sikrer en andenordens validering 

af projektets resultater og analyser, der ligeledes skal bidrage til generalisering af FV-modellen.[62]  

Resultatet af analyseprocessen er ny viden, om hvordan SMV‟er selv kan kortlægge 

arbejdsrelaterede risici, udvikle og gennemføre forebyggende virksomhedsstrategier vha. egne 

ressourcer samt gennemføre forandringerne ved hjælp af FV-modellen. Endvidere genereres der 

viden om, hvilke forhold, der har betydning for processens fremdrift og strategiernes forankring. 

Et sidste resultat er viden om hvad virksomheder opnår ved at udvikle forebyggende 

virksomhedsstrategier og iværksætte forebyggende indsatser gennem en fælles indsats både i 

forhold til det psykiske arbejdsmiljø og virksomhedsrelevante succeskriterier. 

 

Færdiggøre FV-modellen 

Vurderingerne og analyserne anvendes til færdiggørelse FV-modellen, som SMV‟er kan anvende i 

forbindelse med udvikling af forebyggende strategier og dermed understøtte deres udvikling og 

organisering af arbejdsmiljøarbejdet og indsatser i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 

Den udviklede model vil således efter projektets afslutning bestå af en række konkrete 

metoder og anbefalinger til anvendelse i forbindelse med forebyggelse af arbejdsrelateret stress. 

Den vil inkludere viden om hvilke interne aktører, der kan indtage rollen som ressourcepersoner i 

udviklingen og fastholdelsen af stressforebyggende strategier. Målet med modellen er således, at 

SMV‟er selv kan udvikle forebyggende virksomhedsstrategier, iværksætte forebyggende indsatser 

uafhængigt af ekstern bistand og gennemføre og forankre forandringerne og arbejdsmiljøarbejdet 

og hermed skabe basis for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. FV-modellen og 

virksomhedernes resultater præsenteres ved Afslutningskonferencen i 2013. 
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 2011 2012 2013 

OPGAVE Kvartaler/Måneder 

 Q4(11) Q1(12) Q2(12) Q3 (12) Q4 (12) Q1 (13) Q2(13) Q3 (13) 

DEL I. DESIGN AF PROTOTYPE AF FV-MODELLEN 

1. Design af FV-

modellen 

                        

2. Identifikation og 

aftaler med case 

virksomheder 

                        

DEL II. ANVENDELSE OG UDVIKLING AF FV-MODELLEN (INTERVENTION I SMV’ER)  

3. Opstart af struktureret 

forløb 

                        

4. UDVIKLING                         

5. GENNEMFØRELSE                         

6. KONTINUERLIGE 

FORBEDRINGER 

                        

DEL III. ANALYSE AF FV-MODELLENS MULIGHEDER I SMV’ER 

7. Analyse af indsatserne 

og færdig udvikling af 

FV-modellen 

                        

Forskellige 

Formidlingsaktiviteter 

                      Afslutnings 

konference 

 

Følgegruppe                        
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PLAN FOR OFFENTLIGGØRELSE OG FORMIDLING 

Formidlingsaktiviteterne rummer en bred vifte af aktiviteter henvendt til såvel praktikere som 

forskerkolleger i både ind- og udland. De gennemføres løbende og afsluttes med en konference i 

2013, der er åben for alle interesserede. Det er forskerteamets ønske, at formidlingsaktiviteterne 

også skal anvendes som afsæt til at udvikle det eksisterende forskernetværk. Derfor vil der blive 

afholdt et forskerseminar, hvor der inviteres bredt i de relevant danske forskningsmiljøer. 

Der er planlagt følgende aktiviteter: 

 

2011 2012 2013 

Input til 

hjemmeside  

Input til hjemmeside  

 

Input til hjemmeside  

 

Udvikling af folder    

 Fagbladsartikler Fagbladsartikler 

 Forskerseminar  

 2 Gå-hjem-møder 2 Gå-hjem-møder 

 1 Fyraftensmøde 1 Fyraftensmøde 

  Bog/Antologi 

  Afslutningskonference 

 Videnskabelig publicering Videnskabelig publicering 

 Integration i undervisning Integration i undervisning 

 Konferencedeltagelse Konferencedeltagelse 

 Løbende formidling Løbende formidling 

 

 

”Gå-hjem-møder” hos casevirksomhederne 

Der afholdes i perioden gå-hjem-møder rettet mod mulige brugere af projektets resultater i 

Danmark. Gå-hjem-møderne vil typisk blive afholdt hos de deltagende virksomheder med 

invitation til andre virksomheder i netværket. Dermed benyttes gå-hjem-møderne både til 

formidling af resultater og udbygning af netværket omkring projektet. 

 

”Fyraftens-møder” for relevante parter 

Der afholdes endvidere 1-2 Fyr-aftens-møder på DTU primært rettet mod organisationer, 

virksomheder (private som offentlige), arbejdsmiljørådgivere og offentlige myndigheder.  

 

Vidensdeling i forskningsmiljøer 

Det er forskerteamets mål, at der er deltagelse ved både nationale og internationale konferencer. 

Der planlægges derfor med deltagelse ved 1 national konference om året samt 1-2 internationale. 

Endvidere vil der blive publiceret 3-4 artikler i relevante tidsskrifter med det formål at sprede 

viden og resultater fra projektet til relevante forskningsdiskussioner og miljøer. Endelig er det 

forskerteamets ønske at udvikle det eksisterende forskernetværk i løbet af projektperioden og dele 

viden med andre yngre forskere. Derfor vil der blive afholdt et forskerseminar, hvor der inviteres 

bredt i de relevant danske forskningsmiljøer.  

I Danmark vil projektet blive præsenteret på:  
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 Den årlige Arbejdsmiljøkonference for arbejdsmiljøprofessionelle  

 Projektets eget seminar for kandidater, Ph.D. studerende og yngre forskere i Danmark 

med fokus på produktivitet, effektivitet og trivsel i SMV. Det er planen at det skal 

gennemføres i slutningen af 2012. 

 

Internationale konferencer af relevans vil være: 

 European Group for Organizational Studies (EGOS), 2012  

 Work, Stress and Health Conference, 2012. 

 The International Ergonomics Association (IEA), 2012 

 EurOMA Young Scholars Workshop, 2012 

 Production and Operations Management Society (POMS), 2013 

 The IRIS (Information systems research seminar in Scandinavia), 2012/2013 

 

 

Videnskabelig publicering 

Erfaringer fra projektet og resultaterne herfra vil også blive præsenteret i 2-3 tidsskriftsartikler. 

Relevante tidsskrifter vil være:  

 Work and Stress, International journal of Industrial Ergonomics, Journal of 

Organizational Behaviour Management og  European Journal of Information Systems 

 

 

Undervisning 

I den daglige undervisning vil erfaringer og resultater fra projektet blive integreret i forskellige 

kurser ved DTU som eksempelvis ”Arbejdspsykologi og Ledelse” og ”Teknologi, Økonomi, 

Ledelse og Organisation” der udbydes på DTU for master studerende. Resultater og viden fra 

projektet vil også indgå i udviklingen af et nyt projektledelseskursus for Masterstuderende på 

DTU, hvilket Sara Grex er ansvarlig for at udvikle. Resultaterne vil ligeledes indgå i kurserne 

”Ledelse af informationssystemer: Alignment, Strategi og Governance” og ”Ledelse af it-

udvikling”, der er en del af Cand.IT. uddannelse i IT-ledelse ved Center for IT-ledelse. 

Samarbejdet med virksomhederne i projektet gør det muligt at tiltrække 

eksamensprojektstuderende, der kan indgå i projektet i forbindelse med udarbejdelsen af deres 

eksamensprojekt. Det er målet at knyttet et antal eksamensprojektstuderende til projektteamet.  

 

 

Den løbende formidling 

Udover ovenstående aktiviteter vil der være en løbende formidling af projektet og dets resultater 

via arbejdsmarkedsorganisationer, diverse lederfora, offentlige medier samt følgegruppen. 

Erfaringer og resultater fra projektet vil blive formidlet igennem relevante fag- og 

organisationsblade. 

