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Det er fra Arbejdsmiljørådet. Vi 

skal øge vores arbejdsglæde 

med mindst 53% i løbet af de 

næste 18 måneder 

Trivselsmålinger – hvordan 
skal de laves?



Fører trivselsmålinger til mere trivsel?

• De allerfleste trivselsmålinger bliver ikke fulgt op 
på en systematisk og konsekvent måde

• De allerfleste trivselsmålinger har meget lav 
kvalitet. De fleste resultater er misvisende, 
uforståelige eller irrelevante.

• Det nytter ikke at lave en måling med høj kvalitet, 
hvis den ikke følges op. Det er spild at følge en 
undersøgelse op, hvis den ikke har høj kvalitet.

• Trivselsmålinger har alt for ofte to effekter. De 
skaber frustrationer blandt de ansatte og koster 
store summer for virksomhederne og samfundet.



Tingenes sørgelige 
tilstand

Målingen bliver 
fulgt op med 

handling

Målingen bliver 
ikke fulgt op 

med handling

Høj kvalitet Meget sjældent Sjældent

Lav kvalitet Sjældent Meget 
almindeligt



Kvalitetsvurdering:

• 1. Er billedet dækkende?

• 2. Hvordan måler man de valgte dimensioner?

• 3. Hvilket benchmark bruger man?

• 4. Fortolkes eventuelle korrelationer som 
årsagssammenhænge?

• 5. Er rapporterne forståelige, overskuelige og 
retvisende?



Er kortlægningen dækkende – eller 
er der hvide pletter?



Et eksempel: Ennovas billede

• Omdømme

• Lederskab

• Nærmeste leder

• Samarbejde

• Dagligt arbejde

• Løn og ansættelse

• Faglig og personlig 
udvikling

Arbejdsglæde

Loyalitet



Hvad mangler Ennova?

• Krav i arbejdet?

• Mening?

• Indflydelse?

• Mobning?

• Arbejde-familie (u)balance?

• Stress?

• Social kapital?

• Anerkendelse?



Skalaer og dimensioner – hvad 
er det, man vil måle?

SÅ 
stor!



Trivselmeter – total forvirring?

Social kapital

Anerkendelse

Kvalitet

Feedback

Mening

Rolleklarhed

Rolleklarhed



Forvirring hos Enalyzer

Indflydelse
Mening
Kvalitet
Monotoni
Rolleklarhed
Tempo
Tempo
Prioritering af
Psykisk
arbejdsmiljø



Benchmark
hvorfor og hvordan?

(Værst i 1362 og 1634)



Forskellige typer af benchmark

• Fast benchmark. Fx over/under et bestemt antal point 
eller procent.

• Internt benchmark. Man sammenligner enheder i en 
organisation med organisationens samlede niveau. 
(Kommune, koncern m.v.).

• Eksternt benchmark. Man sammenligner med noget 
større (Hele landet, alle kommuner, alle med 
kontorarbejde el.lign.).

• Eget benchmark. Man sammenligner med en tidligere 
måling.

• Ideelt benchmark. Man sammenligner med de bedste.



Et eksempel på fast benchmark: Enalyzer



Fast benchmark hos Ennova
Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Arbejdsglædens 
størrelse

I figuren ser du 
hovedresultatet af den 
udvidede fokusmåling i 
Nykredit. Her kan du 
sammenligne dig med, 
hvordan I ligger i forhold 
til andre 
medarbejdergrupper.

[]= udvikling i forhold til 
seneste udvidede 
fokusmåling.
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Sådan kan der skabes 
større Arbejdsglæde i 
Nykredit.

Analysen af 
medarbejdernes svar i 
Nykredit viser, at nogle 
områder er vigtigere at 
forbedre end andre, for 
at Arbejdsglæden bliver 
så høj som mulig.

PRI ORI TER jeres indsatsom råder

Disse områder bør I prioritere, fordi de vurderes lavt, samtidigt med at de 
har stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde.

Den største forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde i Nykredit fås ved at 
øge vurderingen af:

• Det daglige arbejde

VEDLI GEHOLD jeres styrker

Disse områder bør vedligeholdes, fordi de vurderes højt af medarbejderne 
samtidigt med at de har stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde.

Følgende områder er vigtige at vedligeholde for at skabe større Arbejdsglæde 
i Nykredit:

• Omdømme
• Nærmeste leder

Få uddybende viden i 
rapporten

Samtlige indsats- og resultatområder fra den udvidede fokusmåling 
behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret 
viden om medarbejdernes vurdering af de enkelte spørgsmål.
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Fast benchmark

• Faste  benchmarks bruges overalt, men er 
vildledende. De siger mere om instrumentet 
end om arbejdspladsen. 

