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SAMSPILLET om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Introduktion til spilvejleder

SAMSPILLET om trivsel og psykisk arbejdsmiljø er et dialogspil udviklet til brug i samarbejdsudvalget, når der skal 
sættes fokus på opgavevaretagelse i forhold til trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Spillet er med til at skabe et overblik 
og en fælles forståelse for de roller, rammer og opgaver, der er i arbejdet med at sikre god trivsel. Spillet er med 
til at sikre opmærksomhed på den kommunikation, som er vigtig for at arbejdet med at sikre at et godt psykisk 
arbejdsmiljø i virksomheden kan varetages hensigtsmæssigt.

SAMSPILLETS komponenter

SAMSPILLET består – ud over denne vejledning - af en spilleplade og en række 
spillebrikker samt en oversigt over spil-elementer. Spillepladen findes i to versioner: en 
fast spilleplade, der kan foldes ud og lægges på et bord og en ’stofdug’, som kan hænges 
op på en whiteboard-tavle med de medfølgende magneter. 

Der er en række blå cirkler i 3 forskellige størrelser, som repræsenterer virksomhedens 
aktører (fx SU, AMO (arbejdsmiljøorganisationen), Ledelse, TR mv).

De lilla ovaler afspejler forskellige grundlag for arbejdet med trivsel og psykisk 
arbejdsmiljø (fx samarbejdsaftalen, arbejdsmiljøloven, mv.). Disse brikker kan udelades, 
hvis der er begrænset tid eller det vurderes at blive for kompliceret.

Der er en række hvide firkanter, som beskriver opgaver i forbindelse med arbejdet med 
trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Der er en række røde pile (med forskellig længde og form), som symboliserer 
kommunikationen mellem aktørerne i virksomheden.

Der er gule stjerner, som bruges til at markere de opmærksomhedspunkter, som 
man enes om undervejs i spillet. Hver stjerne som placeres, hænger sammen med et 
postkort, som man noterer opmærksomhedspunktet på, så der senere kan følges op på 
det.

Der er grønne trekanter med temaer indenfor psykisk arbejdsmiljø og trivsel (fx 
omgangstone, forandringer, arbejdstempo, samarbejde mv.)

Alle typer af spillebrikker findes også i ’blanke’ udgaver, som der kan skrives på, hvis der 
’mangler noget’.

Endelig er der et væsentlighedsbarometer, som kan bruges til at vurdere vigtigheden af 
forskellige temaer (grønne trekanter) inden for trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Spillet har tre faser. Det er udformet som et dynamisk spil, hvor man selv bygger en model over trivselsarbejdet i 
virksomheden op i forbindelse med spillets første fase.
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Spilvejledning

Spillets tre faser:
1. Byg en model af egen virkelighed i arbejdet med trivsel.
2. Sæt spot på et eller flere psykisk arbejdsmiljø-temaer.
3. Opsamling på opmærksomhedspunkter og aftaler.

Fase 2 kan gentages. Det er også muligt at gå direkte fra fase 1 til fase 3.

1.  Byg en model af egen virkelighed

En virksomhed har sin egen opbygning og dynamik. Derfor er det vigtigt, at deltagerne sammen opbygger en 
genkendelig model af den virkelighed, som de befinder sig i. Til det bruger man den tomme spilleplade og en god 
del af de medfølgende spillebrikker. Husk at det er vigtigt at tale om valg og placering af hver spillebrik inden spillet 
fortsætter. Hvis deltagerne har svært ved at placere en spillebrik på grund af manglende viden, så kan brikken sagtens 
lægges alligevel ud fra et skøn – og derefter markeres med en gul stjerne, så forholdet kan undersøges efter spillets 
afslutning. Og husk: Der er ingen facitliste eller forkerte svar.

SPILLEPLADEN: Fold spillepladen ud og læg den på bordet eller hæng spilledugen op på fx en whiteboard-tavle med 
nogle af de medfølgende magneter. I væg-modellen placeres brikkerne på spillepladen med magneter.

PRÆSENTER først kort de forskellige typer af brikker, der vil komme i spil undervejs.

