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Du sidder nu med den samlede trivselsrapport for Vejle Kommune. Her følger en kort læsevejledning til opbygningen af 
rapporten. Den er gennemført i en tid, hvor vi på alle arbejdspladser og i hele samfundet er præget af restriktioner, frygt 
og håb i forhold til COVID-19.

HovedMED har valgt at fastholde trivselsmålingen, selvom vores arbejdssituation på ingen måde er normal. Selv i disse 
tider, eller måske især i disse tider, er det vigtigt med et godt arbejdsmiljø, hvor vi har en åben og ærlig dialogkultur, 
behandler hinanden med respekt og tillid, og hvor der er fleksibilitet og rummelighed. Det er der i høj grad brug for.
 
Jeg håber, I vil bruge trivselsmålingen til at få en dialog på jeres arbejdsplads om, hvordan I skaber et bæredygtigt 
arbejdsmiljø, og hvordan I trygt kommer gennem COVID-19 krisen.
 
Rapporten er tænkt som et dialogværktøj. Så brug den til de gode dialoger om, hvordan I ønsker, jeres arbejdsplads skal 
være, fuld af arbejdsglæde og faglig stolthed.

Skala
Hovedparten af spørgsmålene er besvaret på en 7 punkts-skala, som du finder på sidste side i rapporten. Skalaen skal 
hjælpe i tolkningen af resultatet, idet hvert punkt er uddybet med en kort beskrivelse af, hvad de enkelte skalapunkter 
svarer til.

Rapportens opbygning
Side 2 i rapporten er et overblik over Vejle Kommunes samlede resultater. Øverst på siden kan du se svarprocenten. Jo 
højere svarprocent jo mere repræsentativ og valid er målingen.

Under svarprocenten er der tre speedometre, der giver et overblik over resultatet. Det første speedometer, Samlet score, 
er et gennemsnit af den samlede score for alle spørgsmålene. Bemærk, at det andet speedometer, Arbejdsglæde, kun 
dækker over ét spørgsmål. Det tredje speedometer er et udtryk for den Sociale kapital (samarbejde, tillid og 
retfærdighed).

På siden er også en temaoversigt, som viser besvarelserne fordelt på temaer samt en top 5 over de spørgsmål, som har 
scoret højest.

Side 3 er resultatoversigten, hvor hvert enkelt spørgsmål vises med gennemsnit og med resultaterne fra 2018 målingen 
nedenunder (prikkede barer).

Side 4 viser spredningen i besvarelserne for de enkelte spørgsmål. Spredningstabellen er vigtig, fordi det er her, man får 
et billede af, om der hersker enighed eller uenighed blandt medarbejderne omkring nogle spørgsmål. Det kan give 
anledning til forskellige måder at løse en given problemstilling på.

Vær også opmærksom, hvis der er mange, der har svaret ”ved ikke” – hvad kunne årsagen være til det?

På side 5-6 er der et overblik over, hvordan Vejle Kommunes resultat ser ud sammenlignet med fagområderne på de tre 
parametre: Samlet score, Arbejdsglæde og Social kapital.

På  side 7-10 er der et overblik over de fire temaer: vold og trusler, mobning, uønsket seksuel opmærksomhed samt 
arbejdsbetinget sygefravær. Vær særlig opmærksom på, om der er blevet fulgt op på eventuelle episoder.

Rigtig god læselyst.

Venlig hilsen

Thrine Nørgaard
HR-chef
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Svarprocent 93,5%
8256 svar af 8828 mulige.

Spørgsmål Index
1. Mine kolleger vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det 6,42
10. Jeg kan se, at mit arbejde bidrager til at gøre en forskel for 
borgere/brugere/virksomheder

6,23

16. Generelt er jeg glad for mit arbejde 6,08
12. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde 5,98
9. Jeg har passende indflydelse på, hvordan jeg løser mine 
arbejdsopgaver

5,96

Top 5

Samlet score Arbejdsglæde Social kapital

Resultatet bygger på et gennemsnit af 
alle spørgsmål

Resultatet bygger på spørgsmål 16 Resultatet bygger på spørgsmål 1-5

TAL OM TRIVSEL
Vejle Kommune 

Temaoversigt
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Resultatoversigt for alle spørgsmål
(De "prikkede" barer nederst er tal for 2018)
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7 6 5 4 3 2 1 Ved ikke Antal
Samarbejde
1. Mine kolleger vil hjælpe mig, hvis jeg har 
brug for det 4.595 2.927 471 97 75 43 19 29 8.256

2. Vi er gode til at dele viden og erfaring med 
hinanden på min arbejdsplads 2.344 3.675 1.450 321 217 141 50 49 8.247

Tillid og retfærdighed
3. Vi har tillid til hinanden på min arbejdsplads 1.929 4.085 1.343 367 235 167 60 56 8.242
4. Arbejdsopgaverne bliver fordelt på en 
retfærdig måde på min arbejdsplads 1.257 3.554 1.666 597 507 313 138 203 8.235

5. Vi løser konflikter på en retfærdig måde på 
min arbejdsplads 1.286 3.549 1.439 750 387 258 141 422 8.232

Krav og anerkendelse i arbejdet
6. Jeg bliver anerkendt for det arbejde, jeg 
udfører 2.107 3.360 1.460 521 303 283 120 73 8.227

7. De krav, der stilles til mig, er tilpas 
udfordrende 1.998 4.331 989 408 250 154 49 46 8.225

8. Jeg kan for det meste nå det, der forventes 
af mig i forhold til mine arbejdsopgaver 1.336 3.706 1.646 356 607 378 142 54 8.225

Arbejdsopgaver, indflydelse og engagement
9. Jeg har passende indflydelse på, hvordan jeg 
løser mine arbejdsopgaver 2.554 3.940 1.038 281 187 131 47 39 8.217

10. Jeg kan se, at mit arbejde bidrager til at 
gøre en forskel for 
borgere/brugere/virksomheder

3.398 3.766 668 188 67 38 18 72 8.215

11. Jeg arbejder på en arbejdsplads, som jeg er 
stolt af 2.802 3.290 1.079 536 173 173 94 68 8.215

12. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit 
arbejde 2.394 4.181 1.055 275 162 89 28 30 8.214

13. Jeg føler, jeg lykkes med mine 
arbejdsopgaver 1.832 4.452 1.285 312 178 79 35 39 8.212

Ledelse
14. Jeg oplever, at min nærmeste leder har 
fokus på arbejdspladsens trivsel 2.427 3.038 1.226 500 344 319 217 139 8.210

15. Min nærmeste leder er generelt en god 
leder 2.791 3.074 963 515 293 219 163 190 8.208

Arbejdsglæde
16. Generelt er jeg glad for mit arbejde 3.004 3.782 843 290 132 101 31 23 8.206
Følelsesmæssige belastninger
17. Jeg oplever, at vi hjælper hinanden, når der 
opstår følelsesmæssige belastende situationer 
i arbejdet

2.610 3.509 1.095 384 191 117 54 244 8.204

Spredningstabel
8 Ved ikke - 7 Meget enig - 6 Enig - 5 Lidt enig - 4 Hverken enig eller uenig - 3 Lidt uenig - 2 Uenig - 1 Meget uenig
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Sammenligning på tværs i kommunen
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Sammenligning på tværs i kommunen
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Udvalgte temaer i arbejdsmiljøet
"Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for vold eller trusler i forbindelse med dit arbejde?"
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"Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?"
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"Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i forbindelse med dit 
arbejde?"
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"Har du indenfor de seneste 12 måneder haft sygefravær, der skyldes forhold på arbejdspladsen? "
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