• Der er en stærk tendens til, at de samme 
faktorer optræder som ”gode” og ”dårlige”
hos alle. (Fx ”top 5” og ”bund 5”).

• Det ”normale” niveau for forskellige 
spørgsmål og dimensioner ligger vidt 
forskellige steder.



Korrelationer – er en statistisk 
sammenhæng det samme som en 

årsagssammenhæng?



Ennovas
to brølere:
fast 
benchmark
og brug af
korrelationer



Ethvert barn ved det

• Får man lungecancer af at have gule fingre?

• Bliver man overvægtig af at spise Nupo?

• Får man cancer af at være stresset?

• Nej, nej og nej. Men i alle tre tilfælde er der 
fundet statistiske sammenhænge. De skyldes 
confounding, omvendt årsagssammenhæng 
og overrapportering. En statistisk 
sammenhæng er ikke det samme som en 
årsagssammenhæng.



Dette er ikke
en ”strategisk
vejviser”, men 
trivielt output
fra en computer



Den største faldgrube

• Det værste ved at forveksle korrelationer med 
årsagssammenhænge er, at man bruger disse 
sammenhænge til at pege på, hvad der bør 
gøres (”Hvordan prioriterer vi 
fremadrettet?”).

• Det er ikke computeren, der udøver ledelse. 
Det er heller ikke computeren, der skaber godt 
samarbejde. 

• Prioritering fastlægges hverken af korrelation-
er eller af røde eller grønne søjler. 



Formidling til brugerne – er 
rapporterne til at forstå?



Hvordan skal dette forstås og tolkes?



Og vinderen i disciplinen ”total forvirring” er:



Og sådan fortsætter det – side efter side



Samlet bedømmelse af koncepterne

• Munintech: 4,1

• GPTW: 3,9

• Interresearch: 2,7

• Enalyzer: 2,6

• Ennova: 2,1

• Trivselmeter: 1,8

• Alt i alt er der således en høj negativ korrelation 
mellem udbredelsen og kvaliteten: Jo lavere kvalitet, 
jo større udbredelse. Men dette er ikke nødvendigvis 
en årsagssammenhæng.



Og så til anvendelsen



Fra ”kortlægning” til ”handling”:
De fire sammenhængende fortællinger

Det demokratiske
trick

Trivsels-
fælden

Dialog-
idyllen

Den under-
trykkende

anerkendelse



Det demokratiske trick

• Efter en gennemført trivselsmåling produceres 
der rapporter til de forskellige 
arbejdspladser/afdelinger.

• Det er så meningen, at man lokalt skal diskutere 
resultaterne og formulere handleplaner.

• Disse handleplaner skal så sendes ind til HR eller 
arbejdsmiljøafdelingen.

• ”Det er jo de enkelte afdelinger/arbejdspladser, 
der ved, hvor skoen trykker” . 
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Den øverste ledelses opgaver

Den øverste ledelse i en kommune har tre 

vigtige opgaver:

1. At sørge for gode fælles rammebetingelser 

(regler, it-systemer, ledelsesudvælgelse 

og -træning, fælles kultur osv)

2. At handle hurtigt i forhold til institutioner og 

afdelinger, der ikke kan ved egen kraft.

3. At medvirke til godt arbejdsmiljø i egen 

stab.



Trivselsfælden

• Formålet med en trivselsundersøgelse er 
(naturligvis) at øge trivslen blandt 
medarbejderne.

• Dette gøres ved at fokusere på nogle af de 
faktorer, der har indflydelse på de ansattes 
trivsel.

• Og vi ved jo, at når medarbejderne trives, så 
leverer de højere kvalitet og er mere 
produktive.



Dialog-idyllen

• Man skal for alt i verden ikke betragte en 
trivselsundersøgelse som en karakterbog.

• En sådan undersøgelse viser kun en side af 
virkeligheden, og der er jo tale om et øjebliks-
billede. 

• Det vigtigste er, at undersøgelsen giver anled-
ning til en frugtbar lokal dialog, hvor man 
giver sig tid til at fokusere på det psykiske 
arbejdsmiljø



Den undertrykkende anerkendelse

• Man lærer mere af successer end af fejl-
tagelser, og man finder ikke løsninger, når man 
kun leder efter fejl.

• Det gælder om at fokusere på det, der er gået 
godt – og så arbejde på at få mere af det.

• Sproget skaber det, det nævner. Tal derfor om 
det, du gerne vil have, i stedet for det, du ikke 
har.   



Ritualer i kommuner

• ”Når en arbejdsplads har gennemført trivsels-
målingen og drøftet resultat for egen arbejds-
plads samt initiativer, der skal sættes i gang, 
skrives initiativerne ind i IPL, så arbejdspladsen 
har en samlet handleplan for arbejdsmiljø og 
trivsel”.

