Psykisk arbejdsmiljø og Nudge
Af: Mettelene Jellinggaard, Partner. Offentliggjort i Karnov HR Guide
Nudge (små "puf") er et nyt begreb, der benyttes i blandt andet sundhedssektoren, hvor "nudging"
kan bruges til at påvirke mennesker til at tage sunde valg. Nudge-teorien tager udgangspunkt i
kendskab til menneskets biologisk betingede svagheder og begrænsninge og hjernens nedarvede
måde at fungere på. Bruger man denne viden aktivt, kan den hjælpe os til at blive både sundere,
rigere og lykkeligere. Denne artikel argumenterer for, at den biologiske viden har betydning for,
hvordan vi arbejder, for ledelse og for arbejdsmiljøet – og at nudging kan hjælpe os med nye
indsigter og redskaber, der kan bruges til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
Menneskets svagheder og begrænsninger
Det har gennem lang tid været ’god latin’ i al form for udvikling, at man får bedre resultater, hvis man har
et positivt udgangspunkt og med en anerkendende tilgang ser på muligheder frem for begrænsninger. Og
det er da også rigtigt, at vi mennesker langt hen ad vejen ’kan hvad vi vil’, og der er mange beviser på at ’tro
kan flytte bjerge’. Og heldigvis har vi mennesker fået den positive vuggegave at være urealistisk
optimistiske. Derfor mener over 90 % af os, at vi er bedre bilister end andre, at vores IQ ligger over
gennemsnittet, og hvis man spørger nygifte par om sandsynligheden for at de bliver skilt, så svarer de, at
det faktisk er helt utænkeligt, at de skulle blive skilt, mens skilsmisseprocenten jo samtidigt fortæller, at
over halvdelen bliver skilt. Men altså ikke lige os.
Denne indstilling gør det jo selvfølgelig nemmere at komme gennem livet – og de fleste af os kaster os jo
også gerne ind i ægteskaber – endda flere gange – ligesom vi tænker, at ulykker, tobaksdød og
klimaforandringer er noget, der rammer de andre.

Nudge
Nogle af de ovennævnte eksempler – og mange flere – kan man finde i den opsigtsvækkende og
efterhånden verdenskendte bog ”Nudge – Improving decisions about health, wealth and happiness” af
Richard Thaler og Cass Sunstein – på dansk betyder det noget i retning af: ’Små PUF – der kan forbedre
beslutninger om helbred, økonomi og lykke’. Bogen handler dels om hvordan – og hvorfor – vi mennesker
tager notorisk dårlige beslutninger, og dels om hvordan vi kan hjælpe os selv og hinanden til at blive bedre
til at gøre det rigtige – vel og mærke det rigtige, vi gerne selv vil. Det kalder forfatterne ’libertarian
paternalism’ – som betyder ’hjælp til at træffe det frie individuelle valg’ - forstået på den måde, at vi faktisk
har brug for hjælp. Ikke til at gøre noget, andre synes er rigtigt for os – men til at gøre det, vi virkeligt gerne
vil, (som at tabe os, spare op eller dyrke mere motion f.eks.).

Eksempler på Nudge i det offentlige rum
Der er mange eksempler på Nudges, og mange af dem er rigtig sjove. Nogle af de kendteste eksempler er
lavet af et svensk reklamebureau i Stockholm, som blandt andet har lavet filmen ’Verdens Dybeste
Skraldespand’. Her vises et ’Nudge’ der skulle få forbipasserende til at bruge en offentlig skraldespand i

stedet for at kaste affald på jorden. Skraldespanden blev ombygget, så den gav en lyd, som om noget bliver
kastet i en virkeligt dyb brønd.
Selvfølgelig blev alle overraskede og meget nysgerrige, og filmen ender med, at man ser folk rende rundt på
gaden for at lede efter mere skrald, de kan smide i skraldespanden, for at høre den hule lyd fra "brønden"
igen. Det gav 72 kg skrald på bare én dag.