Da projektet delvist bygger på erfaringer fra ”Videnarbejde og stress – mellem begejstring og 

belastning” anvendes den eksisterende hjemmeside www.videnogstress.dk, der fortsat har mange 

besøgende, som portal for deling af den nye viden både i forhold til praktikere og andre 

forskningsmiljøer. Udover hjemmesiden udarbejdes der en projektfolder. Den beskriver 

udviklingsprojektets formål og design, og anvendes i rekrutteringen af virksomheder til projektet 

samt fortæller om projektets eksistens. 

http://www.videnogstress.dk/
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Antologi 

Til ledere, medarbejdere, HR-ansvarlige og arbejdsmiljøprofessionelle og andre med interesse for 

forebyggelse af stress udarbejdes en bog, som beskriver resultaterne af projektet ud fra forskellige 

perspektiver på forebyggelse og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.. 

 

 

Afslutningskonference – åben for alle interesserede  

Som afslutning på hele projektet inviteres til en konference, som henvender sig til både praktikere 

og forskere. På konferencen vil der være oplæg fra de virksomheder og forskere, der har deltaget i 

projektet, som kan fortælle om deres erfaringer med udvikling af nye stressforebyggende 

virksomhedsstrategier samt de efterfølgende interventioner og indsatser.  

Følgende er en oversigt over formidlingsaktiviteternes placering i projektperioden: 
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DETALJERET BUDGET 
Se næste side 
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CV’ER OG PUBLIKATIONSLISTER 
 

Vibeke Andersen, Lektor, DTU Management Engineering 

Christine Ipsen, Adjunkt, DTU Management Engineering 

Sara Grex, Adjunkt, DTU Management Engineering 

Klaes Rohde Ladeby, Adjunkt, DTU Management Engineering 

Tina Weller Nielsen, AC-TAP, DTU Management Engineering 

Keld Pedersen, Lektor, Center for IT-Ledelse, AAU 

Ole H. Sørensen, Seniorforsker, NFA 

Mette Mogensen, Post-doc, LPF, CBS 
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CV: VIBEKE ANDERSEN (050553) 

Cand.techn.soc. 

Lektor i Teknologi, Organisation og Arbejde 

Associate Professor in Work, Technology and Organization 

Arbejde:: DTU Management,  

Bygning 425.1, 

Produktionstorvet 

Danmarks Tekniske Universitet  

Dk-2800 Kgs. Lyngby 

 

Telefon: 

 

(+45) 4525 6032; fax: 45934467; e-mail: vian@ man.dtu.dk 

Ansættelser  

2008 – Lektor i ledelse, organisation og arbejdsliv ved DTU Management. 

Associate Professor in Management, Organisation and Work. Department of Management      

Engeneering, the Technical University of Denmark 

2004 – 

2008 

Lektor i Produktions- og Virksomhedshedelse ved Danmarks Tekniske Universitet 

Associate Professor in Industrial Management at the Technical University of Denmark  

2000 – 

2004 

Lektor i Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter. Associate Professor, Dept. 

of Educational Research, RU  

1994 – 

2000 

Lektor ved Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, Roskilde Universitetscenter 

Associate Research Professor, Adult Education Research Group, RU 

1991 – 

1994 

Adjunkt ved Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, Roskilde Universitetscenter 

Assistant Professor, Adult Education Research Group RU 

1986 – 

1991      

Forsker ved Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Højskole 

Researcher, at the Institute of Technology and Society, DTH (DTU) and Teknisk 

Landsforbund 

1983 – Kandidatstipendiat ved Institut for Socialvidenskab, Roskilde Universitetscenter 

mailto:va@ipl.dtu.dk
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1986 Research fellow, Dept. of Social Science, RU 

1979 – 

1983 

Adjunkt I socialvidenskab ved Institut for Socialvidenskab, Roskilde Universitetscenter 

Assistant Professor, Dept. of Social Science, RU 

1978  Undervisningsassistent ved Institut for Teknologi og Samfund, Danmarks Tekniske Højskole 

Teaching Assistant at the Institute of Technology and Society, DTH (DTU)  

1977 – 

1979 

Undervisningsassistent på Institut for Miljø-, Teknologi og Samfund ved Roskilde 

Universitetscenter.  

Teaching Assistant at the Institute of Environment, Technology and Social Studies, RU 

1979 Cand. Techn. Soc. Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægger fra Roskilde 

Universitetscenter med speciale i Produktionsplanlægning 

Technological and Socio-Economic Planning within the field of Industry and Production 

planning, Roskilde University 

Publikationer (udvalgte) 

 
 

Broberg, Ole, Rikke Seim &Vibeke Andersen: Collaborative design of workplaces: The role 

of boundary objects. Proceedings of 3rd International Conference on Applied Human 

Factors and Ergonomics. Will be presented at: International Conference on Applied Human 

Factors and Ergonomics (AHFE2010) - 3, 2010, Miami, USA. 

Broberg, Ole, Rikke Seim, Rikke & Vibeke Andersen: How can ergonomic practitioners 

learn to practice a macro-ergonomic framework developed in academia? Proceedings of the 

17th World Congress on Ergonomics International Ergonomics Association (IEA 2009), 

2009, Beijing, China. Full conference paper publ. in proceedings/book . 

Buch Anders og Vibeke Andersen: Begejstring og belastning i videnarbejdet. Psyke og 

Logos nr. 2, 2009.Tema: Arbejde under Forandring - organisering, relationer og arbejdsliv . 

Dansk Psykologisk Forlag. 

Buch, Anders, Vibeke Andersen og Ole H. Sørensen: Videnarbejde og stress – mellem 

begejstring og belastning.  Jurist- og  Økonomforbundets Forlag. 

 Buch, Anders & Vibeke Andersen: Paper at MS6 Conference – Warwick Business School, 

13.-15. juli 2009 Stream 17 – The Meaning of Work. Buch & Andersen: “Knowledge work 

and stress – between strain and enthusiasm.”    

 Buch, Anders og Vibeke Andersen: Er professionalisme en løsning eller en del af problemet 

http://www.man.dtu.dk/Om_instituttet/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=274&type=person
http://www.man.dtu.dk/Om_instituttet/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=252423
http://www.man.dtu.dk/Om_instituttet/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=252423
http://www.man.dtu.dk/Om_instituttet/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=274&type=person
http://www.man.dtu.dk/Om_instituttet/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=21623&type=person
http://www.man.dtu.dk/Om_instituttet/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=28302&type=person
http://www.man.dtu.dk/Om_instituttet/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=248414
http://www.man.dtu.dk/Om_instituttet/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=248414
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i et belastende videnarbejde? Tidsskrift for Arbejdslivs temanummer om professioner 

(afleveret til review).  

Andersen, Vibeke, Ipsen, Christine & Mogensen, Mette: "Nye ledelsesudfordringer i 

forebyggelse af stress i videnarbejdet" på www.ledelseidag.dk, nr.2, februar, 2009. 

 Andersen, Vibeke: Arbejdsmiljø for fremtiden. IT og fysisk inaktivitet. Vibeke Andersen. 

LO/Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse. DTU Management. 

 Mogensen, Mette, Vibeke Andersen og Christine Ipsen: Ambiguity, identity construction 

and stress amongst knowledge workers: Developing collective coping strategies through 

negotiations of meaning: Conference paper at OLKC Conference Copenhagen 28.4.2008. 

 Buch, Anders & Vibeke Andersen: Knowledge work and stress-beyond the job-strain 

model. Conference paper at ODAM IX, International Symposium on Human Factors in 

Organizational Design and Management 19-21.3.2008. 

 Andersen, Vibeke, Pia Bramming & Flemming Nielsen: Arbejdsmiljø for fremtiden. Nye 

ledelsesformer, nye måder at opfatte arbejdet på. Øje på arbejdsmiljøet. LO. 

 Andersen, Anders Siig, Vibeke Andersen og Janne Gleerup: ”Modernisering og læring i 

staten”. Roskilde Universitetsforlag. 

 Andersen, Vibeke and Anders Siig Andersen. ”Learning Environment at Work: Dilemmas 

facing Professional Employees” in Human resource Development edited by Richard J. 

Torraco. Review Volume 6, number 2, June pp.185-207 

 Sørensen, Ole, Anders Buch, Peter Holdt Christensen og Vibeke Andersen: ” Indflydelse i 

videnarbejdet – kan man få for meget af det gode? I Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2. Ss. 38-54. 