• ”64% af arbejdspladserne har bestilt en trivsels-
undersøgelse. Blandt disse var svarprocenten 
58%”. (Samlet svarprocent: 37%).
Fra årsrapporten om arbejdsmiljø 
i en stor kommune



Departementschefens anerkendende 

sprogbrug i Beskæftigelsesministeriet

• "Det er mit håb, at resultaterne bruges fremadrettet i den 

lokale opfølgning, som vil finde sted i den kommende tid".

• (Kun 32% af de ansatte mener at den øverste ledelse 

formidler beslutninger på en klar måde, og under halvdelen 

oplever, at der formuleres klare mål. Dertil kommer, at kun 

en tredjedel synes, at den øverste ledelse er god til at 

håndtere forandringer).

• "Undersøgelsen skal danne grundlag for, at Departementet 

fortsat udvikler sig som en attraktiv arbejdsplads”.

• (Arbejdsmiljøet er øjensynligt blevet klart dårligere i 

perioden fra 2011 til 2013. For eksempel er mobning steget 

fra 3% til 8%, mens psykisk betinget fravær er steget fra 6% 

til 12%. Intet af dette kommenteres af chefen).



Hvad holder dette i gang?

• Konsulentfirmaerne: Tjener virkelig mange 

penge på denne aktivitet.

• Lønmodtagernes organisationer: Går ind 

for trivselsmålinger og APV. Har ingen 

holdning til kvalitet.

• De lokale konsulenter: Beskytter deres 

”revir”. Har meget begrænsede 

kompetencer på trivselsmålinger. 

• Arbejdsgiverne: Har behov for at vise, at 

de ”prioriterer trivsel”.



Sådan skal det gøres!



Social kapital og ledelseskvalitet i en dansk 
kommunes arbejdspladser 
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Fire måder at se på arbejdsmiljøet

De ansatte ses 
som passive

objekter

De ansatte ses 
som handlende 

subjekter

Arbejdsmiljøet er et 
problem

Traditionelt
(APV tænkning)

Individorienteret
traditionelt

(Fraværssamtaler)

Arbejdsmiljøet er 
en (potentiel) 

ressource

Cost benefit
(Gevinster ved 

forskellige 
forbedringer)

Social kapital
(Formålet er at 

levere 
kerneopgaven)



Fra AM:2013.



Når børnene sparker

• Den belastning, det kan give, at barnet slår, råber og skriger, 
kan efter gentagne gange få konsekvenser for min kollega, 
siger LBC, pædagog og AMR i børnehaven. Han uddyber 
eksemplet:

• - Hvis et barn sparker mig over skinnebenet, så tænker jeg: 
'Nåh ja. Det er bare en del af mit arbejde'. Men hvis det sker 
3-4 gange i løbet af et par dage, så kan jeg måske begynde at 
blive bange for, at børn vil sparke mig. Så kan jeg måske få et 
psykisk mén. Når man gentagne gange bliver sparket eller 
slået, så bliver bægeret fyldt op en dag, og så kan det være, at 
man knækker.

Om systematisk registrering af vold i Dagtilbud Sydøst, Aalborg. 
VFA 1-7-2014.



Udvikling – fokus, adfærd og strategi   
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Tid

2006 20152010 2012

Udstyr og 

faciliteter
Fysiske/kemiske

/ergonomiske 

arbejdsmiljø

• Reglerne overholdes
• Sikkerheden klares af        

professionelle
• Ledelsen mangler 
engagement

• Engagement fra ledelsen
•Procedurer
•Kontrol
•Grundlæggende 
undervisning

• Personlig viden og
engagement

•Selvledelse
•Ansvarlighed
•Personlige mål
•Passer på sig selv

• Team building og engagement
•Udvikling i teams
•Hjælp andre med at tilpasse sig
•Sæt pris på hinanden og pas på hinanden
•Hele organisationen bakker op
•Team mål

Ledelsessystemer
Analyser, 

risikovurderinger, 

processer 
Det enkelte 

mennesker

Egenskaber, adfærd

Reaktiv Afhængighed Selvstændig Forebyggende 

Alle 

”Social kapital”

9,

4

5,

2

3,

0

0,

8

Der vil ske ulykker

De må ikke opdage det

Jeg ønsker ikke at 

komme til skade

Jeg ønsker ikke at 

nogen skal komme 

til skade



Viden er ikke nok     

"I vor tid tror man, at viden gør udslaget og 
når man blot får det sande at vide – jo kortere 
og hurtigere, jo bedre – så er man hjulpen. 
Men at eksistere er noget ganske andet end at 
vide.”

Søren Kierkegaard.



Anerkendende tilgang?



Tak for opmærksomheden

Jeg elsker 

trivselsmålinger


