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Resumé 
Vejle Kommune ønsker, at alle ansatte oplever kommunen som en attraktiv arbejdsplads, 

der gør en aktiv indsats for at fremme trivsel og sundhed. Som et led heri har Vejle Kom-

mune i perioden 7. – 25. januar 2015 gennemført sin fjerde trivselsmåling. Trivselsmålin-

gen er gennemført via et spørgeskema bestående af 41 spørgsmål og et åbent kommentar-

felt. I alt har 7.986 ansatte haft mulighed for at deltage i målingen, der er gennemført digi-

talt. 6.542 ansatte har svaret på spørgeskemaet. Det giver en samlet svarprocent på 81,9 

pct. mod 75,5 pct. i 2013, hvilket er 6,4 procentpoint højere. 

 

Samlet set viser målingen, at der er en høj trivsel blandt de ansatte i Vejle Kommune. På 

alle tre trivselsdimensioner (Motivation, Engagement og Tilfredshed) scorer Vejle Kom-

mune over landsgennemsnittet. Trivslen i 2015 ligger godt og vel på samme niveau som i 

2013. Graden af Tilfredshed er faldet en anelse, og graden af Engagement er også faldet, 

hvorimod graden af Motivation er steget en anelse. Den sociale kapital i 2015 er næsten 

uændret i forhold til målingen i 2013. Målingen viser samtidig, at der er en større spred-

ning i trivslen på tværs af fagområder end i 2013.  

 

Der kan generelt spores fremgang indenfor hvert af de fem indsatsområder: Job og organi-

sering, Indflydelse, Ledelse, Samarbejde samt Læring og udvikling, på trods af, at to ud af 

tre trivselsdimensioner falder. Det kan skyldes, at indsatsområdet Krav i arbejde ikke ind-

går i modellen bag trivselsmålingen.  

 

Der er forskelle at spore på tværs af fagområder, hvor nogle fagområder oplever tilbage-

gang og andre fremgang på enkelte eller flere af indsatsområderne.   

 

Målingens resultater indikerer, at Vejle Kommune overordnet skal arbejde med indsatsom-

råderne: Indflydelse, Ledelse samt Job og organisering, hvis man ønsker at forbedre trivs-

len yderligere blandt sine ansatte. Det er de samme indsatsområder som i 2013.  

 

Det er vigtigt at notere sig, at resultaterne er et udtryk for den samlede trivsel i Vejle 

Kommune, og at resultaterne på de enkelte arbejdspladser varierer fra de overordnede re-

sultater. På samme måde vil det være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke 

indsatsområder der er relevante at arbejde med for at forbedre trivslen.  

 

Der er afgivet 1.365 kommentarer i det åbne kommentarfelt, hvor der er flest kommentarer 

(290) vedrørende indsatsområdet ”Krav i arbejdet”. 

 



 

1. Indledning  
Vejle Kommune ønsker, at alle ansatte oplever kommunen som en attraktiv arbejdsplads, 

der gør en aktiv indsats for at fremme trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed. Som et led 

heri har Vejle Kommune i perioden 7. januar til 25. januar 2015 gennemført sin fjerde triv-

selsmåling.  

 

Formålet med Trivselsmåling 2015 er at kortlægge trivslen på de enkelte arbejdspladser og 

sikre en konstruktiv dialog blandt ledere og medarbejdere om trivsel, samarbejde og ledel-

se. Resultaterne skal bruges som et ledelsesværktøj med henblik på fortsat at udvikle og 

styrke Vejle Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Trivselsmålingen skal desuden fra 

gang til gang anskueliggøre udviklingen i Vejle Kommune. 

 

Trivselsmåling 2015 er gennemført ved hjælp af værktøjet Trivselmeter. Målingen bygger 

på en antagelse om, at trivslen på en arbejdsplads kan måles ved hjælp af tre trivselsdimen-

sioner: Motivation, Engagement og Tilfredshed. Endvidere antages det, at trivslen kan på-

virkes gennem en række indsatsområder: Job og organisering, Indflydelse, Ledelse, Sam-

arbejde samt Læring og udvikling. Krav i arbejdet indgår ikke som selvstændigt indsats-

område i modellen, da spørgsmålene ikke kan tolkes entydigt. Frekvensfordelingen ses på 

alle spørgsmål i Bilag 2. Den anvendte model er illustreret i figur 1. I bilag 1 gennemgås 

målingens dimensioner og de anvendte spørgsmål.  

 

 

Figur 1: Model bag Trivselsmåling 2015 
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2. Rapportens opbygning 
Indledningsvis gennemgås resultaterne på de tre trivselsdimensioner: Motivation, Engage-

ment og Tilfredshed. Her kommenteres kommunens samlede resultater, resultaterne for de 

enkelte FagMED og direktørområderne. Efterfølgende gennemgås resultaterne på de fem 

indsatsområder: Job og organisering, Indflydelse, Ledelse, Samarbejde samt Læring og 

udvikling. Igen kommenteres kommunens samlede resultater samt resultaterne for de en-

kelte FagMED og direktørområderne. 

 

Herefter fokuseres der på hvilke indsatsområder, der kan forventes at påvirke trivslen i 

Vejle Kommune, og dermed bør prioriteres, når man ønsker at øge trivslen blandt de ansat-

te. Indledningsvis præsenteres den statistiske sammenhæng mellem de enkelte indsatsom-

råder og trivslen i Vejle Kommune. Dernæst sammenlignes scoren på de fem indsatsområ-

der med den statistisk beregnede sammenhæng med trivslen. Resultaterne af analysen skal 

anvendes som udgangspunkt for dialogen om, hvordan trivslen i Vejle Kommune kan ud-

vikles.  

 

Afslutningsvis gennemgås udviklingen i Vejle Kommunes sociale kapital, efterfulgt af tre 

figurer, der viser resultaterne på de tre trivselsdimensioner fordelt på køn, alder og ancien-

nitet.  

 

I de anvendte figurer er spørgeskemaets 7-trins svarskala omregnet til indekstal fra 0 til 

100, hvor 0 er lig med besvarelsen ”slet ikke”, og 100 er lig med besvarelsen ”I meget høj 

grad”. Svarfordelingen på de enkelte spørgsmål fremgår af bilag 2.  

 

Som noget nyt indeholder rapporten i år en kategorisering af de åbne kommentarer, der er 

afgivet i forbindelse med målingen. Kategoriseringen er foretaget for at skabe overblik 

over, hvilke områder kommentarerne primært er centreret omkring. Det er dog fortsat lo-

kalt, at man for alvor kan få noget ud af kommentarerne, og det er også kun her, man fin-

der de specifikke udsagn. Den udarbejdede kategorisering kan ses i bilag 3.  

 

 

3. Trivslen i Vejle Kommune  
Herunder fremgår resultaterne af Trivselsmåling 2015. I alt havde 7.986 ansatte mulighed 

for at deltage i målingen. I alt har 6.542 ansatte svaret på spørgeskemaet, hvilket giver en 

samlet svarprocent på 81,9. Den opnåede svarprocenten er 6,4 pct. point højere end i 2013.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at resultaterne er et udtryk for den samlede trivsel i 

Vejle Kommune, og at resultaterne på de enkelte arbejdspladser derfor i større eller mindre 

grad vil variere fra de overordnede resultater.  