 Andersen, Vibeke Andersen, Lars Ulriksen., Ida Bering, Birgitte Sørensen og Morten 

Hansen ibeke, Lars Ulriksen, Ida Bering, Birgitte Sørensen og Morten Hansen.” Hvordan 

uddanner vi kompetente ingeniører? Kompetencebeskrivelser i 

diplomingeniøruddannelserne.” Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk 

 Antonacopoulou, Elena, Peter Jarvis, Vibeke Andersen, Bente Elkjaer and Steen Høyrup 

Learning (ed.).” “Working and Living. Mapping the Terrain of Working Life Engineering”. 

Palgrave. 

 

 

http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2009/nrtofebruar/nyeledelsesudfordringeriforebyggelseafstressividenarbejdet.htm
http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2009/nrtofebruar/nyeledelsesudfordringeriforebyggelseafstressividenarbejdet.htm
http://www.ledelseidag.dk/
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Projektledererfaringer – forskningsprojekter 

2005 – 2010 Projektleder på projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og 

belastning” støttet af Arbejdsmiljøforskningsfondet. Formålet er i samarbejde med 6 

virksomheder at udvikle og afprøve en model til en fælles forebyggende indsats mod stress 

på arbejdspladsen. Projektet foregår i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter i 

Arbejdsmiljø samt Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School. 

2003 – 2008 Projektleder på delprojektet ”Virkningsevaluering af intervention understøttet af et 

Workspace Lab” i projektet Workspace Design. Projektet gennemføres i samarbejde med tre 

virksomheder, som er i gang med at projektere og planlægge en større forandring. Hver 

virksomhed har tilknyttet en arbejdsmiljørådgiver,som sammen med 1-2 nøglepersoner fra 

virksomheden udgør det team, der skal forsøge at sikre en helhedsorienteret skabelse af de 

nye eller ændrede arbejdspladser, så de er både sunde for medarbejderne og effektive for 

virksomheden. Dette team får støtte fra forskere og et Workspace Lab, etableret på DTU. 

Projektet udføres i samarbejde med Center for Designforskning, Teknologisk 

Institut/Arbejdsliv samt arbejdsmiljørådgiverne CRECEA og Arbejdsmiljø København. 

2003 – 2008 Projektleder på projektet ”Fremtidens Arbejdsmiljø”, som er støttet af Landsorganisationen i 

LO. Formålet med projektet er på baggrund af en række delstudier af forandringerne i det 

moderne arbejdsliv at udarbejde et oplæg til, hvordan fremtidens arbejdsmiljøindsats og 

arbejdsmiljøpolitik skal udformes, så den sikrer et tidssvarende sikkert og sundt arbejdsmiljø 

for fremtiden. Projektet udføres i et samarbejde med Det Nationale Forskningscenter i 

Arbejdsmiljø. 

2005 – 2006 Projektleder på ”Ingeniørkompetenceprojektet.” Formålet med projektet er at udvikle en 

”fælles taksonomi og praksis for beskrivelser af kompetencer i ingeniøruddannelserne”. 

Projektet har udviklet en model, som gør det muligt at sikre en fælles taksonomi og praksis 

for kompetencebeskrivelser, dvs. at udvikle en operationaliserbar metode til at beskrive både 

de faglige og de personlige kompetencer på en evaluerbar måde. Projektet er udført i et 

samarbejde mellem DTU, DPU og konsulentfirmaet Kubix. 

2003 – 2005 Projektleder på projektet: ”Læringsmiljøer på arbejdspladsen.” Et forsknings- og 

udviklingsprojekt, som sætter fokus på, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab kan 

skabe nogle konstruktive læringsmiljøer på arbejdspladsen, som både imødekommer 

organisationens og de enkelte medarbejderes interesser og mål. Projektet har fokus på de 

akademiske arbejdspladser i staten og er baseret på caseanalyser: En statslig styrelse, et 

teknisk gymnasium, en sektorforskningsinstitution og et departement. Med støtte fra 

ELU/SCKK og Learning Lab Denmark. Projektet er udført som et samarbejde mellem 

Institut for Produktion og Ledelse, DTU og Institut for Uddannelsesforskning, RUC. 
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2002 – 2004 Projektleder på delprojekt om ”Arbejdspladsen som læringsmiljø” under 

Forskningsprogrammet 'Læring i arbejdslivet'. Projektet var finansieret af 

Undervisningsministeriet og indgik i konsortiet 'Workplace Learning'. Projektet handlede om 

arbejdspladsrelateret læring og kompetenceudvikling med særlig fokus på de kort- og 

kortere-uddannedes problemstillinger. I konsortiet indgik forskere fra Danmarks Tekniske 

Universitet, Danmarks Pædagogiske universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg 

Universitet, Syddansk Universitet og konsulentfirmaet Kubix. 
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CV: CHRISTINE IPSEN  

Assistant Professor, Ph.d., M. Sc   

Work: Department of Management Engineering, 

Building 424, 

Technical University of Denmark,  

DK-2800 Kgs. Lyngby 

 

 

Phone: 

 

(+45) 4525 6014; fax: 4593 4467; e-mail: chip@man.dtu.dk 

  

  

 

ANSÆTTELSER 

Maj 2008 -  Adjunkt ved TOA-sektionen, DTU Management 

Sommer 2006- 

Forår 2007 

 

Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet. Contact person: Tilsynschef Hasse Mortensen 

2002-2006 Ph.D. studerende ved Institut for Produktion og Ledelse DTU 

 

UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND 

Oktober 2010 

 

15. august 2007 

Pædagogisk uddannelse af adjunkter. Gennemført og bestået adjunktuddannelse 

ved Danmarks Tekniske Universitet. 

Ph.d. fra Institut for Produktion og Ledelse, DTU. Projekt titel: Vidensarbejderens 

særlige arbejdssituation og mulighederne for forebyggelse af arbejdsrelateret 

stress – et kvalitative studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet.” ISBN 

978-87-91035-60-0 

Forår 2004 Forskningsophold ved Kingston University, England via ph.d.programmet 

EUDOKMA. 

Kontakt person: Professor Mette Mønsted, CBS & Professor Thérèse Woodward, 

Kingston University 

1997 – 2001 M.Sc. i Produktion og Ledelse.  

Eksamensprojekt: Læring og forandring I en rådgivende ingeniørvirksomhed. 

Institut for Produktion og Ledelse, DTU 

Forår  1996 Studendere ved Institut for Miljø og Ressourcer ved University of Nottingham, UK. 

1994 –   1997 BA in Miljøledelse at Technical University of Denmark. 

mailto:chip@man.dtu.dk
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UNDERVISNING 

2010 42702 Research and PhD. Studies at DTU Management (2½ ECTS): Kursus 

ansvarlig og underviser på kurset. Kurset afholdes på DTU Management to gange om året 

med 10-20 studerende.  

 

42490: Technology, Economics, Management and Organisation.(10 ETCS) 

Undervisning, eksamination og vejledning. Kurset har 300 studerende. 

 

Underviser ved Master Uddannelsen Leadership and Organisation Innovation ved 

MMT på DTU Business. 

 

Underviser ved Projektledelse, Organisation og Forretningsforståelse. Kursus for 

arbejdsledige.  

 

2009 42702 Research and PhD. Studies at DTU Management (2½ ECTS): Kursus 

ansvarlig og underviser på kurset. Kurset afholdes på DTU Management to gange om året 

med 10-20 studerende.  

 

42490: Technology, Economics, Management and Organisation.(10 ETCS) 

Undervisning, eksamination og vejledning. Kurset har 300 studerende. 

 

Underviser ved Master Uddannelsen Leadership and Organisation Innovation ved 

MMT på DTU Business  

 

Redesign af Ph.D. kursus 42702 “Research etc. at DTU Management” (2½ ECTS) 

 

 

Efteråret 2007 42490: Technology, Economics, Management and Organisation:  Undervisning, 

eksamination og vejledning. Kurset har mellem 150-200 studerende. 

2006 Udvikling af nyt master kursus ved DTU Management (Technology, Economics, 

Management and Organisation) i samarbejde med Lektor Niels Møller 

Emner: Teknologi, Ledelse, Organisation og Økonomi.  

2005 Undervist ved 42421 Management and Organisation 

2002-2004  Undervist ved 42543 Change Management plus vejledning af grupper. 

