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Baggrund og formål 

Trivselsbarometret er en integreret del af APV-arbejdet på AAU. Efter
beslutning i AAU’s hovedarbejdsmiljøudvalg HAMiU gennemfører vi hvert
år Trivselsbarometret, som er en centralt gennemført minitrivselsmåling,
der udsendes til alle institutter, sekretariater og Fælles Service-
afdelinger. 

Trivselsbarometret er en ”temperaturmåling” af trivslen, der indikerer,
hvordan I har det i jeres afdeling eller institut på tidspunktet for målingen.
Resultaterne i Trivselsbarometret skal ikke betragtes som statiske
tilstande eller objektive sandhedsudsagn. 

De vigtigste informationer om trivslen på jeres arbejdsplads skaber I selv i
den efterfølgende dialog om resultaterne. Formålet med
Trivselsbarometret er derfor at kickstarte en dialog i samarbejds- og
arbejdsmiljøudvalget om: 

Hvem får resultaterne? 

hvordan I har det i jeres afdeling eller institut 
hvordan I fremover vil have det på jeres arbejdsplads og
hvilke forandringer I vil igangsætte 

Resultaterne fra Trivselsbarometret for de respektive institutter,
sekretariater og FS-afdelinger bliver sendt til hhv. institutlederen,
sekretariatschef og afdelingschefen. Det er lederens opgave at formidle
resultaterne videre i egen arbejdsmiljøorganisation med henblik på dialog
i det lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. Det er ligeledes lederens
opgave som arbejdsmiljøansvarlig leder at stå for dialogprocessen. 
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Læs mere om vores tilbud, få
inspiration m.m. på

www.arbejdsmiljoe.aau.dk 

http://www.arbejdsmiljoe.aau.dk/


Inden dialogen i samarbejds- og
arbejdsmiljøudvalget 

Tillæg ikke undersøgelsen større eller mindre betydning end den
faktisk indeholder
I kan ikke læse alt om jeres trivsel i undersøgelsen
Husk at der er tale om et øjebliksbillede
Led ikke kun efter det dårlige i undersøgelsen
Drag ikke konklusioner baseret på gæt, gisninger og fortolkninger; tal
sammen i stedet 
Pas på ikke at blive bekræftet i fordomme om medarbejdere, ledelse,
kolleger m.m.
Forsøg ikke at bryde anonymiteten eller gætte på, hvem der har svaret
hvad
Forhold jer nysgerrigt til resultaterne 
Husk at have en konstruktiv dialog om resultaterne i
Trivselsbarometeret mellem medarbejdere, leder og mellem kolleger
Undervurder ikke undersøgelsesdeltagernes behov for at resultatet
bliver brugt til noget konstruktivt og giv derfor tilbagemelding til
medarbejderne så hurtigt som muligt

Når I læser jeres resultater fra Trivselsbarometret, kan I med fordel være
bevidste om nedenstående opmærksomhedspunkter: 
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Dialogen om resultaterne fra
Trivselsbarometret
Resultaterne i Trivselsbarometret fører i sig selv ikke til en forbedring af
jeres trivsel. Derfor er det væsentligt at I, i samarbejds- og
arbejdsmiljøudvalget, har en dialog, hvor I forholder jer nysgerrigt til
resultaterne og taler om, hvordan I vil have det om et år eller to og
planlægger det fremadrettede arbejde med trivslen på jeres arbejdsplads.
Vær opmærksom på at manglende opfølgning på
medarbejderundersøgelser kan have en negativ effekt på trivslen.

1. Hvor befinder I jer på skalaen?  
Har I scoret højt eller lavt? 
Er I tilfredse med niveauet? 

2. Hvorfor har I svaret, som I har?
Hvad er svaret et udtryk for?
Er der nogle konkrete forhold eller betingelser som gør, at I befinder jer
her på skalaen?

3. Hvordan ser resultaterne af jeres tidligere trivselsmålinger ud?
Er der noget, I er blevet bedre eller dårligere til?

Dialogen om resultaterne kan fx basere sig på disse spørgsmål:

4. Hvordan skal trivslen på jeres arbejdsplads være fremover?
Hvordan vil I gerne have det om et år eller to?
Hvilke konkrete mål kan I arbejde hen mod (inden for jeres råderum)?

5. Hvad skal der konkret gøres for, at I kan nå de mål for trivslen, som I har
sat jer?

Er der nogle af jeres eksisterende handlingsplaner, I skal justere? 
Skal I lave nye handlingsplaner?
Husk at prioritere jeres handlingsplaner. 
Planlæg allerede nu et møde, hvor I følger op                                                       
og evaluerer på jeres handlingsplaner. 

Har  I brug for vejledning i
handlingsplansarbejdet, kan I læse
guiden: Fra problem til handling  på
arbejdsmiljoe.aau.dk
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https://www.arbejdsmiljoe.aau.dk/digitalAssets/725/725968_den-gode-handlingsplan--v.-3.pdf
https://www.arbejdsmiljoe.aau.dk/digitalAssets/725/725968_den-gode-handlingsplan--v.-3.pdf


Hvis en eller flere medarbejdere giver udtryk for, at der forekommer
mobning, chikane eller krænkende handlinger, skal I huske, at det ikke er
væsentligt i dialogen i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget at finde ud af,
hvem der føler sig mobbet eller chikaneret, eller hvem der har gjort det.
Brug dialogen til at anerkende problemet og handle, så det ikke sker igen. 

Hvis trivselsbarometret indikerer krænkende handlinger, mobning eller
chikane kan I med fordel forholde jer til følgende: 

Hvis trivselsmålingen viser krænkende
handlinger, mobning eller chikane

Frekvensen: Hvor ofte mobningen eller chikanen opleves (jævnligt/i
enkeltstående tilfælde) 
Historikken: Hvor mange gange har der været indikationer på mobning
eller chikane. Er det første gang, eller har der i de tidligere
trivselsmålinger været tilkendegivelser herom? 
Hvordan kan I sikre, at det ikke sker igen? (se evt. AAU's procedure for
håndtering af krænkende adfærd)

På vores hjemmeside www.arbejdsmiljoe.aau.dk finder I en inspiration til,
hvordan I kan have en god dialog om resultaterne ift. frekvens, historik og
handlemuligheder.    
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https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=366672
https://www.arbejdsmiljoe.aau.dk/arbejdspladsvurdering/

