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Konklusioner

Konklusioner

1. MU-samtalen

2. Udbyttet

3. Kan det øges?

På 15% af de danske arbejdspladser afholdes der ikke
MU-samtaler.

43% mener at MU-samtaler ikke giver dem nogen særlig
værdi/ingen værdi.

Der er blandede holdninger til MU-samtalen. F.eks. synes
29% at MU-samtaler er rent tidsspilde og 6% synes de er
kedelige. 36% ser frem til at kunne tale ærligt med deres
leder om fremtiden.

53% oplever i ringe grad/slet ikke at MU- samtaler udvikler
dem fagligt

Øget fokus på opfølgning efter MU-samtalen kan styrke
den værdi og det faglige udbytte med- arbejderne tager
med sig fra MU-samtalen.

Side 3

27% beskriver deres seneste MU-samtale mest som en
sludder for en sladder

32% savner fokus på deres udviklingsmuligheder,
23% savner fokus på fremtidige arbejdsopgaver og
21% savner fokus på trivsel.

MU-samtalen

MU-samtalen

På 15 % af de danske arbejdspladser afholdes der ikke MU-samtaler

Afholdes der MU-samtaler på din nuværende arbejdsplads?

15%

Der afholdes IKKE
MU-samtaler

85%
Der afholdes
MU-samtaler

Side 5

Base: n=1077
MUSo. – Afholdes der MU-samtaler på din nuværende arbejdsplads?

MU-samtalen

På tværs af sektorer og brancher er der forskel på hvor udbredt brugen af MU-samtalen er

Der afholdes MU-samtaler på arbejdspladsen

98%

Offentlig service og administration

93%

Offentlig sektor

Undervisning og forskning

94%

Finans og forsikring

93%

Social og sundhed

90%

Industri og produktion

89%
85%

Kontor og kommunikation

82%

Transport

78%

Landbrug og fødevarer

76%

Handel og butik

81%

Privat sektor

Privat service

68%

Bygge og anlæg

67%

Hotel, restauration og turisme
Andet

Side 6

Base: n=1077
MUS0. - Afholdes der MU-samtaler på din nuværende arbejdsplads? Kryds med sektor- og branchespørgsmål.

43%
83%

MU-samtalen

For 25% er det mere end et år siden at de havde deres sidste MU-samtale

Hvornår havde du sidst en MU-samtale?

59%

Inden for det seneste år

13%

Mere end et år siden
Mere end 2 år siden

6%

Mere end 3 år siden

6%
12%

Jeg har aldrig haft en MU-samtale
Jeg er selv personaleleder og har ikke
MU-samtaler med min egen leder
Ved ikke

Side 7

1%
3%

Base: n= 1077
MUS1. - Hvornår havde du sidst en MU-samtale?

For 25% er det
mere end et år
siden at de havde
deres sidste MUsamtale

MU-samtalen

Initiativet til MU-samtalen tages primært af lederne på arbejdspladserne

Hvem tager typisk initiativ til MU-samtalerne på din arbejdsplads?

4%

6%

VED IKKE

DET GØR JEG SELV

For 54% af dem, som selv tager
initiativ til MU-samtalen, afholdes den
allerede inden for 0-3 måneder

89%

DET GØR MIN LEDER
For langt størstedelen af
danskerne på arbejdsmarkedet,
er det lederen som tager initiativ
til afholdelsen af MU-samtalen.

Side 8

Base: n= 902
MUS4. - Hvem tager typisk initiativ til MU-samtalerne på din arbejdsplads?
MUS4a. - Hvor lang tid gik der, fra du efterspurgte en MU-samtale, til den blev afholdt?

MU-samtalen

29% anser MU-samtalen som tidsspilde og 7% bliver utryg før en MU-samtale

Hvilke af følgende udsagn passer bedst til din holdning til MU-samtaler generelt?

29%

36%

Jeg ser frem til at
kunne tale ærligt
med min leder om
min fremtid

19%

Jeg synes, de er
inspirerende og
vigtige for min
arbejdslyst
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18%

Jeg glæder mig
til dem – de er
med til at
udvikle mig

Jeg synes, de er
rent tidsspilde en sludder for en
sladder

6%

Jeg synes, de
er kedelige

Base: n= 1068
MUS2. - Hvilke af følgende udsagn passer bedst til din holdning til MU-samtaler generelt?
Alle respondenter har haft mulighed for at angive flere svar.