 

Før 2001 – 2002: Udvikling af master kurset “42543 Change Management” sammen med 

Professor Per L. Jensen (10 ECTS points) 
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PUBLIKATIONSLISTE 

Bøger 

Forår 2011 ”Forebyg stress – i en fælles proces”. DJØF‟s forlag udkommer forår 2011. 

Af Christine Ipsen og Vibeke Andersen, ISBN 978-87-574-2258-0 

 

April 2010 Selvledelse og fællesskabet  – Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv.  

Kapitel 2: Forebyggelse af stress i det selvledede videnarbejde. 

Dansk Psykologisk Forlag, Redaktør Sanina Kürstein, Sensio. ISBN: 978-87-7706-591 

  

Bog kapitler 

Juli 2010 Chapter 33.Prevention of work-related stress – A participatory approach 

Af Christine Ipsen og Per Langaa Jensen. 

Konference proceeding ved Applied Human Factors and Ergonomics Conference i 

Miami, Florida, USA. CRC Press, ISBN 978-1-4398-3504-4 

 

2007 Kapitel 15. Chapter 15 ”Carl Bro - Læring og forandring i en rådgivende 
ingeniørvirksomhed” in the book ”Organisationer i 
forandring”. 5. edition.  
Edited by Jens Astrup Madsen. Handelshøjskolens Forlag. ISBN 978-87-629-0304-3 
 

2003 Kapitel 8. Organisationer i forandring.  Case “Læring og forandring i en rådgivende 

ingeniørvirksomhed”. Redaktør: Senior Lecturer Ole Steen Andersen, CBS and Partner i 

Implement A/S. ISBN 87-629-0255-5 

 

 

Internationale tidsskrifter 

Resubmittet 

primo 2011 

“Organizational Options for preventing work-related stress in knowledge work” af 

Christine Ipsen og P.L. Jensen. Til ”International Journal of Industrial Ergonomics” 

 

Danske tidsskrifter 

Februar 2009 Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine & Mogensen, Mette: "Nye ledelsesudfordringer i 

forebyggelse af stress i videnarbejdet" på www.ledelseidag.dk, nr.2. 

 

 

 

 

  

http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2009/nrtofebruar/nyeledelsesudfordringeriforebyggelseafstressividenarbejdet.htm
http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2009/nrtofebruar/nyeledelsesudfordringeriforebyggelseafstressividenarbejdet.htm
http://www.ledelseidag.dk/
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International Konference deltagelse med Peer review 

Maj 2011 A participatory stress interventions process – the core of a self-help tool to 

successful preventive changes.   Af Christine Ipsen v. Work stress and health 

conference, Orlando, USA Abstract accepteret.  

April 2011 The challenges for human factors in knowledge work. Paper accepteret til 

ODAM conference, South Africa. Af Christine Ipsen, Niels Møller og P.L. Jensen 

Juli 2010 Deltagelse ved AHFE Conference, Miami, USA Se bidrag under kapitler. 

Juni 2010 Chronicle Work-shop – a method to enhance and explore innovative 

processes in project based organizations. Af Sara Grex og Christine Ipsen 

Konference proceeding ved Organizational Learning, Knowledge and Capabilities  

Conference i Boston, Massachusetts, USA. 

December 2009 Evaluering af moderne ledelsessystemer og psykisk arbejdsmiljø, Det danske 

Ledelsesakademi.  

Forår 2008 

 

 

Conference Proceeding at OLKC. Ambiguity, Identity Construction and 
Stress amongst knowledge workers: Developing collective coping strategies 
through negotiations of meaning. Af Mette Mogensen, 
Vibeke Andersen og Christine Ipsen 
 

Forår 2008 Conference Poster “Control in knowledge work – an organisational stressor” 
accepted American Psychological  Association –   Work, Stress and Health. 
Washington March 2008 http://www.apa.org/pi/work/wsh.html  
Af Christine Ipsen 
 

Efterår 2006 Conference proceeding ”Knowlede work and Work related stress”  
Theme: “Design and management of production systems”. Meeting Diversity in 
Ergonomics, Proceedings IEA 2006 Congress (ISBN: 0003-6870) , pages: 5, 
2006, Elsevier. Type: Full conference paper publ. in proceedings/book  
16th World Congress on Ergonomics (IEA 2006), 2006, Maastricht 
 

Efterår 2004 “Working-life – A paradox in Knowledge-Intensive Companies”. Paper accepted 
and presented at the Haamaha conference In Galway, Irland af Christine Ipsen 
 

Efterår 2003 “Knowledge Management and Management of Working-life”. Paper at “The 
XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association” 
conference in Seoul, Korea. 
 

Efterår 2002 ”Knowledge Management, Organizational Change and Working Environmentin 
Knowledge Intensive Companies” Paper and presentation at the Nordic 
Ergonomics Society conference on “Humans in a Complex Environment” 

 

 

 

 

http://www.apa.org/pi/work/wsh.html
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Rapporter 

2010 Causes of work-related stress and individual strategies in knowledge work 

Af Christine Ipsen og Per Langaa Jensen 

DTU Management Report ISBN: 978-87-90855-79-6 

 

2002-2006 Ph.d. Projekt : Vidensarbejderens særlige arbejdssituation og muligheder for 

forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet 

(PhD thesis: The distinct working situation of the knowledge worker and possibilities to 

prevent work-related stress in knowledge work.) 

Vejledere:  

Lektor Niels Møller, DTU  

Professor Per L. Jensen, DTU 

 

Efterår 2001 Den Lærende Sikkerhedsorganisation  

(UK: Theories of the Learning Organization applied to the Joint Safety Organization).  

Managed by H. Hvenegaard, CASA, Denmark 

 

Sommer 2001 European Strategies for Health and Safety at Work – The impact of the EU-

framework directive 89/391.  

Managed by Professor P.L. Jensen, Technical University of Denmark. 

 

Forår 2001 Teknologiske forandringer og arbejdsmiljø. 

(UK: Technological Changes and Working Environment).  

Managed by Associate Professor O. Broberg, Technical University of Denmark 

 

FORSKNINGSPROJEKTER 

2006-2009 Videnarbejde og stress – mellem begejstring og belastning 

 

Projektleder: Vibeke Andersen, DTU Management, Technical University of Denmark 

Funded by Arbejdsmiljøforskningsfondet 

OMTALE 

Efterår 2010                       Forelæsning ved Danskernes Akademi, Danmarks Radio. Sendes i 

løbet af efteråret 2010.  

2010                                   Artikel i ingeniøren medio august 2010. 

2008                                    ”Nej, det er ikke din skyld” Arbejdsmiljø nr. 6, 2008 

7. december 2007                Artikel i Ingeniøren ”Kollegaen ta’r over når krisen kradser”  

21. april 2006 Interviewet til Nyhedsxpressen (www.nyhedsxpressen.dk) 

21. april 2006 Interview i Børsen Executive. ”Videnarbejde stresser medarbejderne” 

9. februar 2006 Interviewet til Ingeniørens tre artikler om stress blandt ingeniører. Se 

www.ingenioren.dk 

Oktober 2005 Artikel i DTU avisen (3. oktober 2005 nr. 08) ”Forskning forhindrer 

stress blandt videnarbejdere” 
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CV: SARA GREX 

GENERAL 

Name:  Sara Grex 

Current Position: Assistant professor 

Year of birth:  1974 

Education:  PhD in work, innovation, and project management. 2010 

M.Sc. in Engineering and Management, Technical University of Denmark  

Master Thesis: Udvikling af innovative projektorganisationer – et 

studie I forskellige konsulenttilgange. 2003 

RESEARCH INTEREST  

 Organizing innovative work processes in project-based organizations 

 Interactionist and narrative workshops as research methods 

 Workspace design  

 

RESEARCH PROJECTS AND CONTRIBUTIONS 

2010 Work Space Design II 

 Project manager: Associate Professor Ole Broberg, DTU Management. 

2003-2009 PhD project: Arbejde, innovation og projekter – Organisering og udvikling af 

innovative processer i projektledede organisationer.  

   Vejleder: Associate Professor Niels  Møller, DTU Management. Forsvaret december 

2010. 

2006  Fremtidens arbejdsmiljø - Nye problemer, nye muligheder, nye strategier 

   Project manager: Associate Professor Vibeke Andersen, DTU Management. 