Lidt den samme idé har man brugt i Viborg Kommune, som har sat 10 intelligente og miljøvenlige
skraldespande op omkring Viborg banegårdsplads. Den interaktive skraldespand smasker og dernæst
bøvser, når den bliver "fodret" og er desuden udstyret med en sensor, som løbende registrerer, hvor fuld
spanden er.
Et andet kendt eksempel på et Nudge er de berømte toilet-fluer på herretoiletterne i Schipol lufthavn i
Amsterdam. Rigtigt placeret hjælper fluen mænd til at sigte det rette sted i kummen, og dermed spares
mange penge på rengøring.

Det samme princip ligger bag Nudges, som kan hjælpe os at spise sundere. Forsøg har dokumenteret, at det
har stor betydning i hvilken rækkefølge sunde og mindre sunde fødevarer præsenteres ved
frokostbuffet’en. Hvis vi først møder lækre og appetitlige grøntsager – gerne i mange farver – vil vi fylde
meget mere op med det. På samme måde kan man få tømt den obligatoriske frugtkurv, der i vore dage
erstatter kagen til kaffen på mødebordene – hvis man bare lige gør sig den lille ulejlighed at skære frugten
ud i mundrette bidder – det er nemlig meget mere indbydende.

Disse eksempler viser, at vores beslutninger og handlinger i høj grad påvirkes af de omgivelser, vi befinder
os i, eller af ’hvordan landskabet er designet’. Noget vi også kender fra den måde supermarkeder indrettes.
De, som vil sælge os ting, ved alt om, hvordan vi kan ’nudges’ til at købe mere af forskellige varer afhængigt
af, hvor i butikken de er placeret. Det klassiske eksempel er kassekøen, der frister med slik og sodavand.
Det kaldes markedsføring, og der er ingen tvivl om, at et billede af en smuk kvinde f.eks. kan ’vække’ en
mands opmærksomhed på en bil, så han får lyst til at finde ud af, hvor utroligt langt den kan køre på literen.
Men nøjagtigt det samme instinkt kan også bruges til at få ham til at vaske hænder efter at have anvendt et
offentligt toilet. Ved at hænge et billede af en smuk kvinde, der kigger direkte på de besøgende på toilettet
op ved vaskene, vil mange flere ’vågne op’ og tænke, at det da også er meget mere lækkert lige at vaske
hænderne.
Valg-arkitektur
Vores reaktioner er faktisk meget instiktive, og i bogen om Nudge beskrives et eksempel, hvor et
klasseværelse var udstyret med store dobbeltdøre med kæmpe håndtag, der sad placeret (vertikalt) så man
troede, at døren skulle åbnes ved at trække. Men dørene åbnede udad, og alle de studerende hev i dørene,
når de skulle ud – selv når de havde fået at vide, at de åbner udad. Det er måske ikke så slemt, når det bare
er døre, der er tale om – men eksemplet understreger, at ’valg-arkitektur’, dvs. hvordan ting
præsenteres/indrettes, er afgørende for, hvordan vi instinktivt vælger - også når det gælder meget mere
alvorlige valg, som hvilken føde vi indtager, økonomiske transaktioner, adfærd i trafikken og - som vi nu skal
se – hvordan vi designer vores arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø – det moderne arbejdsliv
I industrisamfundet var den største trussel mod menneskets sundhed på arbejdspladsen den fysiske
nedslidning, og der er gjort meget for at undgå, at mennesker bliver syge af at gå på arbejde. Men på den
moderne arbejdsplads er det i højere og højere grad det psykiske arbejdsmiljø, som er kommet i fokus med
flere og flere sygemeldte som følge af stress og depression.
Det moderne arbejdsliv er præget af individualisering og høje krav til fleksibilitet, forandringvilje/ evne og
fortsat personlig udvikling, for at vi konstant kan være konkurrencedygtige og leve op til den hurtige
udvikling, der er i en global vidensøkonomi. Det har ændret vilkårene for ledelse og opgaveløsning på den
måde, at man ikke længere ’bare’ kan presse medarbejderne til at ’levere’ bestemte løsninger – men må
involvere og motivere dem til individuelt til at tage ansvar for de til enhver tid ’rigtige’ løsninger, og
konstant opdatere sig selv til nye vilkår. Det er et ’design’ der både medfører mere produktivitet og mere
tilfredshed - men også mere stress, usikkerhed og mulige prioriteringskonflikter.

