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Kortlægning af trivsel og psykisk arbejdsmiljø 
Vigtige punkter til overvejelse 

 
 

 
 
Når man skal konstruere et redskab til måling af trivsel/psykisk arbejdsmiljø, er der en række punkt-
er, man især skal tage i betragtning. I mange tilfælde sker det, at et eller flere af nedennævnte 
punkter overses, hvilket går ud over kvaliteten af det færdige produkt. 
 
 
Benchmark 
En måling uden benchmark vil give anledning til forvirring og rådvildhed, idet man ikke ved, om 
”resultatet er godt eller dårligt”. Der findes i princippet tre former for benchmark: 

a. Eksternt benchmark. Her sammenligner man med noget, der er uden for (og større) end en 
selv. For eksempel med landsgennemsnittet eller med alle danske kommuner. Dette er en 
god metode, men den forudsætter naturligvis, at man i forvejen har gennemført en dækkende 
og repræsentativ undersøgelse, der gør den eksterne sammenligning mulig og valid. 

b. Internt benchmark. Her sammenligner en arbejdsplads eller kommune sig med sig selv. Det 
vil fx sige, at forskellige skoler sammenlignes med gennemsnittet for hele kommunen eller 
med gennemsnittet for skolerne i kommunen under ét. Dette har en afgørende ulempe, idet 
man på alle de målte dimensioner vil få et resultat, hvor halvdelen vil være over gennem-
snittet og halvdelen under. Hvis man derfor har en dimension, hvor alle er rigtig gode, vil 
man skabe et resultat, der viser, at halvdelen ikke er så gode alligevel! Og hvis man har den 
omvendte situation, hvor alle oplever store problemer, vil halvdelen få at vide, at de ikke har 
problemer. Dette problem i forbindelse med internt benchmark overses ofte. 

c. Fast benchmark. Mange private konsulentfirmaer anvender fast benchmark. Hvis man fx har 
fem svarkategorier (som scores 1-5), så udnævnes alt der ligger under fx 3 points som 
værende problematisk, mens alt over 4 udnævnes til at være fint. På denne måde kan man 
opleve, at alle har de samme ”problemer” (fx med det fysiske arbejdsmiljø), mens alle på 
andre dimensioner ligger i top (fx helbred eller rummeligt arbejdsmarked). Disse ”resul-
tater” afspejler ikke virkeligheden, men blot egenskaber ved det anvendte instrument. Et 
sådant redskab har simpelthen dårlig kvalitet. 

Undertiden taler man om at opbygge benchmark ”hen ad vejen” efterhånden som flere og flere 
anvender redskabet. Dette har nogle afgørende ulemper – først og fremmest at benchmarket har 
manglende repræsentativitet, og at benchmarket hele tiden flytter sig! 
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Et relevant og godt benchmark er arbejdspladsen selv ved en tidligere måling. Her kan man se, om 
man har flyttet sig i den rigtige retning. Dette gør dog ikke et eksternt benchmark overflødigt, idet 
de to supplerer hinanden på en meget frugtbar måde.  
 
 
Dimensioner 
Ved dimensioner forstås egenskaber ved arbejdspladsen eller personen, som man ønsker at måle. 
Det kan fx være indflydelse i arbejdet, job tilfredshed, stress, arbejds-familie konflikt eller arbejds-
tempo. Ofte vil man måle disse dimensioner ved hjælp af mere end et spørgsmål. Når man anvender 
flere spørgsmål om fx indflydelse, vil man få et mere præcist, validt og pålideligt mål for dimensio-
nen. I denne forbindelse skal man tage følgende spørgsmål i betragtning: 

a. Endimensionalitet. De anvendte spørgsmål skal måle det samme fænomen. Man må fx ikke 
blande indflydelse sammen med tilfredsheden med den indflydelse, man har. Og man må 
ikke blande indflydelse på eget arbejde sammen med den repræsentative indflydelse på 
arbejdspladsen. Endimensionalitet sikres på to måder: Dels ved en nøje gennemgang og 
inspektion af spørgsmålene af en trænet person, og dels en statistisk analyse (faktoranalyse, 
analyse for intern reliabilitet). Ingen af disse metoder kan stå alene. 

b. Antal spørgsmål. Man kan få meget pålidelige skalaer til måling af de forskellige dimensio-
ner, hvis man anvender mange spørgsmål for hver dimension (fx 8-10 spørgsmål). I reglen 
ønsker man dog ikke at anvende alt for mange spørgsmål om samme dimension, da der er 
”kamp om pladsen” i spørgeskemaet, som ikke må blive for langt. Man kan få meget fine 
skalaer, hvis man fx anvender fire spørgsmål om hver dimension (med fem svarkategorier), 
men man kan undertiden være nødt til at anvende færre spørgsmål af hensyn til længden af 
det samlede spørgeskema.  