7%

Jeg bliver
utryg før en
MU-samtale

MU-samtalen

Jo ældre man er, des flere synes at MU-samtalen er rent tidsspilde.
Kun hver fjerde af de 18-29 årige synes at MU-samtaler er inspirerende og vigtige for
deres arbejdslyst. Det samme gør sig gældende for hver femte 30-39 årig og 40-49 årig

Andelen som har angivet, at udsagnet passer til deres holdning til MU-samtaler

Jeg synes, de er inspirerende og vigtige for min arbejdslyst

24%

18-29 år

Jeg synes, de er rent tidsspilde - en sludder for en sladder
18-29 år

30-39 år

20%

30-39 år

40-49 år

20%

40-49 år

50-59 år

15%

50-59 år

60 år +

15%

60 år +

Side 10

16%
26%
31%
43%
36%

Base: n= 1077
Udvalgte udsagn fra MUS2. - Hvilke af følgende udsagn passer bedst til din holdning til MU-samtaler generelt?
Kryds med alder. Alle respondenter har haft mulighed for at angive flere svar.

MU-samtalen

Størstedelen forbereder sig til MU-samtalen. I forberedelserne benyttes fagforeningen ganske sjældent

Hvordan forberedte du dig på din seneste MU-samtale?

Vi har et værktøj (fx skema), som jeg og/eller
min leder udfyldte inden samtalen

49%

Jeg tænkte over, hvad jeg gerne vil tale om,
umiddelbart op til samtalen

27%

Jeg skrev løbende tanker og spørgsmål ned i
løbet af året/tiden op til samtalen
Jeg tog kontakt til min fagforening

Jeg forberedte mig ikke

Ved ikke

Side 11

88% forbereder

11%

sig til MU-samtalen,
men ud af dem er det

10%

, som
kun
tager kontakt til
deres fagforening!

1%

1%

2%

Base: n= 902
MUS7. - Hvordan forberedte du dig på din seneste MU-samtale?

Udbyttet

MU-samtalen – udbyttet

43% får ikke nogen særlig værdi/ingen værdi af MU-samtalen og over halvdelen oplever,
at de kun i ringe grad/slet ikke giver faglig udvikling

Afholdes der MU-samtaler på din nuværende arbejdsplads?

43%

MU-samtaler giver
mig ikke nogen
særlig værdi/ingen
værdi

56%

…Men
oplever at MU-samtaler giver
dem meget stor værdi/en vis værdi

Side 13

53%

MU-samtaler
udvikler mig i ringe
grad/slet ikke
fagligt

42%

…Men
oplever at MU-samtaler i meget
høj grad/i nogen grad udvikler dem fagligt

Base: n= 902
MUS3. - Hvor stor værdi giver MU-samtaler dig? & MUS9. - I hvor høj grad oplever du, at MU-samtaler udvikler dig
fagligt? I boblerne er andelen som har svaret ikke nogen særlig værdi/ ingen værdi og i ringe grad/ slet ikke rapporteret.

MU-samtalen – udbyttet

Lidt over halvdelen er tilfreds med deres seneste MU-samtale. 9% er meget utilfreds/utilfreds

Hvor tilfreds var du med din seneste MU-samtale?

14%

Meget tilfreds

…

40%
Tilfreds

33%

Hverken eller

5%

Utilfreds

4%

Meget utilfreds

54% er meget tilfreds/ tilfreds med seneste MU-samtale, hvorimod
9% er meget utilfreds/utilfreds.

Side 14

Base: n= 902
MUS5. - Hvor tilfreds var du med din seneste MU-samtale?

MU-samtalen – udbyttet

Hver fjerde oplevede deres at deres seneste MU-samtale mest var en sludder for en sladder

Hvilke af følgende udsagn karakteriserer, ifølge dig, bedst din seneste MU-samtale?

51%

Det var en nem og
afslappet samtale

25%
Det var en
konstruktiv
samtale

Side 15

33%

Der var god tillid
mellem mig og
min leder

27%

Det var mest
en sludder for
en sladder

5%

Det var svært
at tale åbent
og ærligt

Base: n= 902
MUS11. - Hvilke af følgende udsagn karakteriserer, ifølge dig, bedst din seneste MU-samtale?
Alle respondenter har haft mulighed for at angive flere svar.

