
Engagement Indikatorer Drivere

MTU 2019 IKAST-BRANDE KOMMUNE

Svarprocent: 82% Antal besvarelser: 2.190



Indledning

Ikast-Brande Kommune har i efteråret 2019 gennemført en Trivselsmåling og
Ledelsesevaluering. Undersøgelsen er foretaget med formålet om at skabe en
konstruktiv dialog om god ledelse, trivsel og udvikling - til gavn for både
medarbejdere og ledere.

Arbejdet med resultaterne
Enheden modtager sine
resultater

Resultaterne bearbejdes af
ledere og medarbejdere I
organisationen

Der iværksættes indsatser på
baggrund af undersøgelsens
resultater og de lokale
prioriteringer

FAKTA FORTOLKNING HANDLING

Rapportens opbygning

OVERBLIK
Resultater på centrale spørgsmål, højest og lavest, samt de
største afvigelser til historik og organisationen.

RESULTATER PÅ ENKELTSPØRGSMÅL
Resultater på udsagn i de enkelte temaer.

KRÆNKENDE ADFÆRD OG SYGEFRAVÆR
Resultater for spørgsmålene vedrørende mobning, uønsket
seksuel opmærksomhed, trusler om vold, fysisk vold samt
sygefravær vises i rapporten, hvis der er minimum 20
besvarelser.

Sammenligninger
I rapporten sammenlignes resultaterne med

Seneste måling
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Engagement Indikatorer Temaer

Engagementscoren er et gennemsnit af 
resultaterne på indikatorerne 

Undersøgelsens spørgsmål er opdelt i en række 
temaer. Hvert tema er sammensat af flere 
enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten

Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig

Tilfredshed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?
Motivation: Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde
Ambassadørvillighed: Jeg kan anbefale andre at søge en stilling på min 
arbejdsplads

3,9

Din arbejdssituation

0,0

Engagement

4,2

0,0

4,2

Din udvikling

0,1

4,0

Din nærmeste leder

0,0

3,9

Din enhed

-0,1

34%

53%

9%

Tilfredshed

4,2

0,0

43%

43%

9%

Motivation

4,3

0,0

38%

40%

16%
4%

Ambassadørvillighed

4,1

0,1
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OVERBLIK  
Social kapital 
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Helt enig Enig Hverken enig eller uenig

Uenig Helt uenig

Organisationens sociale kapital er den værdi og de 

ressourcer, der findes i samarbejdsrelationerne på 

arbejdspladsen. Den sociale kapital kommer i praksis 

til udtryk i medarbejdernes tillid til hinanden, 

sammenhold og fælles forståelser af arbejdsopgaver 

og mål. Social kapital kan opstå i forskellige typer af 

samarbejdsrelationer, og inddeles i tre dimensioner:

Samlende social kapital

Samlende social kapital indfanger værdien af

samarbejdsrelationer inden for et team, en afdeling 

eller en arbejdsgruppe.  

Brobyggende social kapital

Brobyggende social kapital fokuserer på de relationer, 

der går på tværs af enheder, afdelinger og 

faggrupper. 

Forbindende social kapital

Forbindende social kapital afspejler relationerne 

mellem organisationens forskellige niveauer, fx 

medarbejdere, mellemledere og direktion.

Til venstre vises resultaterne på hver af de tre 

dimensioner samt et samlet resultat for social kapital.

31%

48%

16%

Samlende

4,1

0,1

39%

37%

16%
5%

Forbindende

4,0

0,0

13%

47%

31%

8%

Brobyggende

3,6

Social kapital

3,9

-0,1
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SOCIAL KAPITAL

Samlende

I min enhed hjælper og støtter vi hinanden

I min enhed er vi gode til at dele viden og erfaringer med
hinanden

I min enhed håndterer vi uenighed og konflikter konstruktivt

Brobyggende

I min enhed har vi et godt samarbejde med andre enheder

Andre enheder giver os den information, som vi har brug for, for
at vi kan klare vores arbejdsopgaver godt

Andre enheder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører i
vores enhed

