► Viden om psykisk arbejdsmiljø og trivsel
► Ideer til handlinger og spørgsmål du kan
stille dig selv
► 12 film til personalemøder

Det du mærker.dk

Skab trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø i butikken

Det du mærker.dk
På hjemmesiden Det du mærker.dk finder du viden og
inspiration til både medarbejdere, ledere og arbejdsmiljøgrupper.
► Under Psykisk arbejdsmiljø finder du seks emnesider
om de vigtigste og mest almindelige konkrete
udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.
► Under God trivsel finder du ni emnesider om det
forebyggende arbejde, som kan være med til at sikre
trivsel og arbejdsglæde i butikken.

Det finder du på hjemmesiden
Psykisk arbejdsmiljø

God trivsel

Hent materialer

Arbejdsbetinget stress

Belønning og anerkendelse
God omgangstone
Forudsigelighed i hverdagen
Forandringer på arbejdet
Indflydelse på arbejdet
Mening i arbejdet
Krav og ressourcer
Hjælp og støtte
Social kapital

12 film til inspiration
Roller og ansvar
APV og handlingsplan
Guide til APV-processen
Gode hjemmesider og links
Arbejdstilsynets regler

Mobning og seksuel chikane
Vold og røveri i butikken
Konflikter med kunder
Butikstyveri – når kunder
stjæler
Konflikter mellem kolleger

Eksempel fra hjemmesiden: Mobning og seksuel chikane
Smart: Print hele teksten ud
eller gem den som pdf.
Baggrundsviden om mobning og
seksuel chikane: Eksempler, hovedpointer fra Arbejdstilsynets vejledning, de forskellige hovedtyper
af mobning og chikane og en liste
over de almindeligste symptomer
på, at noget er galt. Klik og fold ud.

Handling: Konkrete råd og værktøjer til at forebygge og håndtere
mobning og chikane i hverdagen.
Delt op på de tre roller: Medarbejder, leder og arbejdsmiljøgruppe.

Inspiration til fx personalemøder: Kort video om
mobning og seksuel chikane,
som kan være afsæt for jeres
egen drøftelse af, hvordan I
kan forebygge og håndtere
problemet i butikken.

Tre indgange til hvert emne
Til medarbejdere

Til ledere

Som medarbejder finder du konkrete råd
og ideer, hvis du oplever en konkret udfordring i dit arbejdsliv: Hvad kan jeg gøre?
Hvor kan jeg få hjælp? Og du kan finde
viden om stress, konflikter med kolleger,
manglende indflydelse - eller hvad du nu
kæmper med.

Til arbejdsmiljøgruppen

Som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder finder du viden og konkrete værktøjer til at
arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken.
Her er guides til APV og APV-metoder, viden om
roller og ansvar i indsatsen, inspiration til personalemøder og masser af gode links.

Som leder finder du viden og værktøj til at forebygge
og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.
Du får også inspiration til at udvikle din lederrolle og til
at styrke medarbejdernes trivsel, effektivitet og evne til
at give god kundeservice.

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
► Under hvert emne på Det du mærker.dk finder du
baggrundsviden, anbefalinger og råd til, hvad du selv
kan gøre samt inspiration til dine egne overvejelser.
► Anbefalinger, råd og overvejelser er for hvert emne
opdelt i tre målrettede afsnit til medarbejdere,
ledere og arbejdsmiljøgrupper.
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Mere: Læs om konflik

Psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsbetinget stress
Mobning og seksuel chikane
Vold og røveri i butikken
Konflikter med kunder
Butikstyveri – når kunder
stjæler
Konflikter mellem kolleger

Uddrag fra hjemmesiden:

God trivsel

Til lederen:
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God omgangstone
Forudsigelighed i hverdagen
Forandringer på arbejdet
Indflydelse på arbejdet
Mening i arbejdet
Krav og ressourcer
Hjælp og støtte
Social kapital

Uddrag fra hjemmesiden:

Til medarbejderen:

Føler du dig værdsat?
Dine behov – spørg dig selv:
●
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Hvorfor er belønning, anerkendelse, udvikling og løn vigtig for mig
og
hvad betyder allermest?
Hvad ønsker jeg at opnå? Er det anerkendelse i hverdagen, mere
uddannelse, en ekstra fridag, mere i løn eller …?
Hvilken form for belønning har jeg mulighed for at opnå?
Føler jeg mig værdsat i hverdagen for den arbejdsindsats, jeg yder?
Kender du til kriterierne for at belønning (løn, bonus, tillæg og andre
goder som fx efteruddannelse)? Hvis ikke så vær nysgerrig og forsøg
at finde svarene.