 

EDUCATIONAL ACTIVITIES  

TEMO (Technology, Economics, Management, and Organization). DTU master kursus. Har 
siden efteråret 2009 bidraget til afviklingen af undervisningen på kurset samt deltaget i afviklingen af 
både mundtlig og skriftlig (rapporter) eksamen.  

POF (Projektledelse, Organisation og Forretningsforståelse). Kursustilbud til ledige akademikere 
udbudt af DTU Management. Har bidraget til udvikling af kursets projektledesesmodul samt undervist 
på denne del. 
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Forskningsprojektledelse, kursus til DTUs medarbejdere. Har deltaget i udviklingen af nogle af 
kursets moduler til kurset, samt bidraget med undervisning på modul I.  

Projektledelse og phd-processen, halvdagsseminar udviklet til ph.d.-skolen ITMANs seminarrække, 

IMM, DTU 

Projektledelse. DTU bachelor kursus. Har i flere omgange bidraget til afviklingen af både 
undervisning og eksamen på kurset.  

 

PUBLICATIONS 

1. Nielsen T.W., Grex, S. and Jørgensen, A. 2010. På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af 

projekter? – hvordan opfatter IT-branchens ansatte arbejdsmiljøvenlig projektledelse. 

Paper accepted and presented for The Danish Academy of Management conference in Aalborg, 

Denmark, December 6-7 2010. 

 

2. Grex, S. 2010. Arbejde, innovation og projekter – Organisering og udvikling af innovative 

processer i projektledede organisationer. PhD afhandling. DTU Management 2010.  

 

3. Grex, S.; Ipsen C. 2010. The Chronicle workshop – A method to enhance and explore 

innovative processes in project-based organizations. Paper accepted and presented at 

OLKC 2010, Boston 3-6. Juni 2010.  

4.    Grex, S., Møller, N. 2006. New ways of organizing innovative work. Paper accepted and 
presented at IEA 2006, International Ergonomics Association 16th Congress, Maastricht 2006   

5.    Andersen, V., Hasle, P., Rasmussen L.B., Grex, S. og Plougmann, P. 2006. Fremtidens 
arbejdsmiljø – nye problemer, nye muligheder, nye strategier. Et debatoplæg. Institut for 
Produktion og Ledelse. Udgivet i serien Øje på arbejdsmiljøet af Landsorganisationen i 
Danmark  

 3. Grex, S. 2004. Innovation in project-based companies. Submitted for the PMDays04 Student 

Paper Award in Wienna november 2004. Awarded with the 2nd prize. 

 4.  Bendixen, M., Ebbesen, R.M., Grex, S., Simonsen, R., Wandal, S. 2004 ORLA P - 

Organisering og ledelse af arbejde i projekter. Studygroup work and working paper, 

presented for the research and education group, Danish Project Management Association, 

September 2004. 

 5.  Grex, S. 2003. Udvikling af innovative projektorganisationer. Et studie i forskellige 

konsulenttilgange. (”Developing innovative project-based organizations. A study of different 

management consultant approaches”). Master thesis-project, Department of Manufacturing 

Engineering and Management, Technical University of Denmark, 

 6.  Grex, S., Ganderup,G., Møldrup, M., Dalskin, E., and Jensen, M. 2000. Netværksagenten – 

nye tanker om BST-arbejde. (”The networking agent – new thoughts on the work of the 

occupational health and safety consultant”).  LOKE, 18(2) 
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Profile 

MOTIVATI

ON 

 

 To streamline business models and to bring more 
value to the client 

 A professional environment with open exchange of 
ideas and experience 

 Implementing and pushing the limits of business 
systems 

STRONG 

POINTS 

 Emphatic and trustworthy 

 Open minded and easy to talk with 

 Experienced speaker and teacher 

EXPERTIS

E 

 Business process management 

 Strategy and business models 

 Change management 

 Modeling and modularization of knowledge  

 Capturing and documentation of user needs 

 Workshops 

Experience 

ASSISTANT 

PROFESSO

R 

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK, 

2009.02 - CURRENT 

Responsible for a research project regarding care for 

chronically ill in primary healthcare. Development of a 

new course in business process management, and 

teaching and supervision of master students, 

unemployed engineers and executives. My primary 

fields of research are: 

 Business process management 

 Business models 

ADVISOR MEMBER OF ADVISORY BOARD, DALUX, 

2009.02 - CURRENT 

The focus of Dalux is to create user friendly 2D and 3D 

visualization and configuration solutions to the building 

and production industry.  As a member of the advisory 

board I help Dalux with strategic decisions regarding its 

projects and markets.  

CV: KLAES ROHDE LADEBY 
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PROCESS 

ENGINEE

R 

NNE PHARMAPLAN, 2008.05 - 2009.01 

Process engineer in the Conceptual Design department 

of NNE Pharmaplan. Project manager for an upgrade 

of a visual configuration system. The system was 

launched globally in NNE Pharmaplan. 

KNOWLED

GE 

ENGINEE

R 

NNE PHARMAPLAN, 2005.04 - 2006.04 

Participated in the development and implementation of 

a visual configuration system at NNE Pharmaplan 

together with an external supplier. My primary 

responsibilities were: 

 Collection and modeling of knowledge 

 Design of usability of the visual configuration 
system 

 Capturing and specification of user requirements 

 Change management 

RESEARC

H 

ASSISTANT 

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK, 

2003.06 - 2004.05 

Participated in the research project: „Product 

Configuration – Economical, Technological, and 

Organizational Issues‟. My primary responsibilities were: 

 Collecting data 

 Structuring and analyzing data 

Education 

INDUSTRI

AL PHD 

OPERATIO

NS 

MANAGEM

ENT 

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK / 

NNE PHARMAPLAN, 2004 - 2009 

My PhD project was entitled: “Application of 

Configuration Systems in Engineering companies”. The 

project was carried out as an industrial PhD project in 

cooperation with NNE Pharmaplan, and during the 

project I worked at NNE Pharmaplan part time. The 

main theme was how product knowledge can be 

configured and reused in engineering companies. 

HD PART I 

 

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, 2003 - 

2004 

Completed the first part of the HD study (a general 

course in business administration) at Copenhagen 

Business School. 
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M.SC 

(ENG)IND

USTRIAL 

MANAGEM

ENT 

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK, 

1996 - 2002 

Theme: Quality management and knowledge 

management in product development at Oticon. During 

my time of study I was a member of the student 

council, tutor for new students, and member of my 

dorm‟s board. 

Other Experience 

SPEAKER 
“Organisation og Ledelse af Almen Praksis”, Lægedage 
2010, København. 

“Conceptualizing Pharmaceutical Plants”, 
NytLandbrug, Horsens, 2007. 

“Visual Configuration at NNE”, Association for 
Product Modelling, Søborg, 2007. 

“Conceptualizing Pharmaceutical Plants”, Microsoft 
TechFest, Vedbæk, 2007. 

“Critical Success Factors for Configuration Projects”, 
POMS, Boston, 2006. 

“Assessing Configuration Readiness”, MCPC, Hong 
Kong, 2005. 

SUPERVISI

ON 

Supervision of students in the field of strategy, mass 

customization, product configuration, innovation and 

change management. 

TEACHIN

G & 

EXAMINA

TION 

Since 2004 I have been giving lectures and examined in 

the following subjects at Technical University of 

Denmark on regular basis:  

 Business Models  

 Business Process Management 

 Mass Customization 

 Visual Configuration 

 Operations Management 

 Organizational Theory 

Development of and responsible teacher for a course in 

Business Process Management. 

 
 

 

Publications 
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JOURNALS Ladeby, K. (2010) “A Framework for Configuration” 
Journal of Mass Customization [submitted] 

Haug, A., Ladeby, K. & Edwards, K. (2009) “From 
Engineer-To-Order to Mass Customization” 
Management Research News 32 (7). 

Hvam, L. & Ladeby, K. (2007), “An approach for the 
development of visual configuration systems” 
Computers & Industrial Engineering. 

Hvam, L., Christensen, S.P., Jensen, K.L. & Riis, J. 
(2005) “Development and maintenance of product 
configuration systems” Industrial Engineering 12(1). 