Forbindende

Lederen håndterer konflikter og uenighed på en god måde

Lederen viser tillid til medarbejderne

1 2 3 4 5

3,9

4,1

4,3

4,1

3,8

3,6

3,9

3,5

3,5

4,0

3,8

4,3

Ved ikke %

2%

1%

1%

1%

3%

4%

2%

4%

5%

2%

4%

1%

 
Resultater på dimensioner og enkeltspørgsmål
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OVERBLIK 
Højest og lavest samt største afvigelser 
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Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt

I min enhed møder vi borgerne/brugerne med respekt, tillid og
omsorg

Mine arbejdsopgaver er meningsfulde

Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde

Min viden og mine evner bruges i mit arbejde

I min enhed har vi fulgt godt op på Trivselsundersøgelsen i 2016

Andre enheder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører i
vores enhed

Andre enheder giver os den information, som vi har brug for, for
at vi kan klare vores arbejdsopgaver godt

Jeg oplever sjældent arbejdspres, som gør mig utilpas

Der er balance mellem mine opgaver og den tid, som jeg har til
rådighed

1 2 3 4 5
Helt uenig Helt enig

4,6

4,5

4,4

4,3

4,3

3,6

3,5

3,5

3,3

3,2

 

Højest og lavest

Nedenfor vises de fem udsagn, medarbejderne vurderer mest positivt, og de fem udsagn, medarbejderne vurderer mest negativt. Engagementindikatorerne er ikke
medtaget i opgørelsen.
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Der er balance mellem mine opgaver og den tid, som jeg har til
rådighed

Jeg kan anbefale andre at søge en stilling på min arbejdsplads

Lederen udøver god personaleledelse

Lederen håndterer konflikter og uenighed på en god måde

I min enhed hjælper og støtter vi hinanden

Jeg oplever sjældent arbejdspres, som gør mig utilpas

-3 -2 -1 0 1 2 3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

 

Udvikling

Nedenfor vises de udsagn, hvor medarbejderne afviger mest positivt og mest negativt i forhold til seneste måling. Der vises op til fem positive og fem negative
afvigelser. Engagementindikatorerne er ikke medtaget i opgørelsen.
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Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig

DIN ARBEJDSSITUATION

Mine arbejdsopgaver er meningsfulde

Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde

Jeg har de nødvendige informationer for at kunne udføre mit
job godt

Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt

Jeg oplever sjældent arbejdspres, som gør mig utilpas

Der er balance mellem mine opgaver og den tid, som jeg har til
rådighed

0% 25% 50% 75% 100%

31% 43% 14% 9%

46% 47% 6%

30% 51% 12% 6%

21% 57% 16% 6%

63% 33% 3%

15% 37% 23% 19% 6%

12% 33% 26% 21% 8%

Ved ikke

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Gns.

3,9

4,4

4,0

3,9

4,6

3,3

3,2

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,1

Sml.
 

Nedenfor vises resultaterne for udsagnene i de enkelte temaer. For hvert tema vises der en svarfordeling for temaet og de enkelte udsagn.
Engagementindikatorerne indgår ikke i visningen.

Hvor det er muligt, sammenlignes der med resultaterne fra seneste måling.
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Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig

DIN UDVIKLING

Min viden og mine evner bruges i mit arbejde

Jeg har de kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde

Jeg har mulighed for at udvikle mig

0% 25% 50% 75% 100%

36% 49% 10% 4%

44% 47% 6% 3%

34% 56% 8%

32% 44% 17% 6%

Ved ikke

0%

0%

0%

1%

Gns.

4,2

4,3

4,2

4,0

2016

0,1

0,0

0,0

0,0

Sml.
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Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig

DIN NÆRMESTE LEDER

Lederen udøver god personaleledelse

Lederen  kommunikerer klart og tydeligt

Lederen håndterer konflikter og uenighed på en god måde

Lederen viser tillid til medarbejderne

Lederen skaber gode rammer for medarbejdernes arbejde

0% 25% 50% 75% 100%

34% 40% 17% 6%

33% 41% 17% 7%

30% 42% 18% 8%

27% 38% 23% 8% 3%

50% 36% 10%

32% 41% 18% 6%

Ved ikke

1%

1%

0%

4%

1%

1%

Gns.