AKTØRER: Start nu med at lægge aktør-brikkerne (Blå cirkler: SU, AMO mv.) frem. Hver af de blå cirkler findes i tre 
forskellige størrelser. Deltagerne skal nu tage stilling til, hvor stor (og hvor central) en rolle, hver af aktørerne har i 
arbejdet med at sikre god trivsel i deres virksomhed og placere de relevante blå brikker på spillepladen. Aktør-brikken 
AMO omfatter hele arbejdsmiljøorganisationen, dvs. både arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

Lad fx deltagerne tage stilling til:

1. Hvilke aktører er involverede i arbejdet med trivsel i jeres virksomhed?
2. Hvor meget fylder de forskellige aktører i trivselsarbejdet?
3. Er der nogle af aktørerne, som er delvis overlappende?
4. Er der andre aktører involveret? (Skriv dem på de ’blanke’ brikker i den relevante størrelse og placer dem på 

modellen).
5. Er der tvivl eller uenighed om en aktørs rolle, så marker det som et opmærksomhedspunkt (gul stjerne) og noter 

på et postkort.

GRUNDLAGET FOR ARBEJDET: Der er forskellige udgangspunkter eller grundlag for arbejdet med trivsel. (fx 
lovgivning, aftale, markedet, arbejdsmarkedet). OBS! Dette trin i spillet kan undlades, hvis tiden er knap eller det 
vurderes at blive for kompliceret.

De fire lilla ovaler afspejler forskellige grundlag. Placer ovalerne med Samarbejdsaftale-brikken ved SU, 
Arbejdsmiljøloven ved AMO, Markedet ved ledelsen og Arbejdsmarkedet ved Personalefunktionen. Spørg deltagerne:

1. Svarer det til jeres virkelighed?
2. Hvilken betydning har det, at aktørerne har et forskelligt grundlag for deres arbejde med trivsel? 
3. Er der andre vigtige grundlag for arbejdet med trivsel? (Skriv evt. på den ’blanke’ oval)
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OPGAVE-VARETAGELSE: De konkrete opgaver i arbejdet med trivsel varetages typisk af forskellige aktører i 
virksomheden. De firkantede hvide brikker skal placeres ved de aktører, hvor opgaven varetages.

Læg alle de hvide brikker med tekst frem og lad deltagerne på skift tage en brik og placere den, hvor de mener, den 
hører hjemme. 

1. Bed dem begrunde valget. De andre deltagere må gerne komme med en kort bemærkning, hvis de er uenige eller 
mener, at flere varetager den aktuelle opgave. Marker evt. med en gul stjerne.

2. Hvis opgaven ikke varetages, men vurderes vigtig, kan brikken lægges på spillepladen og markeres som et 
opmærksomhedspunkt (gul stjerne og et postkort, som udfyldes med de relevante informationer).

3. Er der vigtige opgaver, som ikke står på en brik, kan de tilføjes på de blanke hvide opgave-brikker og placeres ved 
den relevante aktør.

 
KOMMUNIKATION: SAMSPILLET skal medvirke til at få synliggjort samarbejds- og kommunikations-veje i 
virksomheden. Derfor skal deltagerne nu vælge – og placere – de røde pile, som passer til de kommunikations-
strømme, som de oplever i arbejdet med trivsel. Pilene går mellem de enkelte aktører, og de kan være en-vejs eller 
to-vejs. Tag fx udgangspunkt i spørgsmålene:

1. Går kommunikationen begge veje? 
2. Sker kommunikationen normalt i rette tid?
3. Er det klart og forståeligt, hvad der kommunikeres? Er det et fælles ansvar, at kommunikationen bliver forstået?
4. Marker med et opmærksomhedspunkt, hvis der er noget, der skal afklares eller følges op på. 

Afsluttende spørgsmål til fase 1: 
Lad deltagerne kigge på modellen og spørg fx: 

1. Giver den et retvisende billede af jeres virksomhed?
2. Er den dækkende for arbejdet med at sikre god trivsel hos jer?
3. Mangler der noget? – Tilføj eventuelt manglende brikker – inden I fortsætter til spillets næste fase.

Fotografer spillepladen og sørg for at deltagerne har noteret opmærksomhedspunkterne på postkort, så de kan tage 
fat på dem senere. 

Hvis formålet med spillet var at afklare roller, opgavehåndtering og kommunikation i arbejdet med trivsel, kan 
I springe spillets fase 2 over. Hvis der er et ønske om at sætte spot på et eller flere temaer omkring psykisk 
arbejdsmiljø, skal I fortsætte spillet med fase 2. 