CONFERE

NCES 

Hansen, M.S., Ladeby, K.R. & Rasmussen, L. (2011) 
“Combining Narative and Numerical Simulation: A 
Supply Chain Case” ICED11, [Submitted] 

Ladeby K. & Edwards, K. (2008) “Developing a Frame 
of Reference for Understanding Configuration 
Systems” PETO, Copenhagen. 

Haug, A., Ladeby, K. & Edwards, K. (2007) 
“Reflections on the Transition from ETO to Mass 
Customization” MCPC, Boston. 

Ladeby, K., Larsen, B.D. & Gjøl, M. (2007) 
“Conceptual Configuration of Pharmaceutical Plants in 
3D” MCPC, Boston. 

Edwards, K., Ladeby, K. & Haug, A. (2007) “Measuring 
process and knowledge consistency” PETO, Hamburg. 

Ladeby, K., Edwards, K. & Haug, A. (2007) “Typology 
of Product Configuration Systems” PETO, Hamburg. 

Larsen, B.D., Ladeby, K. & Gjøl, M. (2006) 
“Conceptualization of Pharmaceutical Plants” Virtual 
Concept, Mexico. 

Ladeby, K., Edwards, K. and Hvam, L. (2006) “Key 
Success Factors for Configuration Projects” POMS, 
Boston. 

Edwards, K. & Ladeby, K. (2005) “Framework for 
Assessing Configuration Readiness” MCPC, Hong 
Kong. 

Hvam, L. & Jensen, K.L. (2004) “A Multi Perspective 
Approach for the Design of Product Configuration 
Systems” International Symposium on Tools and 
Methods of Competitive Engineering, Lausanne. 

CHAPTERS 
Jensen, K.L, Jørgensen, B., Kring, C. & Madsen, O.K. 
(2002) “En generel model for teknologiledelse” in “BPR 
i praksis” Børsens forlag, København. 

REPORTS 
Jensen, P.L., Ladeby, K.R., Møller, N., Mouritzen, J.B., 
Karlsson, C., Ørbæk, P. & Hasle, P. (2010) “Styrkelse af 
dansk konkurrenceevne.” 
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POPULAR 
Hansen, J., Ladeby, K.R. & Lybecker, S. (2011) “Skru 
op for blusset i din videndannelse.” Effektivitet. 
(Submitted) 
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CV: TINA WELLER NIELSEN  
Forskningskoordinator/AC-TAP, DTU Management 

Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Bygning 424, Danmarks Tekniske Universitet, 

2800 Kgs. Lyngby 

Telefon: 4525 6043; e-mail: twni@man.dtu.dk 

UDDANNELSE 

2005 Kandidat i sociologi v/ Københavns Universitet 

2003 Udvekslingsstuderende ved Humboldt og Freie Universitet, Berlin.  

ANSÆTTELSER  

2009 - AC-TAP ved DTU Management  

2007- 2009 Forskningsassistent ved DTU Management  

2005-2007 Forskningsassistent ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 

2002-2005 Praktikant og student og specialestuderende ved Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) 

UDVIKLINGS/FORSKNINGSPROJEKTER 

 ArbejdmiljøVenlig Projektledelse (2010-2011) projekt i samarbejde med Ingeniørforeningen 
IDA for Industriens Branchearbejdsmiljøråd – kvalitative interviews, workshops og analyser.  

 Projekt AmiCa – ”Arbejdsmiljøløsninger i Callcentre gennem benchmark og netværk” (2007-
2010) – følgeforsker, web-redaktør og konference- og seminarplanlægger 

 Projektet ”Stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” (2006-2009) - 
procesevaluering af indsatser, afrapportering og web-redaktør 

 Projekt om planlægning og indretning af nye arbejdspladser i elektronikbranchen for 
elektronikudvalget i Industriens Branchearbejdsmiljøråd (2008/9).  

 Projekt ”Sikkerhed i design af produktionssystemer” (2006-2008) - kvalitative undersøgelser af 
inddragelse af sikkerhed i design og afholdelse af workshop i arbejdsbogsseancer samt 
litteraturstudie. 

 Projekter inden for arbejdsulykker og sikkerhed (FAIS-projekter). Kvalitative undersøgelse 
samt procesevaluering af interventionsprojekter i godstransportbranchen (FAIS D). 
Indsamling og analyse af data om sikkerhedskultur og – klima i Bygge og Anlægsbranchen 
(FAIS B).  

 Projekt ”Fælles nordisk spørgeskema om sikkerhedsklima” (2006) på AMI – indsamling af 
data og udarbejdelse af virksomhedsrapporter om sikkerhedsklima.  

 Projekt ”Kvinder på Arbejdsmarkedet” (KAM) (2002 og 2004) på AMI – procesevalueringer 
og analyser.  

 

 
 
 
 
 

mailto:twni@man.dtu.dk
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RAPPORTER/VEJLEDNINGER 

Nielsen T.W., Grex, S. and Jørgensen, A. 2010. ”På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? – 

hvordan opfatter IT-branchens ansatte arbejdsmiljøvenlig projektledelse”. Artikel accepteret og 

præsenteret ved Det Danske Ledelsesakademis Årskonference i Aalborg. 6.-7. December. 2010. 

Broberg, Ole, og Nielsen, Tina Weller, 2010: ”Planlægning af nye arbejdspladser: Vejledning om 
planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb”. Industriens Branchearbejdsmiljøråd. 
2010. 

Wiegman, Inger-Marie; Nielsen, Tina Weller; Sørensen, Ole Henning; Bramming, Pia ; Møller, Niels ; 
Pedersen, Flemming 2010: ”Benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre 
arbejdsmiljø i kundecentre: En rapport om AMICA-projektet”. Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø.  

Nielsen, Tina Weller; Paulsen, Jette; Broberg, Ole; Mikkelsen, Kim Lyngby, 2008: ”Sikkerhed i design 
og planlægning af produktionssystemer”. Forskningsrapport. DTU Mangement.  
 
Dyreborg, Johnny; Andersen, Lars-Peter; Carstensen, Ole; Bryan Cleal; 
Grytnes, Regine; Grøn, Sisse; Gubba, Lotte; Kines, Pete; Mikkelsen, Kim Lyngby; 
Nielsen, Kent; Nielsen, Tina Weller; Rasmussen, Kurt, Shibuya, Hitomi 
& Spangenberg, Søren 2008: ”FAIS - Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i 
sikkerhed og sikkerhedskultur”. NFA.  
 
Nielsen, T. W. og Dyreborg, J. 2006. FAIS-projektet. In Arbejdsmiljø i dansk byggeri (Ed. 
Staghøj, Å. Tolstrup, M.). Ebeltoft, Entreprenørskolen. 
 
Nielsen, T. W. og Spangenberg, S. 2006. TR-metoden. In Arbejdsmiljø i dansk byggeri (Ed. 
Staghøj, Å. and Tolstrup, M.). Ebeltoft, Entreprenørskolen 
 
Guichard, Annick, Fredslund, Hanne, Borg, Eva, Nielsen, Karina, Dahlager, Lisa, Roepstorff, 
Christian, Naurholm, Laila, Nielsen, Tina Weller og Albertsen, Karen 2004: ”Kvinder på arbejde - 
Erfaringer fra interventioner i arbejdsmiljøet på kvindedominerede arbejdspladser”. AMI. 
  

http://www.toa.man.dtu.dk/Om%20sektionen/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=274&type=person
http://www.toa.man.dtu.dk/Om%20sektionen/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=37829&type=person
http://www.toa.man.dtu.dk/Om%20sektionen/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=256953
http://www.toa.man.dtu.dk/Om%20sektionen/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=256953
http://www.toa.man.dtu.dk/Om%20sektionen/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=37829&type=person
http://www.toa.man.dtu.dk/Om%20sektionen/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=1701&type=person
http://www.toa.man.dtu.dk/Om%20sektionen/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=271266
http://www.toa.man.dtu.dk/Om%20sektionen/Medarbejdere.aspx?lg=showcommon&id=271266
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CV: KELD PEDERSEN 

Associate Professor, Ph.d.   