 
Temaer og emner 
Der kan ikke gives generelle retningslinjer for, hvilke temaer og emner, der skal dækkes af et 
spørgeskema, og hvilke der ikke skal. Den generelle regel siger, at man skal ”komme rundt om 
emnet”. I dette tilfælde trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Det må undgås, at man bagefter står og 
mangler noget, som er vigtigt for at komme videre. Her kan det være nyttigt med følgende 
overvejelser: 

a. Hovedtemaer. Man kan forestille sig, at kortlægningen bliver ufuldstændig, hvis der mang-
ler dimensioner inden for de vigtige hovedtemaer i det psykiske arbejdsmiljø: 1. Krav i 
arbejdet. 2. Samarbejde og ledelse. 3. Arbejdets organisering og indhold. 4. Arbejde-familie 
balancen. 5. Trivsel og job tilfredshed. 6. Virksomhedens sociale kapital. 7. Helbred og 
stress. 8. Stolthed og kvalitet i ydelsen. 9. Kontakt til borgere og klienter. 10. Krænkende 
adfærd.  

b. Typer af dimensioner. Man skal gøre sig klart, at der er forskellige typer af dimensioner. 
Indikatorer: Job tilfredshed, trivsel, involvering i arbejdspladsen m.v. Nøglefaktorer: 
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Ledelseskvalitet, anerkendelse, tillid, støtte m.v. Vilkår: Emotionelle krav, vanskelige 
borgere m.v. Konsekvenser: Stress, søvnkvalitet m.v.  

c. Niveauer. De dimensioner, man arbejder med, kan udspille sig på forskellige niveauer. For 
eksempel: Individniveau: Stress, helbred. Individ-arbejde: Job tilfredshed, arbejde-familie 
konflikt. Job: Indflydelse, udviklingsmuligheder. Afdeling: Ledelseskvalitet, støtte fra kolle-
ger. Arbejdsplads: Social kapital, tillid, retfærdighed, rummelighed. 

Forankring og drift 
Det er vigtigt at gennemtænke den fremtidige situation: Hvordan skal kommunernes og regionernes 
brug af det udviklede instrument forankres, koordineres og lettes bedst muligt? Der er mange 
spørgsmål i denne forbindelse. Herunder: 

a. Hvor skal data ligge? Skal der være en central server, der hoster alle data? Hvordan skal 
adgang til data være, og hvem skal tage sig af praktiske og logistiske problemer. Skal der 
være en hotline? Osv. Hvordan sikrer man sig, at datalovgivningen overholdes – herunder 
anmeldelse til Registertilsynet m.v. 

b. Læring og udvikling. En samlet database vil efterhånden kunne give fremragende informa-
tioner omkring udviklingen i den offentlige sektor. Hvordan sikres det, at kommunerne og 
regionerne kan få data analyseret med henblik på at afdække udviklinger og sammenhænge? 

c. Forskning. Skal den samlede database være åben for forskning? I så fald på hvilke konditio-
ner? 

d. Formidling. Skal data være offentligt tilgængelige? Hvem skal formidle og på hvilke beting-
elser? 

 
Kvalitet 
Mange af emnerne ovenfor handler på forskellige måder om kvalitet. Kvaliteten sikres ved, at man 
søger inspiration i anerkendte koncepter og spørgeskemaer samt bistand hos personer med erfaring 
og kompetencer på området. Men disse ting kan ikke stå alene. Ethvert nyt koncept skal gennem en 
grundig afprøvning (herunder pilottestning), som indeholder såvel kvalitative som kvantitative ele-
menter. En god metode er at afprøve et skema, der er lidt længere end det, man ønsker at ende op 
med. (Således at dårlige spørgsmål kan sorteres fra). Hvis man gør det på et repræsentativt sample, 
der svarer til det, man senere vil anvende som benchmark, har man slået to fluer med et smæk.   
 
De afgørende kriterier for, om man ender op med det rigtige redskab, er kvalitet og relevans. Begge 
dele skulle helst være helt i top.  
 
 
TSK 


