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Formiddagens program 

• Et kig på jeres egen trivselsmåling – hvilke 
udfordringer/spørgsmål/overvejelser sidder I 
aktuelt med?  

• Kom godt fra start med en god analyse og 
prioritering af indsatser  

• Opstilling af smarte mål 

• De bedste løsninger indenfor den enkelte 
indsats findes i fællesskab  

• Udarbejdelse af plan for jeres videre arbejde 
med trivselsmålingen  

 



 
 
• 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 fordi… 



Trivselsundersøgelsen fra start til slut  

OPSTART 

KORTLÆGNING 

PRIORITERING 

UDVIKLING AF 
INDSATSER 

IMPLEMENTE-
RING 

EVALUERING 

 Analyse af  
resultatet 

     Udfoldelse af   

resultatet 



 
Hvilke overvejelser sidder I aktuelt med nu hvor I har 

fået resultatet af jeres trivselsundersøgelse?  

Drøftelse 



 
Analyse af trivselsundersøgelsen skal hjælpe til at afgøre, 
hvornår et givent arbejdsforhold udgør en risikofaktor for 
mistrivsel eller bidrager positivt til medarbejdernes trivsel. 
 
 
Og husk!  
Tallene udgør ikke objektive sandheder 
De giver et øjebliksbillede 
Den vigtigste information er ”skjult” 
 

Analyse af trivselsundersøgelsen 



 

• Hvordan er svarprocenten? 

• Hvad skiller sig ud som markant positivt eller negativt? 

• Er der sammenhænge mellem de forskellige temaer? 

• Kan I genkende resultatet?  

• Er der store overraskelser? 

• Hvad kan I være stolte af? 

• Hvad gør jer nysgerrige? 

• Hvad er der brug for at få uddybet yderligere? 

 

 

Gruppeopgave - den indledende analyse 
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Trivselsmålingen leder ikke i sig selv til svaret på,  
hvad der skal prioriteres. 

Hvad der skal handles på og hvordan der skal handles, 
er grundlæggende en vurdering, som skal foretages i 

samarbejde med arbejdsmiljøgruppen, 
medarbejderne og ledelsen. 

Prioritering og fokus 



Hvad gør vi, hvis der ikke umiddelbart er noget i 
trivselsmålingen, der skal arbejdes med? 

 
Der vil altid være noget at arbejde med!  

Trivselsmålingen er et udgangspunkt for dialog – 
og dialogen kan både omhandle, hvordan vi holder 
fast i det, vi lykkes med og hvordan vi bliver endnu 

bedre inden for et givent område. 



Sproget er med til at skabe vores virkelighed 



 

• Hvor alvorligt er problemet?  

• Indebærer problemet en overskridelse af loven? 

• Er problemet fælles for mange? 

• Hvor lang tid tager det – og hvor dyrt er det – at gennemføre løsningen? 

• Er problemet allerede ved at blive løst? 

• Er der styrkeområder, der skal arbejdes på at gøre endnu bedre? 

• Er der motivation til at arbejde med området? 

 
 

 
 

Gruppeopgave – prioritering af indsatsområder 



Prioritering af indsatser 



Kontrolcirklen som redskab til udvikling af indsatser 

Det, du/I kan styre 

Det, der kan påvirkes 

Uden for indflydelse 



 
 

• Organisationsniveau 
• Ledelsesniveau 
• Gruppeniveau 
• Individniveau 

Indsatser på flere niveauer 



  
 
 Specifikt: Hvad skal gøres og hvordan. 
  
 Målbart: Sikre at det kan måles, så du kan konkludere, hvornår du 
 har nået dit mål. 
  
 Attraktivt: I skal være motiveret og kunne se, at det giver mening at 
 nå målet. 
  
 Realistisk: Det skal være muligt for jer at nå målet. 
  
 Tidsbestemt: Dit mål skal have en tidshorisont og en deadline, så I 
 ved, hvornår målet skal være nået.  

SMART – vej(en) til dit mål 



ØVELSE 
 
Udarbejd en handleplan inden for 1-3 af 
de områder, der skal arbejdes med. 
Overvej også, hvordan I systematisk vil 
følge op undervejs i processen.  
 

ELLER  
 

Lav en procesplan for det videre arbejde. 



Eksempel på handlingsplan 



Proces- og tidsplan 



Forskning viser blandt andet, at manglende opfølgning kan lede til faldende 
trivsel, skabe mistillid til ledelsen og svække medarbejdernes lyst til at 

deltage i kommende undersøgelser. 
 

Ressourcer, engagement, mening og vedholdenhed  
er nødvendige betingelser for at få det optimale ud af trivselsmålingen! 

 

Løbende opfølgning 



 

• Jeg er blevet klogere på ............ 
 

• Det er gået op for mig, at ………… 
 

• Når jeg kommer hjem, vil jeg …… 

Læringspointer 
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