Hvordan taler vi sammen?
●

●

●

Giver vi hinanden ros og positiv feedback i hverdagen (mellem kolleger og til/fra ledere)
Hvordan fortæller vi hinanden, når vi synes, at noget skal ændres?
Er
det rå kritik eller konstruktiv feedback?
Siger vi godmorgen og farvel, byder velkommen tilbage efter sygdom
og fravær – og husker vi hinandens mærkedage?

Sådan kan du selv gøre
Når du har tænkt over spørgsmålene, kan du overveje, hvad du og
dine
kolleger selv kan gøre. Her er nogle eksempler, som andre har kunnet
bruge:
Ros hinanden
Du kan være med til at skabe en kultur på din arbejdsplads, hvor
I roser
og giver hinanden positiv feedback f

Arbejdsmiljøgruppens
rolle og opgaver
Hvis I har en arbejdsmiljøgruppe i
jeres butik, er det helt naturligt, at
arbejdet for et godt psykisk arbejdsmiljø er forankret i gruppen. Både i
det forebyggende arbejde og i forhold
til konkrete udfordringer.
På Det du mærker.dk er der konkrete
værktøjer og råd til arbejdsmiljøgruppen under hvert emne.
Den hurtige metode: Et personalemøde kan være et godt sted at
starte. Mødet skal hjælpe jer til at få
sat ord på jeres oplevelser og tanker.
Til slut kan I sammen vurdere, om der
er behov for at sætte tiltag i gang.
En indsats med afsæt i en APV: I kan
gennemføre en arbejdspladsvurdering, APV, med særligt fokus på det
psykiske arbejdsmiljø, for at undersøge de faktorer som kan påvirke trivsel
og arbejdsglæde.

Hent materialer:
Viden, metoder og værktøjer
Dyk ned i værktøjskassen med inspiration,
metoder, guides og links til arbejdet med trivsel
og godt psykisk arbejdsmiljø i butikken.
Mest til ledere og arbejdsmiljøgrupper

Hent materialer
12 film til inspiration
Roller og ansvar
APV og handlingsplan
Guide til APV-processen
Gode hjemmesider og links
Arbejdstilsynets regler

12 film til inspiration, som beskriver hvert sit aspekt af trivsel og psykisk arbejdsmiljø i butikker.Se filmene
sammen fx på et personalemøde,
hvor I vil diskutere stress, mobning,
medindflydelse eller et andet tema,
som påvirker jer i hverdagen.

Roller og ansvar i arbejdsmiljøindsatsen: Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes i et samarbejde mellem
ledelse og medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø er derfor en fælles opgave
for alle på arbejdspladsen. Læs her,
hvem der gør hvad.

APV og handlingsplan: APV er
arbejdsmiljøets ‘schweitzerkniv’. Den
hjælper jer til at kortlægge arbejdsmiljøet, analysere hvad I skal gøre og
lægge en plan for indsatsen. Få overblik og hent de metoder og skemaer, I
skal bruge for at komme i gang.

Guide til APV-processen – et
værktøj til leder og arbejdsmiljøgruppe: Sådan kan I udarbejde en APV, i
butikken. Læs hvornår og hvordan, I
skal lave APV, om de formelle krav til
APV, om APV’ens fem faser, forslag til
metoder m.m.

Arbejdstilsynets regler om psykisk
arbejdsmiljø: Læs om Arbejdstilsynets
tilsynsbesøg og find direkte links til
Arbejdstilsynets regler og vejledninger
om det psykiske arbejdsmiljø og om
arbejdsmiljøorganisationen.

Gode hjemmesider og links: Hent
inspiration, viden og metoder om indsatsen for et godt arbejdsmiljø fra andre hjemmesider – som kan supplere
det, du finder på Detdumærker.dk

Det du mærker.dk
► Få viden og metoder til at håndtere konkrete
udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø i
butikken
► Find inspiration og ideer til det forebyggende
arbejde med at styrke trivsel og arbejdsglæde
► Hent materialer, værktøjer og gode links til
brug for den systematiske indsats for et
godt psykisk arbejdsmiljø

