
Trivselsundersøgelsen 2014.
Hvordan bruger vi den i praksis? 

Arbejdsmiljøkonferencen 2014

NH Konference og Kursuscenter 

13-11-2014

Tage Søndergård Kristensen

Task-Consult



Arbejdsmiljø er ikke helt, hvad det har 

været



Arbejdsmiljøets udvikling

Støj, røg og møg

Ensidigt, gentaget 

arbejde

Arbejde i teams

Virksomhedens

sociale kapital

Ekspone-

ringer

Arbejdets

organisering
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Samlet resultat – hele kommunen



Samlet rapport – fin arbejdsplads



En side i rapporten for hver 

dimension



Hvordan tolker vi vores 
resultater?



Hvad betyder resultaterne?

• Hvad dækker de forskellige dimensioner 
over?

• Hvordan skal pointene fortolkes?
• Hvad skal vi bruge landsgennemsnittet 

(eller andre benchmark) til?



Points?

• De allerfleste spørgsmål har fem 
svarkategorier

• De er kodet 100, 75, 50, 25 og 0. 
• For hver gruppe af ansatte er der så lavet 

et gennemsnit. Det kan ligge mellem 0 og 
100. 

• Når det gælder vold, chikane m.v., er der 
tale om procenter. 



Kan man genkende billedet?

• Svarer det samlede billede til det, man 
havde forventet?

• Er der store overraskelser?
• Er det generelt for ”negativt” eller 

for ”rosenrødt”?
• Hvad kan man i det hele taget bruge et 

gennemsnit til?



Tilbageoversættelse

• Når man udfylder et spørgeskema, går man fra 
sit eget konkrete arbejde til nogle generelle 
spørgsmål, der i princippet kan besvares af alle i 
arbejde.

• Når man skal fortolke resultaterne, skal man gå 
den modsatte vej: Fra svar-mønstrene tilbage til 
den konkrete arbejdsplads: Hvad betyder fx 
rolleklarhed for os? Konkrete eksempler er gode 
her. Tilbageoversættelsen giver 
besvarelserne ”kød og blod”. Dette arbejde er 
der ingen eksperter, der kan hjælpe med.



Vurdering: Er det et problem for os?

• Man kan ikke sætte lighedstegn mellem en rød 
bjælke og ”et problem”!

• I princippet kan man være utilfreds med sit 
resultat, uanset hvor landsgennemsnittet ligger.

• Man kan også være tilfreds med sit resultat 
uanset bjælkernes farve.

• Spørgsmålet er således: Er det et problem for 
os?



Vilkår eller noget vi kan ændre?

• Vi skelner mellem tre slags forhold:

- Faktorer, der kan ændres af den pågældende 
afdeling/arbejdsplads

- Faktorer, der kun kan ændres af den øverste 
ledelse på arbejdspladsen

- Faktorer, der skylde eksterne vilkår

• Det er vigtigt at diskutere, hvor de forskellige 
potentielle problemer hører hjemme



Vilje til forandring?

• Man kan godt have et problem, uden at der er 
de nødvendige ressourcer eller motivation til at 
gøre noget ved det.

• Det er bedre at tage en bevidst beslutning om 
ikke at prioritere et område end at snakke om at 
gøre noget uden at gøre det!

• Lad være med at italesætte en indsats, hvis der 
ikke er vilje eller evne til at gennemføre den.



Hvad med værktøjskasser 
med ”gode råd”?

• Man kan give råd om, hvordan man skal arbejde 
med psykisk arbejdsmiljø og social/professionel 
kapital

• Men man kan ikke komme med konkrete anvis-
ninger på, hvad man skal gøre

• Det er vigtigt at følge de samme principper, som 
man følger for alle andre ting i virksomheden

• Det er også vigtigt, at både ledelse og medarbej-
dere tydeligt har engagement og ejerskab. Og at 
man ikke ”parkerer” problemerne i et ad-hoc 
udvalg til lejligheden. 



Forskellen på fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø

• Man kan ændre ved det fysiske arbejdsmiljø gennem en 
rationel og tidsbegrænset proces – fx ved at købe nye 
skriveborde eller udskifte loftpladerne

• Når man arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, er den 
måde, man griber det an på, en afspejling af det psykiske 
arbejdsmiljø, man allerede har – det psykiske arbejds-
miljø er altså på én gang redskabet og genstanden

• Hvis der er lav social kapital på virksomheden (fx lav tillid 
eller manglende samarbejdsevne), så vil hele processen 
være gennemsyret af lav tillid – og resultatet blive 
derefter.

• Psykiske arbejdsmiljøproblemer løses ikke. Det psykiske 
arbejdsmiljø genskabes hver dag og kræver en stadig 
indsats. 



