
 

 

 ANALYSE 

  

Personalepolitikker i 2019 

Personalepolitikker kan være med til at sætte rammer for ledelsesarbejdet, sikre at le-
dere på tværs af organisationen følger de samme spilleregler og medvirke til at afstemme 
forventninger mellem ledere og medarbejdere i de danske virksomheder. Personalepoli-
tikker er ikke en erstatning for den daglige ledelse, men kan medvirke til at tydeliggøre 
målsætninger, rammer og regler på arbejdspladsen. Hvis virksomhederne ikke ønsker en 
formelt nedskrevet politik, kan de også vælge en kortere omtale af den i personalehånd-
bogen. Fire ud af fem af Dansk Erhvervs medlemmer har formulerede personalepolitik-
ker, som er nedskrevet eller omtalt i personalehåndbogen. Personalehåndbogen kan 
være et centralt sted at samle politikker og retningslinjer i en virksomhed, som sikrer, at 
alle medarbejdere er bekendt med regler og rammer. 
   

Figur 1: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som har personalepolitikker ned-
skrevet eller omtalt i personalehåndbogen. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019. 

Note: n = 763. Figuren er en sammenlægning af ni spørgsmål, hvor virksomheder har kunne angive, om de har 

en nedskrevet politik eller om politikken er omtalt i personalehåndbogen på følgende områder: alkohol, stress, 

trivsel, rygning, mobning og chikane, sygefravær, IT-sikkerhed, sorg og seniorer.  

 
Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at de mest almindelige personalepolitikker 
handler om alkohol, rygning og sygefravær. Derimod har mindre end 20 pct. af de danske 
virksomheder politikker om stress, mobning og chikane, seniorer og håndtering af sorg.  
Personalepolitikker bør bidrage til en bedre forventningsafstemning mellem ledere og 
medarbejdere i virksomhederne. Desværre angiver færre end hver anden medarbejder, 
som har nedskrevne politikker på deres arbejdsplads, at de generelt bidrager til en bedre 
forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere. Der er derfor et uforløst poten-
tiale i de danske virksomheder, når det handler om at blive endnu bedre til at bruge 
personalepolitikkerne til at afstemme forventninger mellem virksomhed og medarbejder. 
 
Af: Tina Buch Olson, chefkonsulent og Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent.           
Udgivelsestidspunkt: oktober 2019. 
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De mest almindelige personalepolitikker er alkoholpolitik, ryge-
politik og sygefraværspolitik 

Danske virksomheder har primært formuleret politikker omkring alkohol, rygning og sy-
gefravær. At disse personalepolitikker er hyppigst forekommende, skyldes formentlig, at 
disse områder er reguleret via lovgivning, hvorfor virksomheden i højere grad prioriterer 
at nedskrive regler og retningslinjer på disse områder. 
   

Figur 2: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som har personalepolitikken 
nedskrevet eller omtalt i personalehåndbogen. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019. 

Note: n = 763. 

 
Figuren ovenfor viser, at 58 pct. af virksomhederne har en alkoholpolitik, og lige godt fire 
ud af ti virksomheder både har politikken nedskrevet og omtalt i personalehåndbogen. 
De tilsvarende tal for rygepolitik og sygefraværspolitik er 64 pct./43 pct. og 51 pct./35 
pct.  
 
At virksomhederne i høj grad har politikker på disse områder, er positivt. Virksomhe-
derne har taget stilling til, hvilken politik, de ønsker på området, som både kan sikre, at 
lovgivningen overholdes og samtidig bidrage til at tydeliggøre for medarbejderne, hvilken 
adfærd der ønskes på arbejdspladsen. At politikken er nedskrevet, er et godt udgangs-
punkt, og kræver naturligvis at politikken er kommunikeret, at den er synlig, at den an-
vendes aktivt af ledelsen i det daglige, samt at det også tydeligt er beskrevet, hvilke 
konsekvenser det kan have, hvis man ikke overholder reglerne. 
 