Nu kan medarbejdere nemlig opleve, at presset kommer både fra lederen (mål, statistikker osv.) og fra
kunder/brugere, fra kollegerne i projektet eller teamet samt et ikke ubetydeligt pres fra medarbejderen
selv. Og med moderne management/IT systemer er vi i stand til at måle (og konkurrere) på det altsammen.
Det er et paradoks i det moderne arbejdsliv, at vi i høj grad har fået den frihed, udvikling og fleksibilitet vi
ønskede os, og at vi så alligevel bliver mere og mere stressede. Nye tal siger at 500.000 danskere føler sig
stressede, og tallet er stigende - ligesom sygefravær, der skyldes stress er stigende – paradoksalt nok
selvom vi har fået flere og flere kurser i stress-håndtering.
Det kan imidlertid være stressende at skulle håndtere stress, og mange føler det som et pres at skulle tage
ansvar for ikke at blive pressede, men derimod skulle være ’pro-aktive’, tage hånd om sig selv og også sørge
for at ’mærke ind’ og sige fra. Vi forventer nemlig nu også af os selv, at vi skal tage det ansvar, styre vores
ressourcer effektivt og påtager os derfor også skylden, når det ikke lykkes. ”Jeg er også for dårlig til at sige
fra…” er den typiske kommentar, når vi brænder ud og som den sidste udvej bliver sygemeldt.
Det stigende sygefravær og deraf følgende store omkostninger, både økonomisk og menneskeligt, har sat
fokus på sundhed og forebyggelse for at optimere trivsel og ’nærvær’. Det koster nemlig samfundet,
virksomheder og den enkelte dyrt at blive så stresset, at det får konsekvenser for såvel den psykiske som
den fysiske sundhed. Er det da ledelsens ansvar at håndtere medarbejdernes stress? Og hvis ja – er det så
overhovedet muligt i de tilfælde, hvor vi overarbejder, fordi vi bare elsker vores arbejde. Vi vælger nemlig
selv det fleksible arbejde, fordi det ikke bare medfører risiko for stress – men også mange fordele. Uden at
tænke over det før det er for sent.

Spørgsmålet er derfor ikke, om det er ledelsens ansvar – for det er det – i hvert fald i forhold til de
økonomiske konsekvenser. Spørgsmålet er derimod, hvordan ledelsen skal håndtere medarbejdernes stress
og sundhed – uden at gøre det værre.

Vi ved at nå grænsen for, hvad mennesket biologisk kan holde til
De moderne måder at arbejde på kan gøre os syge, fordi vi rent faktisk ikke har ændret os så forfærdeligt
meget, siden vi alle sammen levede i små grupper på den afrikanske savanne. Den danske
evolutionspsykolog Jill Byrnit peger på, at vi i det moderne projektsamfund praktiserer måder at leve og
arbejde på, som ligger udenfor det, vi fra naturens side er skabt til at kunne tåle og fungere optimalt med.
Hun forklarer f.eks., hvordan åbne kontorlandskaber skaber konstant ‘kemisk’ alarmberedskab, når et
flokdyr som mennesket eksponeres for mange og skiftende ukendte artsfæller uden faste hierarkiske
strukturer. Fordi vi så at sige er skabt gennem tusindvis af års evolution til konstant at arbejde på at tilpasse
os flokken, og til konstant at være opmærksomme på fremmede fjender for at overleve.