 



 

3.1 Trivselsdimensioner  

Trivslen i Vejle Kommune er målt ved hjælp af de tre trivselsdimensioner: Motivation, 

Engagement og Tilfredshed. Figur 2 viser hvordan de tre dimensioner, og dermed også 

trivslen i Vejle Kommune, har udviklet sig i perioden 2011-2015. I figur 3 sammenlignes 

resultaterne af 2015 målingen med et landsgennemsnittet for kommunalt ansatte i Dan-

mark. Landsgennemsnittet er målt ved hjælp af en repræsentativ undersøgelse, hvor 1.000 

respondenter i kommunerne, fordelt geografisk i hele Danmark, er blevet spurgt. Undersø-

gelsen er gennemført af Interresearch. 

 

Af figur 2 fremgår det, at motivationen blandt de ansatte i Vejle Kommune er steget med 

0,6 pct. point sammenlignet med resultatet fra 2013 målingen. Samlet set er der opnået en 

indeksscore på 85,1, hvilket må betegnes som en høj score. Af figur 3 fremgår det også, at 

den opnåede score er 3,6 procentpoint over landsgennemsnittet. Motivationen blandt de 

ansatte er dog ikke helt på samme niveau som i 2011, hvor motivationen blev målt til 86,1.   

 

Engagementet blandt de ansatte er derimod faldet med 2,1 pct. point sammenlignet med 

2013 målingen. Her er der opnået en indeksscore på 77,7. Af figur 3 fremgår det dog, at 

scoren er 5,0 pct. point over landsgennemsnittet.  

 

Endeligt viser figur 2, at tilfredsheden blandt de ansatte i Vejle Kommune stort set er 

uændret sammenlignet med resultatet fra 2013. Scoren er således målt til 72,3, hvilket er 

0,3 pct. point lavere end i 2013 og 1,4 pct. point lavere end i 2011. De ansatte i Vejle 

Kommune er dog mere tilfredse end gennemsnittet af de kommunalt ansatte på landsplan. 

Jf. figur 3 er den opnåede score i Vejle Kommune således 4,2 pct. over landsgennemsnittet.  

 

Figur 2: Motivation, Engagement og Tilfredshed (2011-2015)  

 



8 

Figur 3: Trivselsdimensioner sammenlignet med landsgennemsnit (2015) 

 
 

 

Samlet set viser resultaterne, at trivslen blandt de ansatte i Vejle Kommune fortsat er høj. 

Vejle Kommune har således på alle tre trivselsdimensioner opnået en højere score end 

landsgennemsnittet.  

 

Sammenlignet med resultaterne fra 2013 kan det konstateres, at der i 2015 er fremgang på 

trivselsdimensionen Motivation, mens der er tilbagegang på trivselsdimensionen Engage-

ment og Tilfredshed. Samlet set er trivslen blandt de ansatte dog ikke væsentligt forandret 

siden 2013.  

 

 
3.2 Trivselsdimensioner fordelt på FagMED  

Figur 4-6 viser den opnåede score på de tre trivselsdimensioner fordelt på FagMED sam-

menlignet med resultaterne fra Trivselsmåling 2011 og 2013.  

Tilfredshed 

Af figur 4 fremgår det, at tilfredsheden er steget på otte af fagområderne, mens den er fal-

det på de øvrige fire områder. Tilfredsheden er størst blandt de ansatte i FagMED Sundhed. 

Her er der opnået en samlet score på 80,4, hvilket er 8,1 pct. point over det samlede Vejle 

Kommune resultat og hele 12,3 procentpoint over landsgennemsnittet. Samtidigt er Fag-

MED Sundhed det område, der har opnået den største fremgang siden 2013. Den opnåede 

fremgang er på 3,6 procentpoint.   

 

 

 

 



 

 

Den laveste score er målt i Kommunaldirektørens stabe, hvor den opnåede score er på 

67,0. Den opnåede score er således 1,1 pct. point under landsgennemsnittet og 5,3 pct. po-

int under det samlede kommune resultat. Kommunaldirektørens stabe er desuden det om-

råde, der har oplevet den største tilbagegang siden 2013 (-9,1 pct. point).  

 

Forskellen mellem den højest og den lavest opnåede score (spredningen) er nu på 13,4 pct. 

point mod 9,9 pct. point i 2013. Der er altså nu større forskel på tilfredsheden på tværs af 

fagområderne, end tilfældet var i 2013.  

  

Figur 4: Tilfredshed fordelt på FagMED (2011-2015) 

 



10 

Motivation 

Af figur 5 fremgår det, at motivationen er steget på otte ud af de 12 fagområder. Den høje-

ste score er målt blandt de ansatte i FagMED Sundhed. Her er der opnået en score på 88,2, 

hvilket er en fremgang på 1,6 pct. point i forhold til sidste måling. Samtidigt er scoren 3,1 

pct. point over kommuneresultatet og 6,7 pct. point over landsgennemsnittet.  

 

FagMED Uddannelse & Læring er det fagområde, der har opnået den laveste score. Scoren 

er her på 82,0, hvilket er 3,1 pct. point under kommuneresultatet. Det opnåede resultat er 

dog 0,5 pct. point over landsgennemsnittet. Forskellen mellem den højeste og den laveste 

værdi er på 6,2 pct. point.  

 

Figur 5: Motivation fordelt på FagMED (2011-2015) 

 



 

Engagement  

Af figur 6 fremgår det, at engagementet er faldet på ni af de 12 fagområder. Engagementet 

er højest blandt de ansatte i FagMED Sundhed. Her er der opnået en score på 85,9, hvilket 

er en fremgang på 1,2 procentpoint i forhold til målingen i 2013. FagMED Sundhed ligger 

8,2 procentpoint over kommuneresultatet og 13,2 procentpoint over landsgennemsnittet.  

 

Engagementet er lavest blandt de ansatte i Kommunaldirektørens stabe. Her er der opnået 

en score på 71,6, hvilket er 5,6 procentpoint lavere end i 2013. Samtidigt er resultatet 6,1 

pct. point under kommuneresultatet og 1,1 pct. point under landsgennemsnittet. Forskellen 

på den højeste og laveste indeksscore er på 14,3 procentpoint mod 7,5 procentpoint i 2013.  

 

Figur 6: Engagement fordelt på FagMED (2011-2015) 
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3.3 Trivselsdimensioner fordelt på direktørområder 

Figur 7 viser graden af motivation, engagement og tilfredshed på tværs af direktørområ-

derne. Af figuren fremgår det, at tilfredsheden er højest blandt de ansatte i Økonomi & 

Arbejdsmarkedsforvaltningen. Her er der opnået en samlet score på 74,5, hvilket er 2,2 pct. 

point over det samlede kommuneresultat og 6,4 pct. point over landsgennemsnittet. For-

skellen på den højeste og den laveste score er på 7,5 pct. point. 

