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Overordnet set er resultatet af trivselsundersøgelsen i 
2016 bedre på alle dimensioner end i 2014 – når vi 

kigger på Aabenraa Kommune samlet set.  
 

Det siger dog i virkeligheden ikke meget om trivslen på 
de enkelte arbejdspladser – der ligger derfor et vigtigt 

arbejde forude for jer alle.  

 



 

Trivselsundersøgelse – hvordan kommer vi videre? 

• Resultatet fra trivselsundersøgelsen – 
og hvad så nu?  

• Opnå optimalt udbytte af 
trivselsundersøgelsen  

• Inddragelse og involvering som den 
vigtigste del af den gode proces  

• Arbejdsmiljøgruppens rolle i 
processen  

 

       



Social kapital 

Social kapital som udgangspunkt for processen 



Hvordan får vi brugt  
trivselsundersøgelsen optimalt? 

 



Trivselsundersøgelsen fra start til slut  

OPSTART 

KORTLÆGNING 

PRIORITERING 

UDVIKLING AF 
INDSATSER 

IMPLEMENTE-
RING 

EVALUERING 
      Udfoldelse af   

resultatet 



Brugt rigtigt kan trivselsmålinger starte 
en positiv spiral, som både gavner 

medarbejdere og virksomhed (NFA). 
 

 



 
”Rapporten bør anvendes til inspiration og som basis 

for dialog og udvikling”  
(Aabenraa Kommune 2014) 

 
 
 
• Trivselsundersøgelsen er en kilde til indsigt og dialog om udvikling og forbedring – 

det er en anledning og et redskab til at sætte fokus på trivsel. Men 
trivselsundersøgelsen er kun det første skridt på vejen mod bedre trivsel – det 
egentlige arbejde ligger efterfølgende  
 

• Det er afgørende med opfølgning på trivselsundersøgelsen, da manglende 
opfølgning ofte resulterer i frustrationer, mistillid og modløshed hos 
medarbejderne  
 

Generelt om trivselsundersøgelsen 



 
Anerkendende dialoger med udgangspunkt i 
trivselsundersøgelsen, fordi:  
 
• Oplevelsen af at blive set og hørt skaber engagement og 

medejerskab 
• Dialog er et effektivt værktøj til at skabe holdbare resultater 
• Dialog skaber forståelse og indsigt i de forskellige  

perspektiver 
• Dialog får ressourcerne i spil 

 

Udfoldelse af trivselsmålingen  



Motivation og engagement kræver reel 
indflydelse på processen, på indholdet i 

processen og på forankringen. 
 
 



 
 

”Bag et hvert problem gemmer sig en 
drøm og et ønske om en forandring” 



Målet med den anerkendende dialogiske 
tilgang er sammen at udfolde resultatet 

fra trivselsmålingen  
samt at give konkrete løsningsforslag til 

arbejdsmiljøgrupperne.   
 

 



Sproget er med til at skabe vores virkelighed 



Diskussion eller dialog? 

DISKUSSION DIALOG 

Overbevisning – det handler 
om at vinde 

Fælles undersøgelse – det handler om at undersøge 

Jeg behøver ikke blive klogere Vi kan alle sammen lære af hinanden 

Jeg har det rigtige svar Tilsammen kan vi finde en god løsning – vi deler 
kompetencer og erfaring 

Jeg viser, hvorfor du tager fejl Vi vover at gå efter en ny, fælles løsning 

Jeg lytter for at finde fejl Jeg lytter for at forstå 

Mine holdninger er sandhed Vores holdninger skal undersøges 

Jeg forsvarer mine synspunkter Vi kan forbedre hinandens tænkning 

Jeg holder kortene ind til 
kroppen 

Jeg fremlægger min tvivl på dine og mine synspunkter 

Jeg tager ikke hensyn til, 
hvordan du har det 

Vi skaber et trygt undersøgelsesrum, hvor det er OK at 
”dumme” sig 

Kristiansen & Bloch-Poulsen, 2004 



Tre vigtige fokuspunkter for dig som mødeleder, der ønsker at 
skabe et møde præget af dialog og en positiv, anerkendende 
stemning:  
 

• Åbnende, undersøgende spørgsmål 

• Aktiv lytning 

• Holde dialogen i gang for alle 
 

Tips til at skabe anerkendende dialog  



Prioritering af indsatser 



 
 

• Organisationsniveau 
• Ledelsesniveau 
• Gruppeniveau 
• Individniveau 

Indsatser på flere niveauer 



Tjekliste til processen 

Videncenter for Arbejdsmiljø 



 

• Tydelige mål – der giver en klar retning og en fælles forståelse af, 
hvad der er den dybere mening med målingen, og hvad 
arbejdspladsen gerne skulle opnå med trivselsprocessen. 
 

• Præcis information – der giver alle deltagere mulighed for at 
overskue processen og forstå, hvad der forventes af dem i de 
forskellige faser.  
 

• Meningsfuld involvering – der sikrer, at medarbejdernes viden og 
erfaringer inddrages ordentligt i arbejdet, så både udfordringer og 
løsninger bliver formuleret så konkret og hverdagsnært som muligt. 
Det gør, at trivsel kan knyttes tættere til såvel fagligheden som 
kvaliteten i kerneydelserne. 

Og sidst men ikke mindst… 



»Vejviser til trivsel og kvalitet 



Trivselskompasset® er udarbejdet i samarbejde med DHL i 2010. Målet var: 

• At skabe et dialogværktøj, som gør det nemmere at tale om psykisk 
arbejdsmiljø 

• At skabe et dialogværktøj, som gør medarbejderne aktive og som ligger 
op til, at alle tager ansvar for arbejdsmiljøarbejdet 

   
 
Med Trivselskompasset® opnår I:  

• En anerkendende, struktureret dialog 
• Mulighed for, at alle inddrages i dialogen og kommer med input til 

løsninger 
• At alle niveauer i organisationen ansvarliggøres – både medarbejdere og 

ledelse 
• Et kontinuerligt fokus på virksomhedens trivsel til fordel for alle 
 
 
 

Introduktion til Trivselskompasset® 



Trivselskompasset® 



Handleplan til Trivselskompasset® 



Follow ALECTIA 

www.linkedin.com/company/alectia 

www.alectia.com 

 