Design af mere naturlige ledelsesmetoder – nudge og social kapital
Vi mennesker er meget mere afhængige af det sociale fællesskab, lederen og flokken, end mange moderne
ledelses- og organisationsmodeller tager højde for. Overbevisende forskning på det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) dokumenterer således at fællesskab og godt samarbejde, tillid og
retfærdighed mellem ledere og medarbejdere – det som kaldes ’Social Kapital’ – er forudsætningen for et
godt psykisk arbejdsmiljø præget af trivsel og effektivitet – samt lavere forekomst af stress.

Heldigvis er der nu ved at dukke nye former for stressforbeyggende indsatser op, som tager udgangspunkt i
strukturelle og organisatoriske løsninger i stedet for løsninger med udgangspunkt i det enkelte individs
coping-evner og udviklingspotentiale. Vi er nemlig nu ved at erkende, at ansvaret for at forebygge og
håndtere stress ikke alene kan løftes af det enkelte individ – selv ikke med alle tilbuddene om støtte og
coaching – men at det ansvar må tages af ledelsen og organisationen, som gennem involvering og dialog
finder de løsninger, som fungerer i fællesskab. Løsninger, der handler om ændret ledelsesadfærd, bedre
design af arbejdets tilrettelæggelse, håndtering af interessekonflikter og indsatser, der forøger tillid og
samarbejde.
At arbejde med social kapital er nemlig en måde at samtænke ledelse med menneskets naturlige
tilbøjeligheder og biologiske behov og er en strategisk nudge, når virksomheder ønsker at forbedre det
psykiske arbejdsmiljø.

”Godt helbred, motiverede medarbejdere, forbedret produktivitet og kvalitet, godt psykisk arbejdsmiljø.
Det kan godt betale sig at gå efter en høj social kapital. Der er store gevinster at hente både for de
ansatte og for virksomhederne" Professor Tage Søndergaard Kristensen, NFA.

Har vi høj social kapital – eller hvorfor ikke?
Nudge innovation handler om at definere en ønsket adfærd og spørge til, hvorfor den ikke allerede findes,
for derefter at designe nudges, der kan fungere bedre. I forbindelse med social kapital er den ønskede
adfærd tillid, retfærdighed og godt samarbejdsklima.
Nogle af de spørgsmål, det kunne være relevant at få besvaret, kunne derfor være disse:








Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte?
Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen?
Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger?
Hjælper man kolleger, der har for meget at lave?
Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?
Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?
Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde?

Hvad skal Nudges i forbindelse med opbygning af godt samarbejde og høj Social Kapital?
Nudging er en måde at puffe til adfærd, som man godt ved er den rigtige – f.eks adfærd der følger den fælles
sociale norm.
Forudsætningen for at udvikle et smidigt samarbejde og høj social kapital er, at ledelse og medarbejdere
opbygger normer for gensidige forpligtigelser. Fx kan virksomheden udvikle en gensidigt forpligtigende

norm om at løse problemer, når de opstår. Konkret kan det betyde, at en fra ledelsen møder op, hvis der er
problemer i produktionen, og at ledelse og medarbejdere i samarbejde løser problemet.
Det er vigtigt, at alle i virksomheden ved, hvem der har ansvar for hvad, og at opgaver og roller er klare og
velkendte. Her vises en række eksempler på normer for gensidig forpligtigelse, som virksomheden kan
overveje at italesætte – og gøre fælles - som hensigtmæssige handlemåder:









Løbende at afstemme og afklare roller og opgaver.
Hyppig kontakt og mulighed for at mødes.
Anerkendelse af den andens legitimitet og motiver.
Accept af både fælles og forskellige interesser - pragmatisme.
Villighed til at gå på kompromis.
Evne til at se tingene i den andens perspektiv.
Evne til at stille spørgsmål uden allerede at forudsætte svaret.
Evne til at bruge andres fejltagelser og succeser til det fælles bedste.