 

Motivationen er højest blandt de ansatte i Kultur & Fritid. Her er der opnået en samlet sco-

re på 85,8, hvilket er 0,7 pct. point over kommuneresultatet og 4,3 pct. point over lands-

gennemsnittet. Forskellen på den højeste og den laveste score er på 0,9 pct. point.   

  

Endeligt viser figuren, at engagementet ligeledes er højest blandt de ansatte i Kultur & 

Fritid. Her er der opnået en samlet score på 79,3, hvilket er 1,6 pct. over kommuneresulta-

tet og 6,6 pct. point over landsgennemsnittet. Forskellen på den højeste og den laveste sco-

re er her på 7,7 pct. point. 

 

 

Figur 7: Motivation, Engagement og Tilfredshed fordelt på direktørområder (2015) 

 



 

4. Indsatsområder  
Indsatsområderne er de områder, som forventes at have betydning for trivslen på arbejds-

pladsen. Ved at arbejde med disse områder har arbejdspladsen mulighed for at påvirke 

trivslen. Figur 8 viser hvordan de fem indsatsområder har udviklet sig i perioden 2011-

2015, mens figur 9 viser 2015 resultaterne sammenlignet med landsgennemsnittet. Figur 8 

viser fremgang på alle indsatsområder siden sidste måling på trods af, at to ud af tre triv-

selsdimensioner falder. Det kan skyldes, at indsatsområdet Krav i arbejde ikke indgår i 

modellen bag trivselsmålingen.  

 

På indsatsområdet Indflydelse er der opnået en score på 71,7, hvilket er 0,9 pct. point over 

resultatet fra sidste måling. Det opnåede resultat er desuden 7,7 pct. point over landsgen-

nemsnittet. Resultaterne indikerer, at de ansatte i Vejle Kommune føler, at de har mere 

indflydelse end deres kollegaer i de øvrige kommuner. Scoren er dog fortsat ikke helt oppe 

på samme niveau som i 2011.   

 

På indsatsdimensionen Ledelse kan der konstateres en lille fremgang på 0,3 pct. point (jf. 

figur 8). Den opnåede scorer er her på 73,7 mod 73,4 i 2013. Selv om der fortsat er 2,3 pct. 

point op til resultatet fra 2011, ligger den opnåede score 6,6 pct. point over landsgennem-

snittet. De ansatte i Vejle Kommune tilkendegiver altså, at de oplever bedre ledelse end 

deres kollegaer i landets øvrige kommuner. 

 

Figur 8: De fem indsatsområder (2011-2015) 
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På indsatsområdet Job og organisering er der opnået en score på 76,4, hvilket svarer til en 

fremgang på 0,6 pct. point i forhold til målingen i 2013. Af figur 9 fremgår det desuden, at 

den opnåede score er 1,0 pct. point over landsgennemsnittet.  

 

I forhold til indsatsområdet Læring og udvikling er der en positiv udvikling. Her er der 

opnået en score på 77,1, hvilket er 2,2 pct. point højere end ved sidste måling. Figur 9 viser 

desuden, at de ansatte i Vejle Kommune mener, at deres muligheder for udvikling er bedre 

end på landsplan. Den opnåede score er således 5,7 pct. point over landsgennemsnittet.     

 

Samarbejde er det indsatsområde, der scorer højest i målingen. Her er der opnået en score 

på 82,8, hvilket svarer til en stigning på 1,5 pct. point sammenliget med resultatet fra må-

lingen i 2013. Samarbejde er også det indsatsområde, der opnår den højeste score på 

landsplan. Af figur 9 fremgår det således, at scoren på landsplan ligger på 81,4, hvilket er 

1,4 pct. point under Vejle Kommunes samlede score. Samarbejdet blandt de ansatte i Vejle 

Kommune synes således også at opfattes som værende bedre, end i de øvrige kommuner. 

 

Der kan samlet set konstateres fremgang på alle fem indsatsområder. Samtidigt viser resul-

taterne, at Vejle Kommune scorer over landsgennemsnittet på alle fem indsatsområder.  

 

 

Figur 9: Indsatsdimensioner sammenlignet med landsgennemsnit (2015) 



 

4.1 Indsatsområder fordelt på FagMED 

Figur 10-14 viser indeksscoren på de fem indsatsområder fordelt på FagMED.  

Job og organisering 

Af figur 10 fremgår det, at FagMED Dagtilbud har opnået den højeste score (82,0). Samti-

digt kan der konstateres en fremgang på 2,3 pct. point i forhold til sidste måling. Scoren er 

6,6 pct. point over landsgennemsnittet og 5,6 pct. point over kommuneresultatet.     

 

Den laveste score er målt blandt de ansatte i FagMED Uddannelse & Læring. Her er den 

opnåede score på 71,1, hvilket er 4,3 pct. point under landsgennemsnittet og 5,3 pct. point 

under kommuneresultatet.  

 

Figur 10: Job og organisering fordelt på FagMED (2011-2015) 
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Indflydelse 

Figur 11 viser, at FagMED Administration Social har opnået den højeste score på indsats-

dimensionen Indflydelse. Den opnåede score er her på 79,3, hvilket er 15,3 pct. point over 

landsgennemsnittet og 7,6 pct. point over det samlede Vejle Kommune resultat.  

 

Den laveste score er opnået blandt de ansatte i FagMED Voksen drift og FagMED Uddan-

nelse & Læring. Den opnåede score er her på 67,1. Den opnåede score er stadigt 3,1 pct. 

point over landsgennemsnittet.  

 

Forskellen på den højeste og laveste score er på 12,2 pct. point, hvilket indikere, at der er 

relativ stor forskel på, hvor stor indflydelse de ansatte i Vejle Kommune føler, at de har.  

 

Figur 11: Indflydelse fordelt på FagMED (2011-2015) 

 



 

Ledelse 

Af figur 12 fremgår det, at de ansatte i FagMED Administration Social har opnået den hø-

jeste score. Indsatsområdet Ledelse er her målt til 80,6, hvilket er 13,5 pct. point over 

landsgennemsnittet og 6,9 pct. point over det samlede kommuneresultat. Samtidigt kan der 

konstateres en fremgang på 3,8 pct. point i forhold til sidste måling.  

 

Den laveste score er målt blandt de ansatte i Kommunaldirektørens stabe. Her er scoren på 

64,2, hvilket er en tilbagegang på 11,5 pct. point i forhold til sidste måling. Scoren er sam-

tidigt 2,9 pct. point under landsgennemsnittet og 9,5 pct. point under kommuneresultatet. 

Forskellen på den højeste og laveste score er på 16,4 pct. point, hvilket indikere, at der er 

stor forskel på den oplevede ledelseskvalitet blandt de ansatte i Vejle Kommune.   

 

Figur 12: Ledelse fordelt på FagMED (2011-2015) 
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Samarbejde 

Af figur 13 fremgår det, at FagMED Dagtilbud score højest på indsatsområdet Samarbejde. 

Den opnåede score er her på 85,7, hvilket er 4,3 pct. point over landsgennemsnittet og 2,9 

pct. point over det samlede Vejle Kommune resultat.   