Work: Center for IT-Ledelse 
Institut for Statskundskab 
Aalborg Universitet 
Fibigerstrædet 3, Lokale 9 
DK-9220 Aalborg Ø 
 

 

 

Phone: 

 

(+45) 99408216 ; fax: 9815 5346 e-mail: keldp@epa.aau.dk 

 

  

UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND 

 Retning: Ph.d. Computer Science and Engineering (Informationssystemer) 
Afslutningsår: 2005 
Uddannelsessted: Aalborg Universitet  

 Retning: Cand. Scient datalogi (Information, teknologi og ledelse) 
Afslutningsår: 1995 
Uddannelsessted: Aalborg Universitet  

 Retning: Hovedfageksamen i datalogi (Informationssystemer) 
Afslutningsår: 1992 
Uddannelsessted: Aalborg Universitet  

 Retning: EDB-assistent 
Afslutningsår: 1988 
Uddannelsessted: Aalborg EDB skole  

ANSÆTTELSER 

 Lektor ved Center for IT ledelse Aalborg Universitet  
Fra 01-03-2009  

 Kvalitetschef og projektleder ved Logica (tidligere WM-data)  
Fra 01-06-2005 til 31-03-2009  

 Ph.D studerende på lektorlignende vilkår ved Aalborg Universitet  
Fra 01-09-2001 til 31-07-2005  

 Projektleder ved WM-data  
Fra 01-04-1998 til 31-08-2001  

 Projektleder og Konsulent ved CSC Software Engineering Division (Udstationeret i Saudi 
Arabien)  
Fra 01-04-1997 til 31-03-1998  

 Projektleder og systemudvikler ved KMD  
Fra 01-03-1995 til 31-03-1997  

 Metodearkitekt ved Nykredit Systemsektionen  
Fra 01-04-1994 til 28-02-1995  

 Systemudvikler ved Mentor Informatik  
Fra 01-02-1992 til 31-03-1994  

 Systemudvikler ved Mejeriselskabet Danmark  
Fra 01-03-1988 til 31-12-1989  

mailto:keldp@epa.aau.dk
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PROJEKTER 

 SMV samarbejde: 01-01-2010 til 31-07-2011 

 KiWi projektet: 01.06.2008 til 01.06.2011 

 Digital service integration i danske kommuner gennem innovativ it-ledelse: 01-01-2009 til 01-07-
2012 

 Management of systems development projects: 31-12-2005 til 31-12-2005 

 Software Processes and Knowledge: 01-11-2002 til 31-01-2006 

 Barriers for Post mortem evaluations in Systems DevelopmentPedersen, K. 2004 
 

 

PUBLIKATIONSLISTE 

Internationale tidsskrifter 

ITIL Implementation:  critical success factors a comparative case study using the BPC 

frameworkPedersen, K., Kræmmergaard, P., Lynge, B. C. & Dalby Schou, C. 2010 I : Journal of 

Information Technology Case and Application Research. 12, 2 

 

Knowledge Creation and Sharing in a Systems Development ProjectMathiassen, L. & Pedersen, K. 

2008 I : International Journal of Business Information Systems. 3, 1, s. 1-20. 

 

Managing Uncertainty in Organic Development ProjectsMathiassen, L. & Pedersen, K. 2008 I : 

Communications of the Association for Information Systems. 23, 27, s. 483-500. 

 

The postmortem paradox: a Delphi study of IT specialist perceptions Kasi, V., Keil, M., Mathiassen, 

L. & Pedersen, K. 2008 I : European Journal of Information Systems. 17, 1, s. 62-78. 

 

Management Competences, not Tools and Techniques: a grounded examination of software project 

management at WM-data Rose, J., Pedersen, K., Hosbond, J. H. & Kræmmergaard, P. 2007 I : 

Information and Software Technology. 49, 6, s. 605-624. 19 s. 

 

Internationale konferencer 

IT Project Portfolio Management: Challenges faced by Danish municipalities Hansen, L. & Pedersen, 

K. 2010 IRIS 33: Selected Papers of the 33nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia 

[CD-Rom]. Nicolajsen, H. W., Persson, J., Heeager, L., Tjørnehøj, G., Kautz, K. & Nielsen, P. A. 

(red.). 18 s. 
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Digital Service Integration through effective IT management: an ongoing research project on IT 

leadership in Danish local Government Kræmmergaard, P., Nielsen, P. A., Pedersen, K., Persson, J. 

S., Agger Nielsen, J., Hansen, A. M. & Hansen, L. 2010 Proceedings of Scandinavian Workshop for 

Electronic Government. SWEG 2010. 

 

The Dynamics of Knowledge in Systems Development Practice, Pedersen, K. & Mathiassen HICCS-

38 Conference, Hawaii 

 

Software Thinking Improvement: Learning Performance Improving Lessons Pedersen, K. 2004 

Software Process Improvement, Proceedings. 

 

The Dynamics of Knowledge in Systems Development Practice Mathiassen, L. & Pedersen, K. 2003 

The Twenty-sixth Information Systems Research Seminar in Scandinavia 2003. 

 

Intention and Emergence in Software Project Improvement Mathiassen, L. & Pedersen, K., 2002, The 

Twenty-fifth Information Systems Research Seminar in Scandinavia  2002. 

 

Rapporter med review 

Evaluation and Testing Project Knowledge Management: KIWI Deliverable D7.4Grolin, D., Jahn, K., 

Nielsen, P. A. & Pedersen, K. 2010 

Test Plan: Logica Use Case: KIWI Deliverable D7.2Grolin, D., Jahn, K., Nielsen, P. A. & Pedersen, 

K. 2010 

 

Andre rapporter 

It-ledelsesmæssige udfordringer i 12 kommuner: resultat af interviewrunde i foråret 2009 

Kræmmergaard, P., Nielsen, P. A., Pedersen, K., Agger Nielsen, J., Persson, J. S., Hansen, A. M. & 

Hansen, L. K. 2010 Aalborg : Center for IT-ledelse, Aalborg Universitet. 24 s.  
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CV: OLE H. SØRENSEN (1965) 

Seniorforsker 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
Lersø Parkallé 105 
DK-2100 København Ø 
 

Uddannelsesmæssig baggrund 

Marts 2006: Pædagogisk uddannelse (adjunkt) på DTU 

Juni 2002: Afspændingspædagog, Skolen for Kropsdynamik 

Maj 2000: Ph.d., DTU 

August 1991: Civilingeniør, DTU (produktion og ledelse)  

 

Ansættelser 

2006- Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA 

2003-2006: Institut for Produktion og Ledelse, DTU 

1997-2003: SPOK ApS 

1995-2000: Driftsteknisk Institut & Institut for Teknologi og Samfund, DTU 

1991-1995: CRI A/S 

 

Forskningsprojekter 

Ole H. Sørensen har deltaget i projekter om arbejdsorganisering, trivsel, psykisk arbejdsmiljø og stress 

som har omfattet både kvantitative og kvalitative metoder, herunder:  

- ‟Processtøttede arbejdsmiljøindsatser med kerneopgaven i centrum‟ (Pionerprojektet) 

- ‟Arbejdsmiljøløsninger i call centre drevet af benchmark og videndeling i netværk‟ (AMICA) 

- ‟Stressforebyggelse i videnarbejdet – mellem begejstring & belastning‟,  

- ‟Virksomheders Indsats for et bedre PSykisk arbejdsmiljø (VIPS)‟,  

- ‟APV og psykisk arbejdsmiljø‟ 

- ‟Low Wage Europe‟,  

- ‟The Global Call Centre Project‟,  
 

Har herudover deltaget i projekterne: Psykkonsortiet, Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø 

støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden (SCKK), Organisering af arbejdsmiljøarbejdet (ramme- 

og lokalaftaler om organisering af virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde). 
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Publikationsliste 

 

Internationale tidsskrifter 

Hasle, P. and Sørensen, O. H. (2011) When health & safety interventions meet real-life challenges. 

Policy and Practice of Occupational Health and Safety. In press 

Bramming, P., O.H. Sørensen and P. Hasle (2009) In spite of everything: Professionalism as mass 

customised bureaucratic production in a Danish government call centre. Work Organisation, Labour and 

Globalisation. 3, 1, pp. 114-130. 

Doellgast, V., R. Batt and O.H. Sørensen (2009) Introduction: Institutional Change and Labour 

Market Segmentation in European Call Centres. European Journal of Industrial Relations. 15, 4, In print. 

