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Mål:  

 At give arbejdspladsen redskaber og metoder til at få en måling (Trivsels-

undersøgelser mv.) omsat fra kvantitative data til kvalitativ forståelse og 

handling.  

 At give inspiration til ledere, sikkerhedsledere, sikkerhedsudvalg eller ek-

sempelvis projektgrupper om hvordan de kan skabe dialog i organisatio-

nen om anvendelse af trivselsmålinger.  

Tid: 

 På offentlige arbejdspladser er det aftalt mellem parterne at der skal gen-

nemføres trivselsmålinger hvert 3. år. Nogle arbejdspladser vælger at 

gennemføre en trivselsmåling hvert 2. år.  

 Det anbefales at man arbejder med sin måling i en periode på fire måne-

der. En måned før den kvantitative måling lanceres informerer man om 

målingen, og senest tre måneder efter gennemført måling er handlepla-

nerne beskrevet og formidlet.  

 

Personer:  

 Samtlige medarbejdere i arbejdspladsens forskellige jobfunktioner delta-

ger i måling og dialog om målingen.  

 Det er sikkerhedsgruppen eller en arbejdsgruppe som planlægger og gen-

nemfører de opfølgende aktiviteter på målingen.  

 På afdelingsmøder og lign. kan man arbejde med specifikke temaer og 

handleplaner. 

Materialer:  

 Denne materialepakke indeholder en beskrivelse af 20 gode råd til hvor-

dan man kan omsætte resultater af en kvantitativ måling til handling, et 

forslag til temadag om ’Fra måling til Handling’, eksempler på korte letan-

vendelige metoder til at sætte trivsel og trivselmåling til debat på ar-

bejdspladserne. Derudover indeholder materialepakken en fasemodel fra 

Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold om hvordan man kan arbejde 

med trivselsmålinger.  

 

 

 



Metoder til at skabe og fremme nærvær 2010 

Fra måling til handling 

 

 

2 

Beskrivelse: 

 Værktøjerne kan med stor fordel anvendes af sikkerhedsgruppen og sik-

kerhedsledere på de arbejdspladser, der ønsker at anvende resultater af 

en trivselsmåling eller lignende til aktivt at forbedre arbejdsmiljøet. Værk-

tøjerne kan desuden medvirke til at kvalificere det løbende arbejdsmiljø-

arbejde. Det er væsentligt at holde for øje at arbejdet med trivselsmålin-

ger skal hægte sig på det arbejde der i øvrigt foregår på arbejdspladsen for 

at forbedre arbejdsmiljøet.  

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt: 

 Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, Seniorkonsulent, Eva-Carina 

Nørskov på tlf. +45 7220 2396, e-mail: ecn@teknologisk.dk 

 Region Midt Koncern HR, Udvikling og Arbejdsmiljø Region Midtjylland, 

Arbejdsmiljøkonsulent Thilde Guldberg på tlf +45 8728 5654, e-mail: thil-

de.guldberg@stab.rm.dk 

 

Du kan også kontakte en arbejdsplads, der i projekt ’Nærvær i Arbejdet’ har 

erfaring med anvendelse af værktøjerne: 

 Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel. 

Kontaktperson: Ulla Gaarsdal, tlf. +45 8762 3501, e-mail: ullagaar@rm.dk 
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