 

Den laveste score er målt blandt de ansatte i Kommunaldirektørens stabe. Her er scoren på 

78,0, hvilket er 3,4 pct. point under landsgennemsnittet og 4,8 pct. point under kommune-

resultatet. Forskellen på den højeste og laveste score er på 7,7 pct. point og indikerer en vis 

forskel på det oplevede samarbejde på tværs af de 12 fagområder.   

 

Figur 13: Samarbejde fordelt på FagMED (2011-2015) 

 



 

Læring og udvikling 

Endeligt viser figur 14, at FagMED Sundhed score højest på indsatsområdet Læring og 

udvikling. De ansatte har her opnået en score på 83,7, hvilket er 12,3 pct. over landsgen-

nemsnittet og 6,6 pct. point over kommuneresultatet.  

 

Den laveste score er målt blandt de ansatte i FagMED Uddannelse & Læring. Scoren er her 

på 71,8, hvilket er en fremgang på 1,3 pct. point i forhold til sidste måling. Resultatet er 

desuden 0,4 pct. point over landsgennemsnittet, men ligger 5,3 pct. point under det samle-

de Vejle Kommune resultat. Forskellen på den højeste og laveste score er på 11,9 pct. po-

int. 

 

Figur 14: Læring og udvikling fordelt på FagMED (2011-2015) 
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4.2 Indsatsområder fordelt på direktørområder 

Figur 15 viser indeksscoren på de fem indsatsområder fordelt på direktørområder. Af figu-

ren fremgår det, at Teknik & Miljø score højest på indsatsområdet Job og organisering. 

Den opnåede score er her på 78,5, hvilket er 2,1 pct. point over kommuneresultatet og 3,1 

pct. point over landsgennemsnittet. Forskellen på den højeste og den laveste score er på 5,8 

pct. point.  

 

Økonomi og Arbejdsmarkedsforvaltningen score højest på Indflydelse. Scoren er her på 

74,7, hvilket er 3,0 pct. point over kommuneresultatet og 10,7 pct. point over landsgen-

nemsnittet. Forskellen mellem den højeste og den laveste score er her på 4,2 pct. point.   

 

Af figuren fremgår det desuden, at Børne- & Ungeforvaltningen scorer højest på indsats-

området Ledelse. Den opnåede score er her på 76,1, hvilket er 9,0 pct. point over landsgen-

nemsnittet og 2,4 pct. point over det samlede kommuneresultat. Forskellen på den højeste 

og laveste score er på 11,9 pct. point.  

 

Børne- & Ungeforvaltningen scorer ligeledes højest på indsatsdimensionen Samarbejde. 

Her er der opnået en score på 83,9, hvilket er 2,5 pct. point over landsgennemsnittet og 1,1 

pct. point over kommuneresultatet. Forskellen på den højeste og laveste score er her på 5,9 

pct. point.  

 

Endeligt viser figur 15, at de ansatte i Kommunaldirektørens stabe har opnået den højeste 

score på indsatsdimensionen Læring og udvikling. Her er der målt en score på 82,7, hvilket 

er 5,6 pct. point over kommuneresultatet og 11,3 pct. point over landsgennemsnittet. For-

skellen mellem den højeste og laveste score er på 8,6 pct. point.  

 



 

Figur 15: De fem indsatsområder fordelt på direktørområder  

 
  

 

5. Prioritering af indsatsområder  
I den videre analyse anvendes trivselsdimensionen Tilfredshed som et samlet mål for trivs-

len. Dette gøres fordi parterne bag Trivselmeter har vurderet, at Tilfredshed udgør den bed-

ste indikator for den overordnede trivsel.  

 

5.1 Sammenhæng mellem indsatsområder og trivsel 

Figur 16 viser en beregnet statistisk sammenhæng mellem trivslen i Vejle Kommune og 

hvert af de fem indsatsområder. Værdien 1 indikerer, at dimensionen har en høj grad af 

sammenhæng med trivsel, mens værdien 0 indikerer, at dimensionen har lav grad af sam-

menhæng med trivsel.  

 

Den anvendte statistiske analyse er dog forbundet med en vis usikkerhed, og kan derfor 

ikke anvendes som facitliste for, hvor og hvordan der skal sætte ind for at forbedre den 

samlede trivsel. Resultaterne skal derimod anvendes som udgangspunkt for en dialog om, 

hvad der fremadrettet skal til for at udvikle trivslen blandt de ansatte i Vejle Kommune. 
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Af figuren fremgår det, at indsatsområderne Job og organisering, Ledelse og Indflydelse 

alle har en statistisk sammenhæng med trivslen på 0,70 og derover. Indsatsområdet Læring 

og udvikling har en lidt mindre statistisk sammenhæng (0,63) mens indsatsområdet Samar-

bejde ikke har helt så stærk en statistisk sammenhæng med trivslen blandt de ansatte i Vej-

le Kommune (0,50). Analysen indikerer således, at indsatsområderne Job og organisering, 

Ledelse og Indflydelse har størst betydning for trivslen blandt de ansatte i Vejle Kommune.  

 

  

Figur 16: Sammenhæng mellem indsatsområder og Trivslen i Vejle Kommune 

 
 

 

5.2 Sammenhængsmodellen 

Sammenhængsmodellen (fig.17) viser indeksscoren på de fem indsatsområder (lodrette 

akse), og den statistisk beregnede sammenhæng med den overordnede trivsel (vandrette 

akse). Krydset i figuren, der skaber de fire felter, er placeret på baggrund af de fem ind-

satsområders gennemsnitlige score og den gennemsnitlige sammenhængskraft i forhold til 

den overordnede trivsel. Krydsets placering og størrelsen af de fire felter kan derfor variere 

fra måling til måling og fra arbejdsplads til arbejdsplads.  

 

Ligesom figur 16 indikerer sammenhængsmodellen (figur 17) hvilke indsatsområder, der 

skal arbejdes med, for at forbedre trivslen blandt de ansatte i Vejle Kommune. Modellen er 

et godt udgangspunkt for dialogen om, hvordan trivslen kan udvikles fremadrettet.   

 

 



 

Felt 1 viser de indsatsområder, hvor Vejle Kommune har en høj score, men hvor en yderli-

gere indsats ikke kan forventes at have den store effekt på graden af trivsel. Figuren viser, 

at indsatsområderne Samarbejde og Læring og udvikling ligger i dette felt.  

 

Felt 2 viser indsatsområder, hvor Vejle Kommune allerede har en høj indeksscore, og hvor 

sammenhængene med trivslen samtidig er høje. Det er her Vejle Kommune har sine styr-

ker. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan disse styrker kan fastholdes eller for-

bedres fremadrettet. Af figuren fremgår det, at indsatsområdet Job og organisering befin-

der sig lige mellem dette felt og felt 4. En øget indsats på dette indsatsområde må derfor 

forventes at øge trivslen blandt de ansatte, mens et manglende fokus på indsatsområdet kan 

have en negativ effekt på trivslen blandt de ansatte i Vejle Kommune.   