Analysen viser dog også, at mange af Dansk Erhvervs medlemmer ikke har en formuleret 
personalepolitik på disse områder. Det kan muligvis forklares med, at mange af virksom-
hederne er små virksomheder med få ansatte. Selvom det altid er en god idé at få for-
muleret personalepolitikker på centrale områder, så kan det virke overflødigt, hvis man 
sidder to eller tre mand på et kontor og snakker sammen hver dag over frokosten og i 
kaffepauserne. 
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Tre ud af fire virksomheder har ikke personalepolitikker om triv-
sel, mobning og chikane eller stress 

Figuren nedenfor viser fordelingen for trivsels-, mobning og chikane- og stresspolitik. 
   

Figur 3: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som har personalepolitikken ned-
skrevet eller omtalt i personalehåndbogen. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019. 

Note: n = 763. 

Trivselspolitik  
God trivsel på arbejdspladsen er en målsætning for de fleste virksomheder. Alligevel 
svarer 71 pct. af virksomhederne, at de hverken har en nedskrevet trivselspolitik eller at 
trivsel er omtalt i personalehåndbogen. Med en trivselspolitik kan man som arbejdsgiver 
gøre det tydeligt, at den daglige trivsel er vigtig for virksomheden. Politikken kan tyde-
liggøre, hvilke indsatser i virksomheden, der skal medvirke til trivsel. Trivsel er et fælles 
ansvar som både virksomheden og den enkelte medarbejder skal være med til at løfte, 
og politikken kan bruges til at beskrive, hvad der er ledelsens ansvar og hvad der er 
medarbejdernes ansvar. 

Stresspolitik 
Stress blandt medarbejderne kan påvirke virksomheden i negativ retning, fx generel dår-
lig trivsel, utilfredse medarbejdere, stort sygefravær, øget personaleomsætning, ned-
gang i produktivitet, mv. Ansvaret for at forebygge stress ligger både hos virksomheden 
og hos medarbejderne selv. Ansvaret skal løftes i et fornuftigt samarbejde mellem alle 
parter. I den sammenhæng kan en stresspolitik være et godt redskab, som kan hjælpe 
både ledere, kollegaer og medarbejdere til at forebygge og håndtere stress.  
 
81 pct. af virksomhederne angiver, at de ikke har en stresspolitik, som er nedskrevet eller 
omtalt i personalehåndbogen. Det kan skyldes, at man som arbejdsgiver kan frygte, at 
en stresspolitik kan sætte øget fokus på stress og dermed skabe mere stress. Men en 
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stresspolitik kan tværtimod hjælpe til at skelne mellem, hvad der er almindelig travlhed 
og hvad der er stress, og samtidig gøre det mere lettere at tale om stressforebyggelse til 
gavn for alle i virksomheden. 

Mobning- og chikanepolitik 
Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, kan have store konse-
kvenser for den enkelte og for den generelle trivsel på arbejdspladsen. 73 pct. af virk-
somhederne svarer, at de hverken har en nedskrevet politik eller at politikken er omtalt 
i personalehåndbogen. En nedskrevet politik på området kan gøre det nemmere for le-
derne at tackle eventuelle problemstillinger, der måtte opstå, når arbejdspladsen ople-
ver, at en medarbejder føler sig krænket. 
 
For at forebygge krænkende handlinger er det vigtigt, at arbejdsgiverne udtrykker en klar 
holdning i personalepolitikken. Der kan også med fordel formuleres en klar procedure 
for håndtering af spørgsmål herom – hvem skal vedkommende gå til, hvilke foranstalt-
ninger skal der træffes, og hvad skal der ske efterfølgende. 

  



 

Personalepolitikker i 2019  /  Dansk Erhverv   •   oktober 2019 5 

Hver anden af Dansk Erhvervs medlemmer har ikke formuleret 
en IT-sikkerhedspolitik 

En IT-sikkerhedspolitik er vigtig for alle virksomheder på tværs af størrelse og branche. 
Den er et sæt klare retningslinjer for både ledere og medarbejdere, og handler grund-
læggende om, at virksomheden forholder sig til digitale risici på linje med andre risici så 
som brand, tyveri eller vandskade.  
 
En nedskrevet politik på området gør bl.a. at it-sikkerheden ikke falder, hvis den ansvar-
lige medarbejder stopper. Det er afgørende, at IT-sikkerhedspolitikken involverer alle 
ansatte, for IT-sikkerhed handler langt fra blot om teknik. Det handler i høj grad også 
om adfærd og organisering. 
 