Holman, David.; Frenkel, Steven.; Sørensen O.H.; Wood, Stephen (2009) Work design in call centres: 

an international comparative study. Industrial Labor Relations Review. 62, 4, pp. 510-532 

Sieben, Inge; de Grip, Andries; Sørensen, Ole H. (2009) Organizational and Institutional Effects on 

Training Participation in Call Centers. Industrial Labor Relations Review. 62, 4, pp. 553-572. 

Sørensen, Ole H.; Hasle, Peter; Navrbjerg, Steen (2009) Local agreements on organisation of health and 

safety activities, Economic and Industrial Democracy. In Print. 

Sørensen, O.H. and C. Weinkopf (2009) Pay and Working Conditions in Finance and Utility Call 

Centres in Denmark and Germany. European Journal of Industrial Relations. 15, 4, In print. 

Sørensen, Ole H.; Hasle, Peter; Bach, Elsa; (2007) Working in Small Enterprises – is there a Special 

Risk? Safety Science. 45, 10, pp 1044-1059.  

 

Danske tidsskrifter  

Sørensen, Ole H. (2010) ”Fishbonemetoden – hvilke ben er der i den?”, Tidsskrift for Arbejdsliv 2010, 

12, 1, pp. 35-50. 

Sørensen, Ole H. (2008): Stress som krænkelse af selvet: Illegitime stressorer eller legitim ledelsesret, 

Tidsskrift for Arbejdsliv, 10, 4, pp. 76-91.  

Sørensen, Ole H. (2007) Teknologi og callcentre – mellem masseproduktion og service, Tidsskrift for 

Arbejdsliv, 9, 3, pp. 9-27. 

Sørensen, Ole H. m.fl.; (2007) Indflydelse i vidensarbejdet – kan man få for meget af det gode?, 

Tidsskrift for Arbejdsliv, 9, 2, pp. 38-54.  

 

Bøger med review 

Buch, A., V. Andersen and O.H. Sørensen (2009) Videnarbejde og stress - mellem begejstring og belastning. 

København: DJØF Forlag. 

Sørensen, Ole H.; Hasle, Peter (2009) The importance of trust in organizational change, in Sakvik, 

P.Ø., Change management, Cappelen Akademiske. 
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Sørensen, Ole H.; Mac, Anita; Limborg, Hans Jørgen; Pedersen, Merete (2008) Møder – for få eller for 

mange in Ole H. Sørensen, Hans-Jørgen Limborg, Anita Mac (ed.), Arbejdets kerne - om at arbejde med det 

psykiske arbejdsmiljø, Frydenlund. 

Sørensen, Ole H. (2007) Call centres in Denmark in Westergaard-Nielsen, Niels (ed.) Low wage work in 

Denmark, pp 258-300. 

 

Rapporter med review: 

Semey, M., A. Bojesen, P. Bruhn and O.H. Sørensen. (2009) Forandring og forankring: Evaluering af 

projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden. København: SCKK. 

Sørensen, O. H. and El-Salanti, Nadia. (2005). Call Centres in Denmark 2004 - Strategy, HR Practices & 

Performance. Lyngby: DTU. 

Wiegman, I.-M., Nielsen, T. W., Sørensen, O. H., Bramming, P., Møller, N., and Pedersen, F. 2010, 

Benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i kundecentre, 

København: NFA. 

 

Andre rapporter 

Hagedorn-Rasmussen, Peter, RUC; Sørensen, Ole H.; Smith-Hansen, Lars, AMI; Christiansen, Jørgen 

Møller, CASA; (2005) Metodebeskrivelse - VIPS projektet, Intern rapport, 24 p.. 

Thoft, Eva, CASA; Sørensen, Ole H.; (2005) En god arbejdsdag, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, 32 

p.  

Sørensen, Ole H.; (2005) Nye former for medindflydelse i private virksomheder. Tidsskrift for Arbejdsliv, 

Vol.4, Syddansk Universitetsforlag, pp. 93 – 95. 
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CV: METTE MOGENSEN 

Erhverv 
  

2007-2008: Forsker ved DTU-Management på 2 tværinstitutionelle forsknings- og 
udviklingsprojekter: 1) forbedring af arbejdsmiljøet i danske call centre 2) videnarbejde 
og stressforebyggelse blandt videnarbejdere. 

 Paper præsentationer v. internationale konferencer  

 Snaplogs, Interviews, observationer, dokumentanalyse i case-virksomheder 

 Kontekstanalyser af case-virksomheder 

 Diverse workshops i case-virksomheder: dialogworkshop (spil), fishbone, open 
space. 

 Medarrangør og medvært v. erfaringsseminarer for case-virksomheder 

 Vejledning af studerende på arbejdsmiljøkursus 
   

 2006-2007: Forsker ved den universitetspædagogiske afdeling på Roskilde Universitetscenter 
(Unipæd).  

 Kursusudvikling og udviklingsprojektet ”fra kompetencebeskrivelser til 
undervisningspraksis”  

 Kortlægning af organiseringen af specialevejledningen på RUC. 
Desuden udvikling af hjemmeside.   

 Evalueringsprojekt i tilknytning til Valby bydels klubber. Fokus på 
vidensopsamling og kompetenceudvikling af medarbejdere 

 

2004-2007:  Underviser og vejleder ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde 
Universitetscenter (genansættelse). 

 

 Seminarundervisning og vejledning indenfor ”læring i arbejdslivet” 

 Læsegruppe om Michel Foucault i hele perioden 
 

2004:   Ekstern konsulent i Sekretariatet for Det Nationale Kompetenceregnskab, 
Undervisningsministeriet.  

 

 Ansvar for analyser af danskernes læringskompetencer og kreative 
innovative kompetencer. 

 Koordinering af samarbejde med eksterne forskere. 
 

2003-2004: Underviser og vejleder ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde 
Universitetscenter.  

 Vejledning og eksamination af grupper  

 Læsegruppe om Michel Foucault 
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2001:  Ekstern konsulent på LO´s debatavis ”Virksomhedernes Samfundsansvar”.  

 

 Skriftligt forlæg til debatavis med fokus på de nye regnskabstyper; - 
grønne, -sociale, -etiske og vidensregnskaber - som nyt (fagligt) 
reguleringsinstrument.  

 Tovholder på publikation om danske kompetenceklynger 
  

 

Uddannelse  

 
2009- Ph.D, Copenhagen Business School v. institut for Ledelse Politik og Filosofi. 

Undersøgelse af selvledelse og standarder i arbejdet og dets betydning for trivsel og 

produktivitet blandt post arbejdere.   

2003:  Cand. Mag. med tværfagligt speciale i fagene Pædagogik mshp. Voksenuddannelse og 

Socialvidenskab fra Roskilde Universitetscenter. Undersøgelse af videnregnskaber og 
videnstyring som hhv. styrings- og læringsteknologi i en kommunal kontekst.  

1998:  Bachelor i Socialvidenskab, Roskilde Universitetscenter, baseret på en analyse af Lov om 
Aktiv Socialpolitik.  

1997:  Humanistisk basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter.  

1993:  Sproglig student fra Horsens Amtsgymnasium. 

 

Diverse kurser 

2007:  1. del af gruppe-coachuddannelse, Unipæd RUC – varighed 3 semestre.  

2006:  Kursus i konflikthåndtering, v. Roskilde Universitetscenters interne uddannelser 

2004:  Kursus i ”Projektpædagogik” v. Roskilde Universitetscenters interne uddannelser. 

2004:  Inspirationskursus for øvede undervisere i voksengymnastik/-dans, DGI storkøbenhavn 

2000:   Kursus i organisationssociologi samt Socialpolitik, organisationsteori og diskursanalyse 
ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.  

2000:  Kursus i fremtidsværksted som metode, samt leder af fremtidsværksteder for studerende 
og ansatte på Roskilde Universitetscenter.  

1997: Supplerende fag, Sociologi og Politologi, på den samfundsvidenskabelige 

basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter.  
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Referencer:  

 Konsulent Inger-Marie Wiegmann, TeamArbejdsliv, Tlf: 69121648 

 Forsker, Ole Henning Sørensen, NFA, Tlf: 69121648 

 Lektor Leif Emil Hansen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, koordinator for 
Unipæd, Tlf: 46742662  

 Lektor Anders Siig Andersen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Tlf: 46742798 

 Stefan Hermann, tidl. projektleder i Sekretariatet for det Nationale Kompetenceregnskab – nu 
vicedirektør på Arken: 43573403/26137397 
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