 

Felt 3 viser de indsatsområder, hvor Vejle Kommune har en lav indeksscore, men hvor der 

heller ikke kan forventes stor effekt af en øget indsats. Af figuren fremgår det, at der ikke 

er indsatsområder i dette felt.  

 

Felt 4 viser de indsatsområder, hvor Vejle Kommune har en lavere indeksscore, og hvor 

der kan forventes en stor effekt ved en øget indsats. Det er her Vejle Kommune har sit ud-

viklingspotentiale. Figuren viser, at indsatsområderne Ledelse og Indflydelse er i dette felt. 

Modellen indikerer således, at en øget indsats på disse områder må forventes at have en 

positiv effekt på den oplevede trivsel blandt de ansatte.   

 

Samlet set indikerer figuren, at Vejle Kommune fremadrettet bør rette fokus på Job og 

organisering, Ledelse og Indflydelse, hvis man ønsker at forbedre trivslen blandt de ansat-

te. 

 

Figur 17: Sammenhængsmodellen  

 

 

1 

3 

2 

4 
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6. Social kapital 
Som en del af trivselsmålingen måles graden af social kapital. Arbejdspladser med høj so-

cial kapital er kendetegnet ved, at leder og medarbejdere evner at arbejde godt og kon-

struktivt sammen om deres kerneopgave, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af 

tillid og retfærdighed.  

 

Det er gentagne gange blevet påvist, at arbejdspladser, der er præget af høj social kapital, 

er mere produktive og leverer bedre ydelser end arbejdspladser, der er præget af lav social 

kapital. Desuden er der forventeligt en positiv sammenhæng mellem trivsel og social kapi-

tal.  

 

I Vejle Kommunes trivselsmåling måles den sociale kapital ved hjælp af fire spørgsmål, 

der handler om tillid mellem ledelse og medarbejdere og om retfærdighed på arbejdsplad-

sen. Spørgsmålene afdækker ikke alle relevante aspekter af social kapital, men de har vist 

sig at give et relativt præcist billede af arbejdspladsens samlede sociale kapital.    

 

Af figur 18 fremgår det, at den sociale kapital stort set er uændret sammenlignet med resul-

taterne fra 2013. Samlet set er der opnået en score på 75,4, hvilket er 0,2 pct. point lavere 

end i 2013. 

 

 

Figur 18: Social kapital 

 



 

7. Analyse af baggrundsvariable  
 

7.1 Køn 

Figur 19 viser indeksscoren på de tre trivselsdimensioner: Tilfredshed, Engagement og 

Motivation fordelt efter køn. Resultaterne for gruppen af ansatte, der ikke har oplyst deres 

køn, er ikke medtaget i analysen. 

 

Af figur 19 fremgår det, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem køn og trivsel. 

De ansatte kvinder i Vejle Kommune score således højere end mændene på alle tre triv-

selsdimensioner. Forskellen i de opnåede scorer er dog forholdsvis lille (0,7 - 2,4 pct. po-

int).  

 

Samlet set indikerer analysen, at køn spiller en rolle i forhold til den oplevede trivsel i Vej-

le Kommune.  

 

 

Figur 19: Indeksscore på trivselsdimensionerne fordelt på køn 
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7.2 Alder 

Figur 20 viser indeksscoren på de tre trivselsdimensioner: Tilfredshed, Engagement og 

Motivation for udvalgte aldersgrupper. Resultaterne for gruppen af ansatte, der ikke har 

oplyst deres alder, er ikke medtaget i analysen. 

 

Figuren synes til en vis grad at antyde en positiv sammenhæng mellem alder og trivsel. De 

ansatte på over 60 år scorer således højest på alle tre trivselsdimensioner, og samtidigt er 

der på tværs af de tre trivselsdimensioner en entydig sammenhæng mellem alder og trivsel.  

 

Samlet set indikerer analysen, at der til en vis grad er en positiv sammenhæng mellem al-

der og trivsel. Undtagelsen er dog de ansatte på under 30 år.  

 

 

Figur 20: Indeksscore på trivselsdimensionerne fordelt på aldersgrupper 

 

 



 

7.3 Anciennitet 

Figur 21 viser indeksscoren på de tre trivselsdimensioner Tilfredshed, Engagement og Mo-

tivation efter anciennitet. Resultaterne for gruppen af ansatte, der ikke har oplyst deres 

anciennitet, er ikke medtaget i analysen. 

 

Af figuren fremgår det, at trivslen er højest blandt de ansatte med kort (under 2 år) og lang 

(over 11 år) anciennitet. De to grupper scorer således højest på alle tre trivselsdimensioner. 

Samtidigt gælder det, at de to midterste grupper stort set har samme trivselsniveau på tværs 

af de tre dimensioner.  

 

Analysen viser, at trivslen er højest blandt de ansatte med kort anciennitet og blandt de 

ansatte, der har været ansat i Vejle Kommune i over 11 år.  

 

  

Figur 21: Indeksscore på trivselsdimensionerne fordelt efter anciennitet  
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Bilag 1: Baggrundsoplysninger om Trivselsmålin-
gen 
 

Dataindsamling 
Trivselsmålingen er gennemført i perioden fra 7. januar til 25. januar 2015. Alle måneds-

lønnede ansatte ved Vejle Kommune har haft mulighed for at deltage i Trivselsmåling 

2015. Følgende ansatte har ikke haft mulighed for at deltage i trivselsmålingen:  

 
- Ansatte, der er sygemeldte i over 30 dage og medarbejdere på barsel. 

- SOSU-elever, PAU-elever og rotationsordninger, der organisatorisk ikke er placeret på ak-

tuelt arbejdssted. 

- Ansatte efter serviceloven (f.eks. ansatte i familieplejen). 

- Månedslønnede der er ansat til at arbejde under 8 timer ugentligt. 

- Medarbejdere der er 100 % frikøbt af faglige organisationer. 

 

Der er benyttet to metoder til at indsamle data:  

 

1. Personlige e-mails med unikt link: Sendt til alle ansatte i Vejle Kommune med 

aktive @vejle.dk–mailadresser. Endvidere har de enkelte ledere haft mulighed for 

at indberette øvrige e-mailadresser. I alt har 7.318 ansatte haft mulighed for at be-

svare Trivselsmåling 2015 på denne måde.   

2. Instruktionsbrev med brugernavn og unik adgangskode: Sendt med digital post 

/ fjernprint til alle ansatte hvor der ikke er opgivet en e-mailadresse. I alt har 668 

ansatte haft mulighed for at besvare Trivselsmåling 2015 på denne måde.   

 

Det anvendte spørgeskema 
De anvendte spørgsmål er baseret på en række arbejdsmiljøundersøgelser og anden rele-

vant forskning. Spørgsmålene er efterfølgende valideret gennem en Gallupmåling. Spørge-

skemaet er godkendt af Personalestyrelsen, Danske Regioner, KL og de faglige organisati-

oner på det offentlige område.  

 

Spørgeskemaet består af 41 spørgsmål fordelt på tre trivselsdimensioner: Tilfredshed, En-

gagement og Motivation, samt seks indsatsområder: Job og organisering, Indflydelse, Le-

delse, Samarbejde, Læring og udvikling samt Krav i arbejdet. 