Samtidig kan en IT-sikkerhedspolitik bruges overfor kunder og samarbejdspartnere til at 
vise, at man har taget stilling til, hvordan systemer og data beskyttes mod uvedkom-
mende. En IT-sikkerhedspolitik behøver ikke være et langt forkromet dokument, men 
skal skabe et overblik, som beskriver virksomhedens mål og holdning til IT-sikkerhed. 
Derfor skal politikken tilpasses den enkelte virksomhed, så den afspejler den konkrete 
organisation.  
   

Figur 4: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som har personalepolitikken 
nedskrevet eller omtalt i personalehåndbogen. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019. 

Note: n = 763. 
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Meget få virksomheder har nedskrevne politikker om seniormed-
arbejdere og sorg 

Figuren nedenfor viser fordelingen for senior- og sorgpolitik. 
   

Figur 5: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som har personalepolitikken 
nedskrevet eller omtalt i personalehåndbogen. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019. 

Note: n = 763. 

Seniorpolitik 
Formålet med en seniorpolitik er at gøre det klart, hvilke tilbud en virksomhed har til de 
seniorer, der enten ønsker at blive i virksomheden eller at søge job i virksomheden. Kun 
10 pct. af virksomhederne indikerer at have en seniorpolitik, der både er nedskrevet og 
omtalt i personalehåndbogen. 
 
Seniorpolitikken kan sætte rammen for de ønsker og behov, som både virksomhed og 
medarbejder måtte have til et seniorforløb. En seniorpolitik kan derfor bidrage til at 
sætte en ramme om arbejdet for seniorer, fastholde og tiltrække ressourcestærke seni-
orer og ikke mindst skabe klarhed for både seniorer og øvrige medarbejdere om mulig-
hederne for en seniorordning. 

Sorgpolitik 
Kun 2 pct. af danske virksomheder har en sorgpolitik, der både er nedskrevet og omtalt 
i personalehåndbogen. Sorg medfører nedsat arbejdseffektivitet for langt de fleste, og 
kan føre til mistrivsel og længerevarende sygefravær. Langt de fleste af medarbejderne 
i en virksomhed, vil rammes af sorg på et tidspunkt i arbejdslivet. Sorg kan være svært 
at tale om for såvel medarbejderen som kollegaer og ledere. En sorgpolitik kan gøre det 
nemmere for alle at tale om sorg og navigere i det tunge sorgforløb for både medarbej-
deren selv og virksomheden som helhed. 
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Halvdelen af danskerne oplever, at de nedskrevne personalepoli-
tikker bidrager til forventningsafstemning i deres virksomhed 

I de virksomheder, som har nedskrevne personalepolitikker, oplever knap halvdelen af 
danskerne, at de nedskrevne politikker bidrager positivt til forventningsafstemning mel-
lem medarbejdere og ledere. Når man som virksomhed vælger at formulere og nedskrive 
en personalepolitik, er et væsentligt udgangspunkt for forventningsafstemning, at ledel-
sen får kommunikeret, hvad målsætningen er med den givne politik. Hvad er det, man 
ønsker at opnå på arbejdspladsen og hvordan skal politikken foldes ud i praksis? 
 
Hvis det opleves, at politikken ikke bidrager til forventningsafstemning, kan det skyldes, 
at målsætningen ikke er kommunikeret tydeligt nok. Det kan også skyldes, at persona-
lepolitikken – selvom den er nedskrevet – ikke tydeliggør, hvad der forventes af hen-
holdsvis ledelse og medarbejdere. Det kan også skyldes, at politikken er nedskrevet, 
men ikke er synlig for medarbejderen, fx i en personalehåndbog, som medarbejderen 
ikke ved, hvor findes. 
 
Endelig kan den manglende forventningsafstemning skyldes, at ledelsen ikke aktivt bru-
ger politikken i sin daglige ledelse. En personalepolitik kan bidrage til at skabe en fælles 
spillebane, men det kræver selvfølgelig, at medarbejderne bliver gjort bekendt med stre-
gerne på banen. Ledelsen bør bruge politikken aktivt i den daglige ledelse, når der kor-
rigeres og anerkendes, samt i specifikke situationer, hvor den enkelte politik har sin re-
levans.  
 
