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Arbejdsmiljø og arbejdsliv
I denne bog præsenteres læseren for spændende nytænkning i 

forskning og analyse af problemer i arbejdsmiljøet og risici i ar-

bejdslivet ud fra et helhedsorienteret og forebyggende syn. Bi-

dragsyderne til bogen tager højaktuelle problemstillinger op. Et 

gennemgående perspektiv på analysen og forebyggelsen i feltet, er 

et socialt ressource perspektiv både på et virksomheds- og et sam-

fundsniveau.

Et socialt ressource perspektiv er kendetegnet ved en række nøgle-

ord: Tillid, viden, deltagelse, motivation, ejerskab, social støtte, 

læring samt sociale normer.

Det betones overordnet, at det er muligt og ønskeligt at komme 

belastninger og risici i forkøbet ved at fokusere på de menneske-

lige ressourcer i arbejdslivet og i organisationen. For at hindre 

gennemslaget af risici til den enkelte samt skabe et positivt ar-

bejdsmiljø er det afgørende, at der sker et samspil mellem de 

indi vi duelle og kollektive sociale ressourcer i opgaveløsningen.

Bogen skal ses som et væsentligt bidrag til diskussionen om forsk-

ning i belastninger og risici i en arbejdsverden, der er stadig mere 

kompleks, omskiftelig samt i stigende grad globalt forbundet.

Bogen henvender sig til en bred kreds af interesserede grupper in-

den for arbejdsmiljø og arbejdsliv, som f.eks. studerende, forskere, 

ledelse, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. 
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