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Trivsel-apv målingen 2012 



Overordnet 

• 172 rapporter dannet (24 ikke udsendt) 
• 59 % besvarelse (sidst 44 %) 
• Elektronisk besvarelse – gået godt 
• Godt at koble psykisk og fysisk apv + trivsel 
 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gået godt – og få fejl (hjemmeplejen)Høj besvarelses% fx Materialegården og rengøring: arbejdspladser uden elektroniske daglige rutiner Hurtigt og enkelt at danne rapporterEt mere fleksibelt værktøj – også bruges ad hocPsykisk og fysisk apv er i bilagTrivsel benchmarkes vi medVirker godt at tage de drøftelser samtidig (dialog)SOF: 40, BUF: 70, MTF: 20, KFF:10.



Læsevejledning 
 • Rapporten:  

– trivselsdimensionerne vs. gallup (fig. 1 og 2) 
– top/bund 10 – spg (fig. 3 og 4) 
– social kapital (retfærdighed tillid samarbejde) (fig. 5 og 6) 
– Indsatsdimensionerne og trivsel (fig. 7 og 8) 

 
• Bilag 1: kun kommune- og forvaltningsrapport 
• Bilag 2: psykisk/fysisk apv + krav i arbejde! 
• Bilag 3: info om trivselsdimensionerne 

 
=> Tilbud om sparring til at læse rapporten fra CLP 

 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gallup: 22 kommuner (78 har modtaget undervisning i systemet – flere næste gang og benchmark med og selv også)Lig rød/grøn sidste gangSocial kapital: brug trivselssitetHUSK at se på bilageneBilag 1: køn, alder og anciennitetBilag 2: Stadig branchebestemte skemaer til fysisk apv på trivselssitet



Trivselsdimensionerne   
(rød: under gallup, grøn: over AK) 
 

Job, org Indflydelse Ledelse Samarb. Læring/udvik. Motivation Engagement Tilfredshed 

AK 77 73 74 81 76 87 78 72 

BUF 76 72 73 81 74 87 77 69 

SOF 78 73 71 84 78 87 79 73 

MTF 81 76 78 81 81 85 81 80 

KFF 81 80 78 79 82 89 82 74 

CLP 73 84 81 72 78 78 68 71 

ØC 71 68 69 82 70 78 62 65 

Gallup 72 66 65 74 76 80 74 68 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
AK ligger MARKANT højere end gallup - kun ifht. læring og udvikling ligger vi på gennemsnittetRød – under GallupGrøn – over AKLedelsesdimensionen ligger vi mest over gallup (9) derefter indflydelse og samarbejde (7) RIGTIG flot – og skal vi så bare læne os tilbage i stolen og sige ”her går det godt”. Er det godt nok?



Sammenhæng ml. dimensionerne og trivsel 
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Sammenhæng ml. dimensionerne og trivsel 
AK 
• Felt 3 Job og organisering og læring og udvikling 
• Felt 4: indflydelse og ledelse 
• Felt 1: samarbejde 
• Felt 2: ingen 

 
⇒Ret forskelligt på tværs af forvaltninger/centre 

 
 
 



Krav i arbejde  
• Skal du overskue mange ting på én gang? 
• Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 
• Er der ofte rigtig meget at lave? 
• Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 
 
 Fordelingen på de fire spørgsmål er stort set 

det samme på tværs af forvaltninger 
 
 Godt eller dårligt med høj/lav score? 
 
  

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En del af trivsels-indsatsdimensionerne – men er kun rapporteret i bilagene, da det ikke er til at sige, om det er godt eller dårligt med krav i arbejde…



Psykisk apv 1 

Mobning: 8% 
 
⇒ 0-tolerance 
⇒ 6 % i fht. leder og kolleger 
⇒ Obs på def. af mobning vs. oplevelse 
 
⇒ ”Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og 

over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – 
udsætter en eller flere andre personer for krænkende 
handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller 
nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til 
mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand 
til at forsvare sig effektivt imod dem.”  

 
⇒ Brug Trivselssitet: ”Mobning og chikane” 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Når 0-tolerance påpasselig med at anklage…



Psykisk apv 2 

Seksuel chikane 3% 
 

⇒ Seksuel chikane er en særlig form for mobning  
⇒ 0-tolerance 
⇒ 1% fra kollega – 2% fra borgere 

 
⇒ ”Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer i 

enkeltstående tilfælde eller som et mere systematisk 
handlingsmønster, dvs. gentagne gange på grov vis - 
udsætter en eller flere andre personer for uønskede 
handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter 
som krænkende. I de fleste tilfælde udøves seksuel chikane 
af mænd over for kvinder, men det er vigtigt at være 
opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel 
chikane.” 

 
⇒ Brug Trivselssitet: ”Mobning og chikane” 

 



Psykisk apv 3 

Vold og trusler om vold: 21%  
 
⇒ 0-tolerance  
⇒ det er fra ’borgere og andre’ 

 
⇒ Klæd medarbejdere på til at kunne tackle sådanne 

situationer fx ved brug af Action card ved aggressive 
borgere/medarbejdere på Trivselsitet 

 
⇒ Brug Trivselssitet: ”Vold eller trusler om vold” 

 

 
 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi skal klæde vores medarbejdere på til at kunne tackle sådanne situationer



Psykisk apv 4 
Velbefindende 
Hvor tit føler du dig… en del af tiden og stor del af tiden: 

- udkørt: 43%  
- følelses-fysisk udmattet: 40%  

- sover dårligt: 34%  
- irritabel og anspændt: 28%  

 
⇒ Ikke italesat som årsag ’i’ job men vil påvirke jobsituation 
⇒ Stressfaktorer 
 
⇒ Brug Trivselssitet: ”Stress” 
 
 

 
 



Psykisk apv 5 

Selvvurderet helbred: 91% godt eller bedre 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
SF – 20% af medarbejderne står for 80% af SF.De mennesker med højt SF er samtidig de mennesker som synes de ofte skranter og tager på arbejde halvsyge. AK vurderer 91% godt eller bedre helbred. Når vi samtidig taler om Aks mindre gode sundhedsprofil (KRAM) – og at 47% af vores ansatte er AK-borgere (som deraf skulle forventes at have et højere SF) sætter målingen omkring selvvurderet helbred da spg. ved den tese?



Fysisk apv 

Generet af støj og uro 51% 
Ikke tilfreds med indeklima 46% 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Støj fra kedlerne på varmeværket eller storkontorer



Konklusioner 
• AK ligger højt på trivselsdimensionerne ifht. gallup – 

særligt ifht. ledelse samt indflydelse og samarbejde 
• MEN rigtig mange markeringer i ’felt 4’ (fig. 8) hvor 

der er lav tilfredshed men høj sammenhæng til 
trivsel = stor effekt ved indsats 

• I AK-rapporten – ledelse og indflydelse i ’felt 4’ 
• Krav i arbejde: styrke eller udfordring? 
• Psykisk apv: 0-tolerance (mobning, seksuel chikane 

og (trusler om) vold 
• Obs på velbefindende (stressfaktorer) – flot 

selvvurderet helbred 
• Fysisk apv: støj/uro og indeklima 
• HUSK – at hver rapport er et unikt billede at tage 

udgangspunkt i for dialog om arbejdsmiljøet 
 
 
 
 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ledelse og indflydelse – samtidig også der vi ligger markant højere end gallup… men hvorfor stile mod at have det som i Ballerup. Vi kan se, at der er generel lav tilfredshed og stor sammenhæng med trivsel på de dimensioner på trods af at vi ligger MEGET højere end gallup på netop de dimensioner. 
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