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Et forskningsprojekt ledet af DTU Management Engineering viser, at trivselsmålinger ikke kan stå alene. I 
forskningsprojektet, støttet af Arbejdsmiljøforskningsfondet, har vi undersøgt, hvordan 
implementeringen af indsatser på baggrund af trivselsmålinger foregår. På den baggrund har vi udviklet 
et værktøj til at støtte processen efter en trivselsmåling.  

Trivselsmålinger giver en organisation konkrete mål på arbejdspladsens trivsel og anvendes for fremme 
sunde arbejdspladser og påvirke arbejdsmiljøet i en positiv retning. Trivselsmålinger sætter fokus på 
problemer og motivere til målrettet indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.  

Projektet blev indledt med en simpel hypotese om, at en stigning fra én trivselsmåling til en anden var et 
udtryk for, at de indsatser der var sat i værk på baggrund af den første trivselsmåling havde virket efter 
hensigten.  

Projektet har fulgt fire cases inden for sundhedsområdet med data fra trivselsmålingerne i 2011 og 2014. 
De fire cases blev udvalgt ud fra at de havde haft en positiv udvikling i målingen af social kapital og generel 
tilfredshed, samt at tilfredshed med ledelsen var uændret. Således ønskede vi at fokusere på ændringer i 
arbejdet og ikke ændret ledelse. Vi lavede interviews med lederne og historieværksteder med 
medarbejderne.  

Med udgangspunkt i data fra historieværksteder med medarbejderne blev klart at ændringer i trivsel ikke 
var et udtryk for vellykkede indsatser. Det viste sig, at trivselsmålingen i 2011 i høj grad var påvirket af 
forskellige organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Trivselsmålingen blev brugt til at udtrykke 
umiddelbar utilfredshed i perioden op til målingen, men trivselsmålingen gav ikke svar på, hvad denne 
utilfredshed opstod af.  

Vores data vidst også, at medarbejderne oplevede frustration i forhold til opgavevaretagelsen. Det kunne 
handle om forstyrrelser i arbejdet, eller forskellig prioritering i opgaver i teamet. 

For at undgå irrelevante indsatser har projektet udviklet et procesværktøj i to dele, som skal støtte 
udvælgelsen af indsatser og skabe opbakning i organisationen hertil. Første del af værktøjet fokuserer på, 
at få medarbejdernes konkrete beskrivelser af hvad trivselsmålingsresultatet er et udtryk for i form af 
eksampler fra det daglige arbejde. Den anden del af værktøjet tager udgangspunkt i eksemplerne fra 
dagligdagen og udvikler indsatser som løser problemerne med udgangspunk i den fælles opfattelse af 
kerneopgaven.  

Trivselsmålinger er gode, men de står ikke alene og uden konkret forståelse af de problemer som udtrykkes 
i målingerne kan arbejdspladsen ikke løse problemerne og forbedre trivslen. 

 


