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Trivsel og kvalitet 
i virtuelt arbejde 

Virtuelt samarbejde vinder frem på kontorarbejdspladser i det 
offentlige. Denne vejledning sætte fokus på arbejdsmiljøet for 
de grupper af medarbejdere, som arbejder tæt sammen om en 
opgave eller et område uden fysisk at være placeret det samme 
sted. De samarbejder via fx chat, videokonferencer, e-mail og 
telefon – eventuelt integreret i en samlet kommunikations-
løsning.

Mulighed for bedre arbejdsmiljø 
Det virtuelle samarbejde kan potentielt bidrage til mere effekti-
ve arbejdsgange, nedsat tidsforbrug på rejser og i nogle tilfælde 
forbedre servicen til borgere og kunder og ad den vej skabe en 
større faglig tilfredshed hos medarbejderne.
Det kan altså være med til at forbedre arbejdsmiljøet, men det 
kræver, at arbejdspladserne fokuserer på at udnytte mulighe-
derne og undgå de oplagte faldgruber, der også er. Det handler 
blandt andet om social isolation og uklare rammer, som kan 
føre til stress.

Vejledningen gennemgår de vigtigste fokuspunkter på vejen 
til bedre trivsel og kvalitet i det virtuelle arbejde og indeholder 
eksempler på guidelines, tips og øvelser.

Hent vejledningen her: 
arbejdsmiljoweb.dk/virtuel
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Indhold: 
• Hvad er virtuelt arbejde.
• Gevinsterne kommer ikke af sig selv.
• Kommunikation er den største udfordring.
• Der skal skabes en ny kultur.
• Virtuel ledelse kræver tillid.
• Guidelines, tips og øvelser.

Trivsel
i kontaktcentre

Trivsel i kontaktcentre handler om godt psykisk arbejdsmiljø 
i det, man tidligere kaldte call-centre, men som nu går under 
betegnelser som fx kundecentre, borgerservicecentre eller mere 
generelt kontaktcentre. Når medarbejderne i kontaktcentre 
bliver spurgt, hvad de sætter mest pris på i deres arbejde, er 
de to mest udbredte svar: Kollegerne og At give kunderne eller 
borgerne en god service. 
Muligheden for at skabe gode relationer til kollegerne og give 
kunder og borgere en god service er derfor vigtige omdrejnings-
punkter i bestræbelserne for at skabe trivsel og godt arbejds-
miljø i kontaktcentret. 

Spørgsmål til teamet 
Vejledningen er primært skrevet til dig, der har til opgave at 
 bidrage til et godt arbejdsmiljø som leder, arbejdsmiljøre-
præsentant eller tillidsrepræsentant i et kontaktcenter i det 
offentlige eller i finanssektoren. For hvert emne er der en række 
spørgsmål til overvejelser, du kan tage med til arbejdsmiljø-
gruppen, fx i arbejdet med APV’en, som vejledningen giver en 
række bud på relevante fokuspunkter til. Du kan også drøfte de 
forskellige spørgsmål med teamet. 

Indhold: 
• Gode kolleger og ingen bunker efter arbejdstid.
• Fakta og tendenser.
• Tilfredse kunder og borgere øger trivslen.
• Mål med mening.

• Omstilling og karrieremuligheder.
• Variation og indflydelse  fastholder medarbejdere.
• Teamlederen skal kunne balancere.
• Teknologiens indflydelse vokser.
• Skab gode fysiske rammer om arbejdet.

Hent vejledningen her: arbejdsmiljoweb.dk/kontaktcentre



Virtuelt samarbejde vinder frem på kontorarbejdspladser i den 
offentlige og den finansielle sektor, hvor grupper af medarbej-
dere, arbejder tæt sammen om en opgave eller et område uden 
fysisk at være placeret det samme sted. 
En anden type virtuelt arbejde finder sted i det voksende antal 
kontaktcentre, hvor mange medarbejdere samlet på ét sted 
servicerer kunder og borger over telefon, chat og email. 

BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration har lavet to 
vejledninger, der giver gode råd om at skabe trivsel i henholdsvis 
de virtuelle team og i kontaktcentrene. 

I BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd 
og Offentlig administration samarbejder 
arbejdsgivere og arbejdstagere om aktiviteter til at 
skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

BrancheFællesskabet bistår arbejdspladserne med at 
skabe et godt arbejdsmiljø ved at udarbejde 
informations- og vejledningsmateriale samt afholde 
konferencer og træf mv. 

I BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og 
Offentlig administration deltager repræsentanter 
udpeget af arbejdsmarkedets hovedorganisationer.

Læs mere om BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø 
for Velfærd og Offentlig administration på 
www.arbejdsmiljoweb.dk. 
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