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Før- og eftermålinger af indsatsperioden 
 

Indsatsperioden forløber over en afgrænset periode. Formålet er at have øget fokus på den 
interne færdsel, de iværksatte aktiviteter og foranstaltninger.  
 
Synligheden af ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne er vigtig. De skal være rollemodel-
ler, og derigennem påvirke de ansatte mod positive og hensigtsmæssige holdninger og der-
med en hensigtsmæssig adfærd. Det sker bl.a. ved, at ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter 
løbende informerer og tager samtaler om den interne færdsel og de iværksatte aktiviteter, når 
det er nødvendigt og påkrævet. 
 
Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanternes synlighed og engagement skal på den måde føre 
til en samlet styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet. Det skal medføre, at de ansatte bliver bevidste 
om egen adfærd, men også kollegaernes adfærd. På den måde kan der opnås en god 
forankring af en sikker adfærd i den interne færdsel. 
 
For at kunne måle en effekt over en indsats-
periode er det en god ide at foretage en før- og 
eftermåling, hvor alle afkrydser de samme 
spørgsmål, før og efter indsatsperioden. Herved 
kan der fås et direkte mål for effekterne, 
herunder om der sker en forankring. 
 
Det er vigtigt, at I opnår en svarprocent på 
minimum 80 % på både før- og eftermålingen, 
idet opgørelserne ellers ikke kan anses for 
fuldstændig ”statistisk” retvisende. 
 
Det vedlagte spørgeskema indeholder 6 spørgsmål og er det, som case-virksomhederne har 
benyttet. I kan anvende de samme spørgsmål. Ønsker I andre målepunkter, kan spørgsmåle-
ne selvfølgelig omformuleres eller erstattes med andre.  
 
For at få så god en svarprocent som muligt er det vigtigt med en kortfattet information om 
formålet ved udleveringen af spørgeskemaet. Derfor er der udarbejdet en fortrykt forside til 
spørgeskemaet med information, som I kan bruge eller ændre efter behov.  
 
En kort svarfrist plejer desuden at give størst svarprocent. 
 

Afsnittet indeholder: 
• Fortrykt spørgeskema, inklusiv forside med information. 

 

CD 
På den vedlagte CD i mappen ”Før- og eftermålinger samt spørgeskema” kan I hente det 
fortrykte skema indeholdende 6 spørgsmål inklusiv forside med information. 