10%
Det var en
akavet og
opstillet
samtale

Kan udbyttet øges?

MU-samtalen – kan udbyttet øges?

38% oplever i ringe grad/slet ikke opfølgning på MU-samtalerne
Det tyder altså på, at der er plads til forbedring mht. at følge op på MU-samtalerne

Afholdes der MU-samtaler på din nuværende arbejdsplads?

11%

I meget høj grad

45%

I nogen grad

27%

I ringe grad

ringe grad eller slet ikke
opfølgning på MUsamtalerne

11%

Slet ikke

Ved ikke

38% oplever i

7%

Side 17

Base: n= 902
MUS8. - I hvor høj grad bliver der fulgt op på det, der bliver aftalt under MU-samtalerne?
I boblen er andelen som har svaret I ringe grad og slet ikke lagt sammen.

MU-samtalen – kan udbyttet øges?

Opfølgning på MU-samtalerne er vigtigt!
Når opfølgningen mangler, er den oplevede værdi og det faglige udbytte væsentligt lavere

I hvor høj grad bliver der fulgt op på det, der bliver aftalt under MU-samtalerne?

Jo højere grad af opfølgning des flere får
værdi ud af MU -samtalen
I meget høj grad

91%

I nogen grad

I ringe grad

Slet ikke

8%

75%

32%

16%

25%

Jo højere grad af opfølgning des flere oplever
at MU- samtaler udvikler dem fagligt
I meget høj grad

I nogen grad

I ringe grad 13%

68%

Slet ikke 5%

82%

MU-samtaler giver meget stor værdi/en vis værdi

86%

13%

62%

34%

86%

94%

Oplever i meget høj grad/nogen grad at MU-samtaler udvikler dem fagligt

MU-samtaler giver ikke nogen særlig værdi/ingen værdi

Oplever i ringe grad/slet ikke at MU-samtaler udvikler dem fagligt

Ved ikke

Ved ikke

Side 18

Base: n= 902
MUS8. - I hvor høj grad bliver der fulgt op på det, der bliver aftalt under MU-samtalerne?
Kryds med andelen som til MUS3 har svaret at MU-samtaler giver meget stor værdi/en vis værdi
Kryds med andelen som til MUS9 har svaret at de i meget høj grad/ nogen grad oplever at MU-samtaler udvikler dem fagligt

MU-samtalen – kan udbyttet øges?

Når opfølgningen mangler, er der også færre som er tilfredes med MU-samtalen

I hvor høj grad bliver der fulgt op på det, der bliver aftalt under MU-samtalerne?

Jo højere grad af opfølgning på MU-samtalen des flere er tilfredse med deres seneste MU-samtale

I meget høj grad

96%

I nogen grad

75%

I ringe grad
Slet ikke

4%

27%
9%

58%
42%

Meget tilfreds/tilfreds med seneste MU-samtale

Side 19

23%

1%
12%

46%

Hverken eller

Meget utilfreds/utilfreds med seneste MU-samtale

Base: n= 902
MUS8. - I hvor høj grad bliver der fulgt op på det, der bliver aftalt under MU-samtalerne?
Kryds med andelen som til MUS5 har svaret at de er meget tilfreds/tilfreds med seneste MU-samtale

Ved ikke

MU-samtalen – kan udbyttet øges?

28% oplever i ringe grad/slet ikke at deres leder synes, MU-samtalerne med dem er vigtige

I hvor høj grad bliver der fulgt op på det, der bliver aftalt under MU-samtalerne?

23%

I meget høj grad

40%

I nogen grad

19%

I ringe grad

Slet ikke

9%

Ved ikke

9%

Side 20

28% oplever i

ringe grad/slet ikke at
deres leder synes
MU-samtalerne med
dem er vigtige

Base: n= 902
MUS8. - I hvor høj grad bliver der fulgt op på det, der bliver aftalt under MU-samtalerne?
I boblen er andelen som har svaret I ringe grad og slet ikke lagt sammen.

MU-samtalen-kan udbyttet øges?

Men lederens opfattelse af MU-samtalen er vigtig for den værdi, vi tager med derfra
og den faglige udvikling, MU-samtalen afføder

I hvor høj grad oplever du, at din leder synes, MU-samtaler med dig er vigtige?