 

Trivselsdimensionerne udtrykker de ansattes trivsel, mens indsatsområderne er de dimen-

sioner, som arbejdspladsen har mulighed for at arbejde med i forhold til at påvirke trivslen. 

Indsatsområdet Krav i arbejdet består af 4 spørgsmål, der ikke entydigt kan tolkes som 

enten positive eller negative. Spørgsmålene dækker over forskelligartede former for krav. 



 

Krav i arbejdet indgår derfor ikke som et selvstændigt indsatsområde i afrapporteringen af 

hovedresultaterne.  

 

Herunder beskrives indledningsvis de tre trivselsdimensioner: Tilfredshed, Engagement og 

Motivation efterfulgt af en beskrivelse af de seks indsatsområder: Job og organisering, 

Indflydelse, Ledelse, Samarbejde, Læring og udvikling samt Krav i arbejdet. Afslutnings-

vis fremgår de anvendte spørgsmål.  

 

Beskrivelse af trivselsdimensionerne  

 

Motivation  

Medarbejderskab og motiverede medarbejdere betyder, at medarbejderen gør en ekstra 

indsats. Det kan være ved at arbejde mere, hvis det er nødvendigt i en spidsbelastningspe-

riode, eller det kan være ved at komme med forbedringsforslag for, at opgaveløsningen 

bliver ekstra god. 

 

Engagement  

Medarbejderloyalitet handler om, at medarbejderen føler ansvar og ejerskab for arbejdet og 

arbejdspladsen. Dette indebærer også, at medarbejderen ikke selv ønsker at finde et nyt 

job. Ud fra et rekrutteringsaspekt kan medarbejderen også stå inde for arbejdspladsen og 

derfor anbefale den til andre. 

 

Tilfredshed  

Spørgsmålene giver et bredt billede af, hvorvidt medarbejderen generelt er tilfreds med 

job, indhold, fremtid og forholdene på arbejdet. Arbejdsmiljø skal forstås som både det 

fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
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Beskrivelse af indsatsområderne 

Job og organisering 

Arbejdsopgaverne anses for meningsfulde, når de indgår i en sammenhæng, hvor den en-

keltes indsats bidrager til det samlede produkt. Anerkendelse og påskønnelse fra nærmeste 

leder dækker bredere end ros, og handler også om at blive set, hørt og respekteret, som den 

man er. Dette indebærer også fx at give medarbejdere en kvalificeret opgave og at tage 

afvigende meninger alvorligt. Et andet aspekt af jobindholdet er kvaliteten i arbejdet. Kva-

litet kan i visse tilfælde fastlægges som en målbar standard, mens det i andre tilfælde sna-

rere vil dreje sig om egne og andres forventninger til udført arbejde, hvorfor også tilbage-

meldinger om kvalitet er betydningsfulde. 

 

Organisering handler om klarhed over, hvad den enkelte medarbejder skal udføre, og om 

der er retfærdighed i opgavefordelingen. Retfærdigheden handler om medarbejdernes op-

fattelse af, hvorvidt opgaver fordeles ud fra saglige hensyn som fx kompetencer og ar-

bejdsbyrde. 

 

Indflydelse 

Indflydelse drejer sig om i hvilken udstrækning, medarbejderen har mulighed for at påvir-

ke arbejdets indhold, samarbejdsparter, arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, valg af red-

skaber, arbejdsstedets indretning, arbejdstider samt forandringsprocesser mv. Det er en 

forudsætning for at kunne få indflydelse på tingene, at medarbejderen har information om 

ændringer mv. i god tid, det vil sige, at der er forudsigelighed i arbejdet. Det er både i for-

hold til planer for hele arbejdspladsen, som større organisationsændringer, og om planer 

der angår den enkelte, fx ændringer i ansvarsområder eller samarbejdsrelationer. Ligesom 

forudsigelighed er en forudsætning for indflydelse, er et godt samarbejde med ens leder en 

forudsætning for, at det er muligt at påvirke egen arbejdssituation. 

 

Ledelse  

Det er en vurdering af ledelsesforholdene, der spørges til og ikke en individuel ledervurde-

ring. Derfor angår spørgsmålene både den nærmeste leder og hele ledergruppen på ar-

bejdspladsen. 

 

Lederen har til opgave at organisere, herunder også at prioritere arbejdet bedst muligt. Le-

deren skal derudover fremme gode relationer mellem medarbejderne, bl.a. ved at løse kon-

flikter og fokusere på trivslen på arbejdspladsen. Tillid er tæt forbundet med medarbejde-

rens forhold til ledelsen og udbredelsen af en tillidskultur blandt medarbejderne. Tillid kan 

opfattes som tiltro til, at andre vil én det godt, siger det, de mener, og gør det, de siger.  

 



 

Samarbejde  

Samarbejdsrelationerne omfatter både de faglige relationer og de menneskelige relationer 

mellem kolleger. Kollegernes anerkendelse af den enkeltes bidrag til den fælles opgaveløs-

ning er et vigtigt aspekt af samarbejdsrelationerne. Samarbejdsrelationerne præges endvi-

dere af, hvorvidt der er en opfattelse af, at konflikter løses på en saglig måde, som alle in-

volverede kan acceptere. 

 

Læring og udvikling  

Læring og udvikling handler om, i hvilken udstrækning medarbejderen har mulighed for 

både at bruge og udvikle evner og færdigheder i arbejdet. Udviklingen af evner og færdig-

heder kan fx ske ved, at arbejdet er varieret, at medarbejderen har mulighed for at afprøve 

andre arbejdsopgaver for at lære nyt eller via efter- og videreuddannelse. 

 

Krav i arbejdet  

Det skal bemærkes, at skalaen som oftest skal tolkes omvendt. I de øvrige spørgsmål anses 

det for positivt med en høj score, mens det i denne dimension i de fleste tilfælde er positivt 

med en lav eller middel score. 

 

Der er forskellige typer af krav i arbejdet: Intellektuelle krav, følelsesmæssige krav samt 

krav til arbejdstempo og arbejdsmængde. De forskellige krav i arbejdet kan opfattes som 

positive eller negative alt efter personlige grænser og præferencer. Nogle trives bedst med 

at have mange bolde i luften, mens det er en belastning for andre. Følelsesmæssige krav er 

ofte et vilkår i arbejdet med mennesker, der betyder, at medarbejdere oplever arbejdet som 

meningsfuldt, og at de gør en forskel for andre mennesker. Men kravene kan også være 

belastende, hvis ikke medarbejderen er klædt på til at klare situationen og får støtte fra le-

dere og kolleger. 

 

Krav om arbejdstempo og arbejdsmængde skal ligeledes ramme en passende balance. Tids-

frister og leverancekrav giver arbejdet mening, fordi medarbejderens bidrag bliver efter-

spurgt og ansporer én til at yde sit bedste. Men balancen må ikke tippe, så det bliver en 

belastning, at der er for lidt tid til den enkelte arbejdsopgave, og mange opgaver ligger og 

venter.  
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De anvendte spørgsmål 

 

Motivation  

- Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?  

- Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 

- Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen?  

 

Engagement  

- Tager du ansvar for at få tingene til at fungere?  

- Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads?  

- Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?  

 

Tilfredshed  

- Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet?  

- Er du tilfreds med arbejdsmiljøet?  

- Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på?  

- Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?  

 

Job og organisering  

- Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder?  

- Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde?  

- Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?  

- Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejdet, du udfører?  

- Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?  

- Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?  

- Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?  

 

Indflydelse  

- Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde?  

- Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde?  

- Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads?  

- Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i 

god tid?  

- Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?  

- Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider?  

 



 

Ledelse  

- Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet?  

- Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt?  

- Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?  

- Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen?  

- Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen?  

- Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt?  

- Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt?  

 

 Samarbejde  

- Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger?  

- Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det?  

- Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger?  

- Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?  

 

 Læring og udvikling  

- Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde?  

- Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde?  

- Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse?  

 

Krav i arbejdet  

- Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde?  

- Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?  

- Er der ofte rigtig meget at lave?  

- Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?  

 

Baggrundsspørgsmål  

- Køn – sæt kryds: Kvinde/Mand  

- Alder – angiv år: Under 30, 30-39, 30-49, 50-59, Over 60  

- Anciennitet i nuværende job – angiv år: Under 2, 2-5, 6-10, Over 11  

 

Åbent spørgsmål 

- Her kan du komme med yderligere kommentarer     
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Bilag 2: Frekvensfordeling på hvert spørgsmål 
 

 

Tabel 1: Trivselsdimensioner  
 
Motivation Antal 

Ved 
ikke 7 6 5 4 3 2 1 

Indeks 
2015 

Indeks 
2013 

Føler du dig motiveret og enga-
geret i dit arbejde? 

6.451 0,2% 40,6% 37,1% 14,2% 4,5% 1,8% 1,3% 0,4% 84,2 84,3 

Er du villig til at yde en ekstra 
indsats, hvis det er nødvendigt? 

6.451 0,3% 56,2% 33,7% 6,4% 2,2% 0,5% 0,4% 0,3% 90,1 90,0 

Kommer du med forslag til 
forbedringer på arbejdsplad-
sen? 

6.451 0,6% 27,8% 42,4% 20,3% 6,7% 1,0% 0,5% 0,6% 81,0 79,0 

 
Engagement Antal 

Ved 
ikke 7 6 5 4 3 2 1 

Indeks 
2015 

Indeks 
2013 

Tager du ansvar for at få tinge-
ne til at fungere? 

6.449 0,3% 51,0% 40,2% 7,1% 1,3% 0,1% 0,0% . 90,2 89,0 

Vil du anbefale andre at søge 
en stilling på din arbejdsplads? 

6.449 2,6% 36,7% 30,4% 12,1% 11,4% 2,0% 1,9% 2,9% 78,8 80,4 

Tænker du ofte på at søge 
arbejde et andet sted? 

6.449 2,5% 5,5% 9,8% 12,8% 16,9% 7,4% 12,3% 32,8% 64,0 69,8 

 
Tilfredshed Antal 

Ved 
ikke 7 6 5 4 3 2 1 

Indeks 
2015 

Indeks 
2013 

Er du tilfreds med dine frem-
tidsudsigter i arbejdet? 

6.447 4,8% 14,3% 29,3% 21,1% 17,3% 5,3% 3,8% 4,0% 67,1 67,3 

Er du tilfreds med arbejdsmiljø-
et? 

6.447 0,5% 14,9% 32,9% 25,1% 10,9% 7,4% 4,5% 3,8% 68,0 68,9 

Er du tilfreds med måden, dine 
evner bruges på? 

6.447 0,6% 19,3% 41,1% 22,5% 7,9% 4,5% 2,6% 1,4% 74,9 75,0 

Er du tilfreds med dit job som 
helhed, alt taget i betragtning? 

6.447 0,5% 26,6% 40,5% 19,7% 7,2% 3,3% 1,6% 0,7% 78,8 79,0 

Note: (7 = I meget høj grad, 4 = Hverken eller og 1 = Slet ikke ). 



 

Tabel 2: Indsatsområder 
 
Job og organisering Antal 

Ved 
ikke 7 6 5 4 3 2 1 

Indeks 
2013 

Indeks 
2015 

Ved du klart, hvad der er dine 
ansvarsområder? 

6.491 0,2% 37,3% 41,3% 16,1% 3,2% 1,4% 0,5% 0,1% 83,7 84,7 

Ved du, hvad der forventes af dig 
i dit arbejde? 

6.491 0,2% 33,4% 42,3% 17,7% 3,9% 1,4% 0,9% 0,2% 82,5 83,2 

Er dine arbejdsopgaver menings-
fulde? 

6.491 0,2% 38,7% 38,8% 16,7% 3,4% 1,2% 0,8% 0,2% 84,6 84,5 

Får du tilbagemeldinger om 
kvaliteten af det arbejde, du 
udfører? 

6.491 0,3% 11,7% 26,9% 28,9% 15,0% 6,8% 6,4% 4,0% 62,2 64,4 

Er du tilfreds med kvaliteten af 
det arbejde, du udfører? 

6.491 0,3% 20,2% 46,1% 21,7% 6,0% 3,4% 1,5% 0,7% 78,1 77,7 

Bliver dit arbejde anerkendt og 
påskønnet af din nærmeste 
leder? 

6.491 2,0% 20,5% 30,1% 21,9% 12,2% 4,5% 5,2% 3,6% 68,2 70,1 

Bliver arbejdsopgaverne fordelt 
på en retfærdig måde? 

6.491 3,6% 14,9% 34,1% 22,8% 12,9% 5,9% 3,8% 2,0% 70,8 70,1 

 
Indflydelse Antal 

Ved 
ikke 7 6 5 4 3 2 1 

Indeks 
2013 

Indeks 
2015 

Har du indflydelse på, hvordan 
du udfører dit arbejde? 

6.476 0,2% 35,6% 39,6% 16,8% 4,5% 1,9% 0,9% 0,4% 83,2 83,1 

Har du indflydelse på beslutnin-
ger om dit arbejde? 

6.476 0,6% 19,8% 36,8% 25,1% 9,3% 4,0% 2,8% 1,5% 73,8 74,1 

Har du indflydelse på forandrin-
ger på din arbejdsplads? 

6.476 1,3% 10,8% 24,2% 29,5% 16,7% 7,2% 5,9% 4,4% 61,5 63,2 

Får du informationer om f.eks. 
vigtige beslutninger, ændringer 
og fremtidsplaner i god tid? 

6.476 1,3% 9,8% 24,8% 27,2% 14,8% 10,1% 8,1% 4,0% 60,5 61,5 

Har du et godt samarbejde med 
din nærmeste leder? 

6.476 1,1% 32,6% 34,5% 16,8% 7,9% 2,8% 2,5% 1,8% 77,2 78,7 

Har du muligheder for at påvirke 
placering af dine arbejdstider? 

6.476 1,4% 24,8% 28,0% 19,3% 9,7% 4,7% 5,8% 6,3% 68,7 69,4 

 
Ledelse Antal 

Ved 
ikke 7 6 5 4 3 2 1 

Indeks 
2013 

Indeks 
2015 

Er din nærmeste leder god til at 
organisere arbejdet? 