2.  Valg og behandling af temaer

I denne fase af spillet skal deltagerne forholde sig til arbejdet med nogle konkrete problemstillinger eller temaer i 
forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

A Valg af tema(er): Med spillet følger en masse trekanter, der hver repræsenterer temaer eller problemstillinger i 
det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være, at deltagerne allerede ved, hvilke temaer, som de vil sætte spot på (fx med 
baggrund i en trivselsmåling). Hvis det er tilfældet, skal de bare vælge de relevante temaer (eller selv skrive dem på 
nogle af de ’blanke’ grønne trekanter). 

Hvis deltagerne ikke allerede ved, hvad de vil sætte fokus på, skal de tale sammen om, hvilke temaer det er mest 
relevant at få afklaret og belyst. 
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Til det formål kan I bruge det medfølgende væsentligheds-barometer, hvor de enkelte tema-trekanter placeres 
på en skala fra ’meget-væsentlig’ til ’uvæsentlig’. I vurderingen af om et tema er væsentligt, kan I lægge vægt på, 
om det er en vigtig problemstilling (fx udbredt eller med alvorlige konsekvenser). I kan også lægge vægt på, om 
problemstillingen håndteres på en god og effektiv måde. På den måde kan I finde frem til de temaer, som I vil tale 
videre om (dvs. vigtige temaer, som I vurderer måske kunne håndteres bedre). Fotografer væsentlighedsbarometret 
med temabrikkerne.  

Det er vigtigt kun at tage ét tema op ad gangen og I skal derfor nu vælge, hvilket tema, I først vil tage op. 

B Behandling af det valgte tema: Når deltagerne har valgt et tema, placerer I den grønne trekant på spillepladen. 
Med udgangspunkt i den model, I byggede i fase 1, skal deltagerne nu forholde sig til, hvordan det konkrete arbejde 
med dette tema foregår i virksomheden. Spørg fx:

1. Hvilke roller har de forskellige aktører i arbejdet med dette tema? 
2. Bliver der ’trukket på samme hammel’ i arbejdet?
3. Bliver de forskellige aktørers roller respekteret af de andre?
4. Hvordan er kommunikationen mellem aktørerne (tilstrækkelig hyppig, rettidig, forståelig?)
5. Ser I nogle udfordringer eller forbedringsmuligheder?

a. Er der opgaver, der falder mellem ’to stole’, så de ikke varetages?
b. Er der flere aktører, som handler uden tilstrækkelig koordinering eller kommunikation?
c. Er der risiko for dobbeltarbejde?

Markér undervejs med opmærksomhedspunkter (gule stjerner), når I støder på noget, I bliver nysgerrige på eller 
finder uhensigtsmæssigt. Noter opmærksomheds-punkterne på hvert sit ’postkort’. Noterne bruges i spillets sidste 
fase. Hvis spillepladen er blevet ændret under dialogen, kan I med fordel fotografere den, som den ser ud i forhold til 
det valgte tema. 

Når I har gennemgået det aktuelle tema, kan I vælge at tage et nyt tema under behandling. I så fald starter I forfra 
med fase 2 B. I kan også vælge at tage de andre væsentlige temaer op på et senere SU-møde. Marker det da som 
opmærksomhedspunkt(er).

Når I er nået til spillets afsluttende fase, skal I samle alle noter (postkortene) med opmærksomhedspunkter – de skal 
bruges i spillets fase 3.

3.  Opsamling på opmærksomhedspunkter og aftaler

I SAMSPILLETS sidste fase skal I samle op på de ting, deltagerne er blevet opmærksomme på i deres dialog. Undervejs 
i spillet er noteret en række ting (opmærksomhedspunkter på postkort), som kræver særlig opmærksomhed eller 
afklaring i samarbejdet om trivsel og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden.

Gennemgå hvert af opmærksomhedspunkterne og få deltagerne til i fællesskab at svare på alle spørgsmål på 
postkortene. Det vil nok være urealistisk at håndtere og følge op på mere end 4-5 punkter. Hvis der er mange 
opmærksomhedspunkter, kan I derfor med fordel opfordre deltagerne til at prioritere, så de tager fat i de vigtigste 
først. 

De udfyldte postkort med opmærksomhedspunkterne fotograferes og udgør sammen med foto af den udfyldte 
spilleplade efter fase 1 og evt. foto af væsentlighedsbarometret og spillepladen efter fase 2 referatet fra dialogen.