Jo mere det opleves at lederen synes at MU-samtalen
er vigtig, des flere får værdi ud af MU -samtalen

I meget høj grad

84%

I nogen grad

I ringe grad

28%

Slet ikke 12%

I meget høj grad

15%

68%

Jo mere det opleves at lederen synes at MU- samtalen er
vigtig des flere oplever at MU -samtaler udvikler dem fagligt

I nogen grad

31%

I ringe grad 13%

71%

Slet ikke 3%

87%

72%

26%

53%

43%

86%

92%

MU-samtaler giver meget stor værdi/en vis værdi

Oplever i meget høj grad/nogen grad at MU-samtaler udvikler dem fagligt

MU-samtaler giver ikke nogen særlig værdi/ingen værdi

Oplever i ring grad/slet ikke at MU-samtaler udvikler dem fagligt

Ved ikke

Ved ikke
-

Side 21

Base: n= 902
MUS10. - I hvor høj grad oplever du, at din leder synes, MU-samtaler med dig er vigtige?
Kryds med andelen som til MUS3 har svaret at MU-samtaler giver meget stor værdi/en vis værdi
Kryds med andelen som til MUS9 har svaret at de i meget høj grad/ nogen grad oplever at MU-samtaler udvikler dem fagligt

MU-samtalen - kan udbyttet øges?

Flest savner fokus på deres udviklingsmuligheder, fremtidige arbejdsopgaver og trivsel

Hvad, om noget, savner du fokus på i forbindelse med MU-samtaler?

32%

Mine udviklingsmuligheder
Mine fremtidige arbejdsopgaver
Min trivsel
Mine arbejdsforhold
Min leders rolle
Mine nuværende arbejdsopgaver

23%
21%

Ved ikke

Side 22

fokus på deres
udviklingsmuligheder,

18%
16%

Kun

11%
33%

Ikke noget, jeg er tilfreds

32% savner

11%

Base: n= 902
MUS6. - Hvad, om noget, savner du fokus på i forbindelse med MU-samtaler?
Alle respondenter har haft mulighed for at angive flere svar.

33% savner

ikke fokus på noget
ifm. MU-samtalen

MU-samtalen – kan udbyttet øges?

Afhængig af alder og beskæftigelse er der forskel på, hvad man savner fokus på
-

?

Hvad, om noget, savner du fokus på i forbindelse med MU-samtaler?

De unge savner i højere grad fokus på deres
udviklingsmuligheder end de ældre. De ældre er til gengæld
mere tilfredse!

Ufaglærte savner i højere grad fokus på deres trivsel og
arbejdsopgaver til MU -samtalen end de øvrige

42%
37% 36%

36% 36%
30%

33%

31%

30%

26%

24%
19%

Ikke noget, jeg er tilfreds
18-29 år

Mine udviklingsmuligheder

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60 år +

21%

21% 21%
17% 15%

Mine arbejdsforhold

17%

Min trivsel

Arbejder ufaglært
Arbejder faglært
Funktionær/ tjenestemand, lavere
Funktionær/ tjenestemand, højere (med ledelsesopgaver)

Side 23

Base: n= 902
Udvalgte udsagn fra MUS6. - Hvad, om noget, savner du fokus på i forbindelse med MU-samtaler?
Kryds med alder og beskæftigelse. Alle respondenter har haft mulighed for at angive flere svar.

Om undersøgelsen

Om undersøgelsen

Undersøgelsens formål og metode

Formål

Metode

Krifa har fået gennemført en meningsmåling blandt danskerne i beskæftigelse
for at belyse MU-samtaler

Der er gennemført 1.077 webinterview blandt den danske befolkning i beskæftigelse.

Centrale spørgsmål vedrørende MU-samtaler har været:

Data er efterfølgende vejet på køn, alder, region og beskæftigelse, for at sikre,
at undersøgelsens datagrundlag er nationalt repræsentativt på disse variable.
Data til undersøgelsen er indsamlet i perioden fra 31/1- 5/2.

• Hvor udbredte er MU-samtaler på danske arbejdspladser?
• Holdninger til MU-samtaler?
• Udbyttet af MU-samtaler?

Side 25

krifa.dk
Inspiration og værktøjer til MUS findes på krifa.dk/mus