   

Figur 6: 
Danskernes oplevelse af, om nedskrevne personalepolitikker bidrager til 
forventningsafstemning mellem medarbejdere og ledere i virksomheden 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Anm: n = 457. Figuren viser fordelingen for danskere i beskæftigelse, som arbejder på en arbejdspladsplads med 

nedskrevne personalepolitikker.  
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Virksomhederne bør skabe større opmærksomhed om deres poli-
tikker om alkohol, rygning, sygefravær og IT-sikkerhed 

Personalepolitikker fungerer som nævnt kun, hvis de er kommunikeret klart ud til med-
arbejderne i virksomheden. Dansk Erhverv har både spurgt medlemmerne og et repræ-
sentativt udsnit af de beskæftigede i Danmark, om de har personalepolitikker i deres 
virksomhed, som er nedskrevet eller omtalt i personalehåndbogen. Det giver en mulig-
hed for at undersøge, om virksomhederne får kommunikeret deres personalepolitikker 
klart ned gennem virksomheden. 
 
Figuren nedenfor viser, at nogle politikker kommunikeres klarere end andre. For områ-
derne stress, trivsel, mobning og chikane, senior og sorg er der i høj grad overensstem-
melse mellem andelen af virksomheder, som har den pågældende politik nedskrevet el-
ler omtalt i personalehåndbog, og andelen af medarbejderne, som kender til politikken. 
Politikkerne på disse områder kommunikeres generelt klart til medarbejderne, hvor 
kendskabsgraden afspejler udbredelsen i virksomhederne. 
 
På den anden side er der relativt stor diskrepans mellem virksomhedernes svar og med-
arbejdernes opfattelse, når man ser på områderne alkohol, rygning, sygefravær og IT-
sikkerhed. Områderne alkohol og rygning kan muligvis forklares med, at medarbejdere, 
der ikke ryger eller drikker alkohol i nævneværdigt omfang, ikke mener, at politikken er 
relevant for dem og derfor ikke har opsøgt dem. 
 
Det kan dog ikke siges at være tilfældet for sygefravær og IT-sikkerhed, som må være 
relevante for stort set alle medarbejdere i de danske virksomheder. På disse områder 
bør virksomhederne altså gøre mere for at synliggøre politikkerne for medarbejderne. 
Særligt IT-sikkerhedspolitikken, hvor en medarbejders manglende kendskab kan være 
forretningskritisk. 
   

Figur 7: 
Virksomhedernes og medarbejdernes opfattelse af, om virksomheden har 
en politik der nåde er nedskrevet og omtalt i personalehåndbogen 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019 og Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019.  

Anm: n (medlemsundersøgelse) = 763, n (befolkningsundersøgelse) = 668. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 28. oktober.  
 
Om metoden bag undersøgelsen 
Analysen baserer sig på data fra to kilder; en repræsentativ befolkningsundersøgelse 
og en medlemsundersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer. 
 
Befolkningsundersøgelsen har Norstat foretaget for Dansk Erhverv i oktober 2019. Nor-
stat har indsamlet svar fra 1.000 repræsentativt udvalgte danskere, hvor repræsentati-
viteten er sikret ved at vægte stikprøven efter køn, alder og region, som stikprøven af-
spejler befolkningen på disse parametre. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en be-
folkningsundersøgelse med 1.000 respondenter er maksimalt +- 3,1 pct. point. 
 
Medlemsundersøgelsen har Dansk Erhverv foretaget blandt sine medlemmer i oktober 
2019. 763 virksomheder har besvaret undersøgelsen. Dansk Erhverv repræsenterer 
15.000 danske virksomheder spredt ud på en lang række forskellige brancher med und-
tagelse af landbrug og fiskeri samt finans. Stikprøven med 763 virksomheder er repræ-
sentativ for Dansk Erhvervs medlemsbase, men resultaterne kan ikke nødvendigvis ge-
neraliseres til alle danske virksomheder. Den statistiske usikkerhed i en undersøgelse 
med 763 respondenter er maksimalt +- 3,6 pct. point. 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
  
Henvendelser angående personalepolitikker i danske virksomheder kan ske til chefkon-
sulent Tina Buch Olson på tbo@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6762. 
 
 


