
 
 

Hvis du trives i dit job, er det sikkert fordi, du oplever at være "set, hørt og forstået”... 

 

Med afsæt i et solidt datagrundlag har Arbejdstilsynet offentliggjort en undersøgelse af 

arbejdsglæde og engagement i forskellige jobgrupper. Undersøgelsen dokumenterer, at trivsel, 

arbejdsglæde og engagement betyder alt i en organisation. 

 

Ifølge undersøgelsen er trivslen bedst hos de jobgrupper, der er i kontakt med andre mennesker 

gennem deres arbejde og hos dem, der har en længerevarende uddannelse. Blandt de jobgruper, 

der trives bedst finder vi undervisere, læger, dagplejere, tandlæger, sundhedsarbejdere, 

bibliotekarer og gymnasielærere. Omvendt ligger trivslen hos slagteriarbejdere, postbude, 

rengøringsassistenter, lagerarbejdere og kasseassistenter i bunden. 

 

Vi kan blandt andet bruge undersøgelsen til at slå et slag for, hvordan vi hver især kan bidrage til en 

bedre trivsel hos dem, vi møder i hverdagen, fx med et anerkendende nik, ros og en lille snak. 

Uanset hvilket job vi har, så er det ofte lidt, der skal til for at opleve, at vi føler os anerkendt - set, 

hørt og forstået. Når andre undersøgelser samtidig viser, at vi føler os bedre tilpas, når vi gør noget 

godt for andre - ja, så bliver det nemt en vind-vind oplevelse at være anerkendende i sin adfærd og 

kommunikation.  

Udsagnet ”set, hørt og forstået” er også et gennemgående udtryk, når mediations-mindsettet 

anvendes i en organisatorisk kontekst. For vores kursister og seminardeltagere vil det for mange 

være en sætning, der har indprentet sig i hukommelsen. 

I den forbindelse er det interessant, at undersøgelsen fra Arbejdstilsynet viser, at mediation og 

konstruktiv konflikthåndtering er væsentlige nøgler i trivslen på en arbejdsplads. Sammenlignet med 

andre lande er vi i Danmark ret unikke til at bruge mediationsmindsettet til at løse konflikter og 

uenigheder på jobbet, og dermed understøtte en positiv trivsel, arbejdsglæde og engagement.  

Set ud fra et socialt og økonomisk synspunkt er det vigtigt med en fortsat udvikling på dette område. 

En stor undersøgelse1 fra 2020 viser, at ansatte i gennemsnit bruger 2,8 timer om ugen på uløste 

konflikter. Med cirka 44 arbejdsuger om året svarer det til at hver medarbejder i en organisation 

bruger mere end 120 timer om året på uløste konflikter. 

Afhængig af lønniveau og antallet af medarbejdere i en organisation bliver det til rigtig mange penge 

– prøv at beregne den gennemsnitlige omkostning i din organisation ved hjælp af denne formel: 

123 x timeløn (inkl. alle ydelser m.m.) x antal medarbejdere 

Uanset hvordan man vender og drejer tallene, så er argumenterne for at tage fat om uenigheder og 

konflikter i tide og på en konstruktiv måde ikke til at komme udenom!  

Du kan læse hele undersøgelsen fra Arbejdstilsynet her: 

https://recome.dk/media/1269/arbejdsmiljoeet-blandt-loenmodtagere-arbejdstilsynet-2021.pdf 
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1 CPP Inc. (Myers-Briggs Assessment, Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) survey, 2020 
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