Summen I



Fugleperspektivet: En matriks



Ledelseskvalitet
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Social kapital og ledelseskvalitet i 
Aabenraa Kommunes arbejdspladser



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.



Fokusér på to ting:

Social kapital og kerneopgaven



To ting!

• De ansattes engagement afhænger af to ting:

1. Relationerne til kolleger og ledere. At stole på 

hinanden og hjælpe hinanden. Fokus på 

ledelse og samarbejde. Social kapital. 

2. At have et godt job. Det vil sige, at beskæftige 

sig med noget, der giver mening og at gøre en 

forskel. Fokus på kerneopgaven.



Virksomhedens sociale kapital

Samarbejds-
evne

TillidRetfærdighed

Kerneopgaven



Udvikling – fokus, adfærd og strategi   
U
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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



Tillid på arbejdspladsen

Nede fra og op

Vandret

Oppe fra og ned

SAMTALE ARBEJDE

De ansatte stoler på 
ledelsen

De ansatte stoler på 
hinanden

Ledelsen stoler på 
de ansatte

De ansatte stoler på, at 
ledelsen gør et godt
stykke arbejde

De ansatte stoler på, at 
kollegerne gør et godt
stykke arbejde

Ledelsen stoler på, at de 
ansatte gør et godt
stykke arbejde



Opbygning af tillid    

• Man opbygger tillid ved at være troværdig:

– Konsistent adfærd: Man handler gennem-
skueligt og forklarligt

– Integritet: Man gør hvad man siger og siger 
hvad man gør

– Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid 
ved at give kompetence til andre

– Demonstration af lydhørhed: Man tager 
andres synspunkter seriøst



Retfærdighed på arbejdspladsen

* Fordelings retfærdighed. Bliver løn, forfremmelser, fyringer, 
anerkendelse, frynsegoder etc. retfærdigt fordelt?

Proces retfærdighed. Er processen retfærdig? 
Følges  anerkendte procedurer? Går det “rigtigt til?”*

Cohen-Charash & Spector, 2001.



De seks regler for en retfærdig proces

*
*

*

*

*

Konsistens. Samme procedurer skal bruges over for alle 

ansatte.

Upersonlighed. Ledernes personlige interesser skal ikke 

influere på processen.

Beslutningsgrundlag. Beslutningerne skal være baseret 

på pålidelige og relevante informationer.

Ankemulighed. Der skal være mulighed for, at unfair og 

forkerte beslutninger omgøres.

Repræsentation. Alle berørte parter skal involveres og 

høres i processen.

Etik. Processen skal finde sted i overensstemmelse med  

fundamentale etiske principper.

*

Leventhal. 1980.



Virksomhedernes sociale kapital: 
Samarbejdet

Samlende, brobyggende og forbindende social kapital

(Bonding, bridging og linking)

Samlende Samlende Samlende

Brobyg-
gende

Forbin-
dende

Grupper,teams 
eller afdelinger

Ledelsen



Den nye bevægelse: ”Vi er hinandens 
arbejdsmiljø”

• Fra dig og dit job…

(Indflydelse, varia-
tion, udviklingsmu-
ligheder osv).

• Til dig og de andre!

(Anerkendelse, social
støtte, ledelse, mobning, 
chikane, forudsigelighed, 
konflikter osv).



Hvad betyder det, at ”vi er hinandens 
arbejdsmiljø”?

1. Det hele starter forfra hver morgen. Der er 
ikke tale om problemer, der løses én gang 
for alle. Der kræves stadig opmærk-
somhed.

2. Vi er alle en del af de andres arbejds-
miljø. Der er ingen fribilletter.



”Vi er hinandens arbejdsmiljø” –

de fire gyldne regler

• ”Forskellige mennesker gør ting forskelligt” –

acceptér forskellighed, men ikke dårlig kvalitet

• ”Kritiser ikke personen, fokusér på handlingen” – alle 

kan fejle og alle kan lære.

• ”Bliv på egen banehalvdel” – sig hvad det gør ved dig, 

både når det gør ondt og godt

• Og husk, at vi alle har en tendens til at bedømme 

egne handlinger ud fra hensigten (som jo altid er 

god!), men andre ud fra konsekvenserne (som ikke 

altid er så heldige).



Summen II



Fokusér på kerneopgaven



Én kerneopgave!

• ”Hvis kerneopgaven rent faktisk skal give 
en retning for organisationen, så er det 
nødvendigt at have én og kun én kerne-
opgave. Flere kerneopgaver betyder, at 
der ikke er tale om én organisation, men 
om flere - og at kursen er sat i flere 
retninger på samme tid”

”Kend din kerneopgave”. 
2012.                                                                                                  



Hvad er kvalitet?