Hvordan kan det nudges?
’Nudge-Innovation’ kræver en grundig analyse af baggrunden for det, man ønsker at ’Nudge’ – både i
forhold til hvad man konkret vil opnå, og af hvad der er årsagen (årsagerne) til tingenes uhensigtsmæssige
tilstand – hvad enten det nu er stress, manglende sundhed eller skrald smidt ved siden af skraldespanden.
Desuden må man sætte spørgsmålstegn ved status quo: Har vi indrettet den nuværende løsning smart nok?
Man må spørge og involvere medarbejderne i at udvikle og implementere en ny, bedre løsning. Desuden
kræves villighed til undervejs at eksperimentere sig frem til bedre og bedre løsninger/metoder ved at
udvikle foreløbige bud (prototyper) på forskellige løsninger og teste dem direkte med medarbejderne.
Den måde at løse problemer på kan man også kalde ’design attitude’. Det er en tilgang til verden, som
handler om, at den kan gøres bedre, at man er nødt til at forstå menneskers adfærd, hvis man vil ændre
den, og at man bør udvikle løsninger, som er så konkrete, at man kan tage og føle på dem. Design attitude
kombinerer analytisk fornuft med indlevelse, empati og forståelse for hvad der reelt udløser forandring.

Eksempler på Ledelses-Nudges som kan forbedre arbejdsmiljø og trivsel
Undertiden er det utroligt små, enkle ændringer, som kan få stor betydning. Samarbejdsproblemer i en
afdeling, som havde ført til, at et større uddannelses- og udviklingsarbejde blev sat i værk, viste sig ved
nærmere analyse at handle om, at afdelingens medarbejdere udelukkende havde individuelle mål og derfor
ikke havde fokus på de fælles. Men de fleste mente som udgangspunkt, at det måtte handle om de enkeltes
indre motivation for at samarbejde, og at det var der, det haltede. Fælles mål ’Nudger’ lysten til
samarbejde – og fælles belønninger fremmer det fælles fokus.
Et andet eksempel giver cand.psych Signe Groth-Brodersen, som netop har afsluttet en erhvers-Ph.d. hos
Nordea om samspillet mellem selvledelse i jobbet, personligt selvlederskab og stress. Her er problemet at
jo mere komplekst og grænseløst arbejdet bliver, jo større bliver risikoen for at opleve tab af kontrol. Både
når man tager for meget – og for lidt ansvar. Resultatet kan blive stress og tab af overblik og effektivitet.
Hun beskriver eksempler på, hvordan lederen gennem feedbackdialoger med medarbejderen om mål og
processtyring kan gøre arbejdet mindre komplekst, styrke den ansattes oplevelse af selvkontrol og derved
nedsætte risikoen for stress.
Særligt interessant er det, at Signe i sine analyser i Nordea har påvist at netop ledelsesindsatsen – og især
en høj grad af feed-back og dialog om mål og processer – reducerer betydningen af selvkontrol i forhold til
stress. Ledelse i det grænseløse arbejdsliv og ledelse af selvledende medarbejdere handler altså

stadig om ledelse og organisering, og der åbner sig muligheder for en række ledelses-nudges, når fokus
lægges på udviklingen af feedback-dialogen, specielt den gensidige feedback mellem ledelse og ansatte.
Det vigtige er at lede ud fra viden om relationelle virkemidler såsom anerkendelse, tillid og retfærdighed,
der jo er forudsætningen for opbygning af høj Social Kapital. Som jo er en stressforebyggende Nudge i sig
selv.
Nudge tænkningen kan hjælpe til at forbedre arbejdsmiljøet fordi den nødvendigvis tager udgangspunkt i,
hvordan vi som sociale individer faktisk beslutter og handler. Dermed bliver arbejdsmiljøarbejdet både
mere konkret og mere effektivt og uden den ensidige fokus på den enkeltes personlige udvikling, som i de
senere års ledelses og HR strategier har skygget for de mange muligheder, der er for at skabe bedre vilkår
for mere sunde, tilfredse og produktive medarbejdere gennem større fokus på betydningen af ledelse og
organisation.
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