6.465 4,3% 16,1% 30,6% 23,7% 13,4% 5,2% 3,8% 2,8% 68,8 69,5 

Hjælper din nærmeste leder med 
løsning af konflikter, når det er 
nødvendigt? 

6.465 5,9% 25,7% 30,9% 18,9% 8,8% 3,9% 3,2% 2,6% 73,8 74,8 

Oplever du, at ledelsen stoler på, 
at medarbejderne gør et godt 
stykke arbejde? 

6.465 1,6% 32,0% 37,4% 16,3% 6,8% 2,7% 2,0% 1,2% 80,8 79,9 

Har du tillid til de udmeldinger, 
som kommer fra ledelsen? 

6.465 1,4% 25,0% 35,7% 20,6% 9,6% 3,5% 2,5% 1,7% 75,9 75,9 

Oplever du, at forslag fra de 
ansatte bliver behandlet respekt-
fuldt af ledelsen? 

6.465 2,9% 20,7% 34,5% 22,0% 10,7% 4,1% 3,2% 1,8% 73,5 73,6 

Oplever du, at alle på arbejds-
pladsen bliver behandlet lige-
værdigt? 

6.465 3,6% 17,1% 28,0% 19,9% 12,0% 8,6% 5,8% 5,1% 66,2 65,8 

Prioriterer din nærmeste leder 
trivselen på arbejdspladsen højt? 

6.465 3,6% 29,0% 31,3% 17,4% 9,5% 3,4% 3,4% 2,4% 74,8 75,9 
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Samarbejde Antal 

Ved 
ikke 7 6 5 4 3 2 1 

Indeks 
2013 

Indeks 
2015 

Er der et godt samarbejde mel-
lem dig og dine kolleger? 

6.461 0,2% 40,1% 40,9% 13,9% 3,2% 1,0% 0,5% 0,2% 83,8 85,7 

Får du hjælp og støtte fra dine 
kolleger, når du har brug for det? 

6.461 0,3% 44,4% 37,6% 12,3% 3,4% 1,2% 0,6% 0,1% 84,5 86,4 

Bliver dit arbejde anerkendt og 
påskønnet af dine kolleger? 

6.461 1,1% 33,4% 38,7% 17,3% 6,9% 1,4% 0,9% 0,4% 80,5 82,2 

Bliver konflikter løst på en retfær-
dig måde? 

6.461 7,6% 20,6% 37,8% 18,4% 10,8% 2,2% 1,3% 1,3% 75,8 76,5 

 
Læring og udvikling Antal 

Ved 
ikke 7 6 5 4 3 2 1 

Indeks 
2013 

Indeks 
2015 

Har du muligheder for at lære 
noget nyt gennem dit arbejde? 

6.458 0,3% 31,2% 37,2% 19,6% 7,2% 2,4% 1,5% 0,7% 78,3 80,1 

Kan du bruge dine evner og dine 
færdigheder i dit arbejde? 

6.458 0,2% 40,7% 38,1% 14,0% 3,4% 2,1% 1,0% 0,4% 83,3 84,6 

Har du gode muligheder for efter- 
og videreuddannelse? 

6.458 8,5% 14,9% 25,0% 21,0% 14,5% 5,9% 5,9% 4,3% 62,0 65,5 

 
Krav i arbejdet Antal 

Ved 
ikke 7 6 5 4 3 2 1 

Indeks 
2013 

Indeks 
2015 

Skal du overskue mange ting på 
en gang i dit arbejde? 

6.452 0,1% 46,2% 34,8% 12,6% 3,8% 1,3% 0,7% 0,5% 83,6 86,2 

Er dit arbejde følelsesmæssigt 
belastende? 

6.452 0,5% 17,2% 27,6% 22,1% 15,5% 4,9% 6,7% 5,5% 61,4 65,8 

Er der ofte rigtig meget at lave? 6.452 0,1% 42,5% 35,5% 14,8% 5,3% 1,1% 0,4% 0,2% 82,0 85,1 

Er det nødvendigt at arbejde 
meget hurtigt? 

6.452 0,3% 28,5% 34,2% 21,7% 11,1% 2,0% 1,2% 0,9% 73,6 78,2 

Note: (7 = I meget høj grad, 4 = Hverken eller og 1 = Slet ikke). 



Bilag 3: Oversigt over åbne kommentarer  
 

Der er i alt blevet afgivet 1.365 åbne kommentarer i forbindelse med Trivselsmåling 2015. 

Kommentarerne er opdelt i ni kategorier.  

 

De første seks kategorier knytter sig til de seks indsatsområder (Job og organisering, Ind-

flydelse, Ledelse, Samarbejde, Læring og Udvikling samt Krav i arbejdet). Dernæst følger 

en syvende kategori Anerkendelser, som er kommentarer, der er positive og anerkendende i 

forhold til det at arbejde i Vejle Kommune. Den ottende kategori I øvrigt er kommentarer 

omkring overordnede forhold på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være kommentarer om-

kring atmosfæren, løn og omstruktureringer. Den niende kategori Metode indeholder de 

kommentarer, der knytter sig spørgeskemaets opbygning og lignende.  

 

 

Tabel 1 viser de kategoriserede kommentarer opdelt efter FagMED. Af tabellen fremgår 

det, at FagMED Uddannelse og Læring har afgivet flest kommentarer, i alt 370 kommenta-

rer. Tabellen viser desuden, at der er afgivet flest kommentarer i kategorien Krav i arbejde, 

i alt 290. 

 

 



Tabel 1: Åbne kommentarer fordelt efter kategori og FagMED 
 Job og  

organisering 
Indflydelse Ledelse Samarbejde Læring  

og Udvikling 
Krav i  

arbejdet 
Anerkendelser I øvrigt Metode I alt 

           

 Indsatsområder Øvrige kategorier  

FagMED Dagtilbud 15 13 23 4 10 55 64 15 31 230 

FagMED Familie, forebyggelse og stab 1 7 12 1 5 14 13 10 19 82 

FagMED Uddannelse & Læring 31 40 31 5 9 119 25 59 51 370 

Kommunaldirektørens stabe 0 0 5 1 0 0 2 1 4 13 

FagMED Kultur & Fritid 6 0 19 7 0 3 4 7 11 57 

FagMED Teknik & Miljø 2 5 10 3 1 4 14 13 15 67 

FagMED Administration Social 1 0 0 1 0 0 3 10 2 17 

FagMED Senior 17 17 54 6 15 35 47 50 14 255 

FagMED Sundhed 1 0 2 0 1 3 2 3 2 14 

FagMED Voksen Drift 12 27 38 7 13 46 24 26 8 201 

FagMED Arbejdsmarkedsområdet 0 2 24 0 0 8 0 5 2 41 

FagMED Økonomi & Administration 2 2 2 0 2 3 4 2 1 18 

Vejle Kommune i alt 88 113 220 35 56 290 202 201 160 1.365 

Note: Den samme respondent kan have afgivet flere kommentarer. 



 


