
12

Mere information

Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om 
arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle 

virksomheder i skovbranchen.
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Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø

Formålet med en trivselsundersøgelse/APV er ganske enkelt at for-
bedre trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads 
– og gøre den endnu mere attraktiv og udviklende. Ved hjælp af 
et spørgeskema måler undersøgelsen blandt andet, hvordan det 
går med:

• Arbejdsglæde
• Medarbejderindflydelse
• Faglig og personlig udvikling
• Værdsættelse
• Mulighed for støtte og tilbagemelding
• Sundhed

Når alle medarbejdere bliver spurgt, giver det et ret præcist 
billede af, hvordan det står til med trivslen og det psykiske 
arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads lige nu.

Med den viden kan I sætte ind på områder, der trænger til et løft.

Trivselsundersøgelsen/APV gentages med 1 – 3 års mellemrum. 
På den måde kan I sammenligne resultaterne og se, om I har fået 
noget ud af indsatsen.

3. Analyse og prioritering

Alle medarbejdere får en rapport om besvarelserne. 
Rapporten bliver også præsenteret på et fællesmøde, hvor I skal 
drøfte resultaterne – både de gode og de knap så gode – og 
prøve at finde mulige årsager og forklaringer.

Fokusér også på det, I er gode til. Måske kan det overføres til 
andre områder? Endelig skal I blive enige om, hvilke områder I 
vil gøre noget ved – og prioritere imellem dem.

4. Handleplan og opfølgning

Der skal udarbejdes handleplaner for de områder, I vil arbejde 
videre med. Og så skal I løbende følge op på, hvordan det går 
med at føre planerne ud i livet. 
Det kan f.eks. gøres på personalemøder. 
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En måling på værdigrundlaget
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1. Forberedelse

Arbejdslederen nedsætter en arbejdsgruppe sammen med 
sikkerhedsgruppen og evt. arbejdsmiljøkonsulenten.

Arbejdsgruppen planlægger hele forløbet og sørger for at 
informere og inddrage medarbejderne undervejs i processen.

2. Udsendelse og indsamling

Alle medarbejdere udfylder et spørgeskema. Besvarelserne er 
anonyme, så man kan ikke se, hvad du eller andre har svaret. 
Men man kan se den samlede medarbejdergruppes holdning til 
arbejdspladsen, kollegaerne og ledelsen.

Trivsel er et fælles ansvar

Ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at forbedre 
trivslen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Lederen
Det er din leders ansvar at sikre en god proces, når I gennem-
fører trivselsundersøgelsen. Det vil sige, at lederen skal sørge for:

• at du som medarbejder bliver inddraget i dialogen om, 
   hvordan I kan forbedre trivslen
• at I udarbejder handleplaner for, hvordan trivslen kan forbedres   
  – og at I følger op på dem.
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Medarbejderen

Du og dine kollegaer bidrager til processen ved:

•  at udfylde spørgeskemaerne – det er vigtigt med en høj 
   svarprocent
•  at komme til informations- og personalemøder om 
   undersøgelsen 
•  at deltage aktivt i dialogen om, hvordan jeres arbejdsplads 
   kan  blive et endnu bedre sted at arbejde
•  at støtte de aktiviteter, som I sætter i gang for at forbedre 
   trivslen.

Sådan gennemføres undersøgelsen

Trivselsundersøgelse/APV
består af fire faser:

1. Forberedelse 2. Udsendelse
og

indsamling

3. Analyse
og prioritering4. Handleplan

og
opfølgning
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