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To ud af tre danske organisationer med
mindst 50 ansatte gennemfører i en eller
anden udstrækning en undersøgelse af
medarbejdernes trivsel. Det fremgår af
bogen ”Resultatorienterede medarbejder-
undersøgelser”, der forsøger at give svaret
på, hvordan målinger kan skabe værdi for
både medarbejdere og virksomhed. Forfat-
terne vil gerne sætte en debat i gang om
brug af blandt andet de klassiske trivselsun-
dersøgelser, organisationsevalueringer og
kontrolmålinger og komme med deres bud
på, hvordan målinger, HR-aktiviteter og stra-
tegi kan kobles sammen og give de bedste

resultater for medarbejdere og organisation.
Bogen har mange gode velbegrundede
kritiske overvejelser, skarpe budskaber
og konklusioner, som er forankret både i
erfaringer fra egne undersøgelser (Ram-
bøll Management) og med referencer til
international forskning, om værdien af
medarbejderundersøgelser. For eksempel at
værdien af medarbejderundersøgelser ikke
ligger i undersøgelsen selv, men i det or-
ganisatoriske efterliv i form af samtaler og
beslutninger, som den iværksætter. Hvorfor
gennemføre en undersøgelse, hvis man ikke
har en strategi for, hvordan den skal skabe
værdi for organisationen?
Bogens styrke ligger helt klart i de første
par kapitler, hvor medarbejderundersøgel-
serne sættes under den kritiske lup, og hvor
der gås tæt på, hvorfor man skal foretage
medarbejdertilfredshedsundersøgelser,
og i det sidste kapitel, hvor der gives ni
anbefalinger til, hvordan der kan skabes
værdiskabende målinger med tilhørende
opfølgningsprocesser. Det var en fornøjelse
at læse denne blanding af kritisk analyse
forankret i egne undersøgelseserfaringer,
selvrefleksion og henvisninger til suppleren-
de forskning, gode råd og mange pointer,
der kan vække til eftertanke.
Forsøget på at komme med et bud på, hvor-
dan man på en meningsfuld og resultato-
rienteret måde kan foretage opfølgninger
på medarbejderundersøgelser, bringer ikke
meget nyt under solen.

Det er et godt og prisværdigt initiativ, at
Rambøll Management har forsøgt at koble
to fagligheder, den mere ”ekspert-oriente-
rede” tilgang med tilkøbte Attractors mere
”proces-orienterede” tilgang, men jeg sav-
ner den tværfaglige synergieffekt. Det ville
have været rigtigt godt, hvis der var beskre-
vet eksempler – enten virkelige cases eller
tænkte eksempler på, hvordan man kan
gennemføre en undersøgelse og en proces,
der er koblet til organisationens strategi, og
som kan give værdi for organisationen. Det
har vi til gode i opfølgningen.
Trods de kritiske bemærkninger, så er det en
meget aktuel bog, der bør læses af ledere
og HR-ansvarlige, der står over for at skulle
gennemføre medarbejderundersøgelser
eller for eksempel ledervurderinger. For den
travle skal jeg anbefale de første to kapitler
og afslutningen, der er alle pengene værd.
Læs den før du gennemfører en medarbej-
derundersøgelse eller ledervurdering.
Jeg vil give bogen 4 ud af 6 stjerner på
grund af de første kapitler. <
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Værdien ligger i opfølgningen



fra Dansk Folkeparti. Hun kunne naturligvis
godt forstå, at sosu’erne skulle tilgodeses i
forhold til alle andre grupper. Men den lim-
pind vakte gehør også hos andre folketings-
medlemmer.
Hvad FOA formanden tilsyneladende ikke
havde forudset var, at denne sydeuropæiske
”virus” var langt sværere at styre end forven-
tet. Hverken han eller FOA-medlemmerne fik
nogen ekstrapenge den vej. Men ”virussen”
smitter, og nu synes visse folketingspoliti-
kere, at de skal bestemme, hvor mange timer

der skal arbejdes i henhold til overenskom-
sterne, frem for de parter der har underskre-
vet overenskomsterne.
Alle FOA-formandens mange talenter taget
i betragtning, så er evnen til at respektere
og arbejde inden for de gældende arbejds-
retlige normer ikke en af dem. At overholde
normerne på arbejdsmarkedet var ikke
noget, der kendetegnede Dennis Kristensen
ved 2008-forhandlingerne, eller da han var
tillidsrepræsentant på Herlev sygehus. Det
vil det heller ikke være i fremtiden.

Derfor mangler bogens konkluderende
afsnit om fremtiden også et enkelt, men
centralt forhold, nemlig at også ved de kom-
mende overenskomstforhandlinger i 2011 vil
FOA og FOA-formanden på en eller anden vis
optræde som regelbrydere. <

Anmelderen ønsker ikke at uddele stjerner.
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