• Tre sider af kvalitet: 

• Organisatorisk kvalitet. Effektiv organisering 

uden flaskehalse og med optimal udnyttelse af 

kompetencer. 

• Faglig kvalitet. Kvalitet ud fra             

anerkendte faglige kriterier. 

• Oplevet kvalitet. Brugernes og                       og 

de ansattes oplevelse og                            

vurdering af ydelsernes kvalitet.



Den stærke trekant

Borge tilfredshed, 
loyalitet og 

medejerskab

Høj social kapital 
og ledelseskvalitet 
på arbejdspladsen

Høj produktivitet, 
kvalitet og 
innovation



Den stærke trekant: Køkkenet på Vejle 
Sygehus

Meget høj 
patient 

tilfredshed

Meget høj 
medarbejder-

tilfredshed

”Byens bedste 
restaurant”. Høj 

produktivitet

Kåret som den bedste arbejdsplads i region Syddanmark



Den stærke trekant: ATP

Høj kunde 
tilfredshed

Høj medarbejder-
trivsel

Høj forrentning
Lave omkostninger

Kåret som Danmarks bedste store arbejdsplads og Europas næstbedste
arbejdsplads (2011) plus meget mere



Den stærke trekant: Nuklearmedicinsk afd i 
Gentofte

Rekord høj 
patient 

tilfredshed

Ekstremt høj social 
kapital og 

medarbejder-trivsel

Meget høj 
kvalitet. 

Regionens bedste arbejdsplads. Den højeste patienttilfredshed. 
Audit rapport uden bemærkninger.



Hvor skal vi starte?



Tre gode måder at komme videre på

• Fokusér på ledelse

• Fokusér på social kapital

• Fokusér på kerneopgaven



Leder rekruttering i ATP

• ”Som leder skal du være et ordentligt 
menneske, som medarbejderne kan diskutere 
med og ikke være bange for. Derfor er vi meget 
omhyggelige, når vi ansætter og udnævner 
ledere. Nogle gange skal lederne dog hjælpes 
på vej. Men lykkes det ikke efter god vejledning, 
så er vi af den overbevisning, at man skal finde 
et andet sted, hvor der er et bedre match mellem 
krav og talent”

• Lilian Mogensen, HR-direktør, ATP. 



Yasar Cakmak på Amager                                              
Fælled Skole

• Tag ansvaret: Tag institutionens problemer på 
dig, selvom det er andre, der har skabt dem. Det 
er kun den siddende ledelse, der kan skabe 
betingelser for reelle forandringer.

• Vær tydelig: Jo mere usikkerhed der omgærder 
institutionen, jo vigtigere er det, at du er tydelig i 
dine udmeldinger. Når kommandovejene er 
klare, opstår der færre misforståelser. 
Medarbejderne vil faktisk gerne ledes. 

• Vær offensiv: Ingen forbedringer sker af sig selv. 
Brug ekstern sparring, skab alliancepartnere i 
nærområdet og gå i clinch med forvaltningen. 
Engagement og visionær ledelse belønnes –
også oppefra.
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HVAD ER KVALITET?

• God ernæring – det skal være sundt
• Hygiejne – det skal være rent
• Velsmag – det skal smage godt
• Æstetik – det skal være smukt 
• Kultur – det skal respektere vaner og 

religion
• Økonomi – det skal ikke koste mere, end 

det skal

Køkkenet på Vejle Sygehus:



Det skal smage godt

De ansattes evner til at skelne mellem de fem smage 
bliver testet en gang om året:

Umami, surt, sødt, salt og bittert. 
Fra meget svagt til meget stærkt.



Tapas i Vejle



Opsamling



Problemer eller løsninger?

• Problem betyder ”opgave som skal løses”.
• Uden overblik og indsigt i problemerne kan man 

ikke løse dem
• Det er derfor vigtigt at være problemorienteret

• Men problemerne skal ikke løses ved at finde 
syndere og uddele næser

• Løsningerne kræver, at man ser fremad og ved, 
hvor man vil hen

• Det er derfor vigtigt at være løsningsorienteret.



Den daglige drift og kerneydelsen

• Et godt psykisk arbejdsmiljø handler i høj 
grad om at få lov til at udføre et godt 
stykke arbejde

• Det psykiske arbejdsmiljø handler om, 
hvordan hverdagen forløber for de ansatte

• Ledelse er psykisk arbejdsmiljø praktiseret 
i det daglige

• Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø



Hvad med værktøjer?

• Hvis der er vilje og evne til at arbejde med 
social kapital, så finder man let de 
relevante værktøjer.

• Hvis der ikke er vilje og evne, så er det 
lige meget med værktøjer. 

• Viden kan inspirere og give motivation. 
Men viden alene flytter ingenting. 



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)



Tag en rask beslutning: Hop ud i det!
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