4,0

4,0

3,9

3,8

4,3

4,0

2016

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Sml.
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Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig

DIN ENHED

I min enhed er der arbejdsglæde

I min enhed hjælper og støtter vi hinanden

I min enhed er vi gode til at dele viden og erfaringer med
hinanden

I min enhed har vi et godt samarbejde med andre enheder

I min enhed håndterer vi uenighed og konflikter konstruktivt

Andre enheder giver os den information, som vi har brug for, for
at vi kan klare vores arbejdsopgaver godt

Andre enheder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører i
vores enhed

I min enhed møder vi borgerne/brugerne med respekt, tillid og
omsorg

I min enhed har vi fulgt godt op på Trivselsundersøgelsen i 2016

0% 25% 50% 75% 100%

26% 46% 22% 5%

24% 51% 18% 6%

41% 47% 9%

34% 48% 14% 3%

21% 52% 23% 4%

19% 49% 25% 6%

8% 47% 36% 8%

11% 43% 35% 10%

56% 39% 4%

18% 35% 39% 7%

Ved ikke

5%

1%

1%

1%

2%

3%

4%

5%

2%

30%

Gns.

3,9

3,9

4,3

4,1

3,9

3,8

3,5

3,5

4,5

3,6

2016

-0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

Sml.
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KRÆNKENDE ADFÆRD
OG SYGEFRAVÆR
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Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet ... i forbindelse med dit arbejde?

Andel, der har oplevet krænkende adfærd Detaljeret svarfordeling

Antal svar Ikast-Brande Kommune 2016 Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej

Mobning 2.189 7% 8% 0% 1% 1% 6% 93%

Uønsket seksuel opmærksomhed 2.189 3% 2% 0% 0% 0% 3% 97%

Trusler om vold 2.189 14% 11% 0% 1% 1% 11% 86%

Fysisk vold 2.189 12% 9% 0% 1% 1% 10% 88%

Den detaljerede svarfordeling afrunder procenterne, hvorfor den ikke altid summerer til 100.

Opfølgende spørgsmål:

Fra hvem har du oplevet krænkende adfærd?
Har du talt med nogen om

problemet?
Er der taget hånd om problemet?

Antal svar Kolleger En leder Underordnede

Brugere/borg
ere eller andre

eksterne
interessenter

Ja Nej Ja Nej

Mobning 157 65% 17% 3% 26% 80% 20% 54% 46%

Uønsket seksuel opmærksomhed 61 13% 0% 0% 87% 79% 21% 64% 36%

Trusler om vold 304 2% 0% 0% 99% 96% 4% 88% 13%

Fysisk vold 271 0% 0% 1% 99% 97% 3% 86% 14%

Fra hvem har du oplevet krænkende adfærd?: Det har været muligt at afkrydse flere kategorier, hvorfor procenterne ikke summerer til 100.

KRÆNKENDE ADFÆRD IKAST-BRANDE KOMMUNE
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•
•
•
•
•
•

-
Depression
Der bliver ikke lyttet og handlet på det.
Diabetes/øjnsygdom
Diskuprolabs
Dårlige lokaleforhold, for småt og ikke egnet. For få faste kolleger og mange vikarer giver dårligt arbejsklima = stor belastning. For stor gruppe hvor alle skal kunne køre alle planer og
komme ved alle og udføre alt - er urealistisk og giver dårlig kvalitet = arbejdsforhold = ingen arbejdsglæde.

Har du inden for de seneste 12 måneder haft sygefravær der skyldes forhold på arbejdspladsen?

Antal svar Ikast-Brande Kommune 2016

Ja 210 10% 11%

Nej 1.979 90% 89%

Hvilke årsager har der været til sygefraværet?

Antal svar %

Opgavebelastning eller andre krav til arbejdet 110 52%

Stress 102 49%

Forhold i samarbejde med eller relation til kolleger eller leder 46 22%

Chokerende oplevelse på arbejdspladsen 19 9%

Arbejdsulykke 21 10%

Smerter eller gener i muskler eller skelet pga. arbejdsforhold 44 21%

Lydpåvirkning 9 4%

Symptomer på problematisk indeklima 14 7%

Andet: 19 9%

Hvilke årsager har der været til sygefraværet?: Det har været muligt at afkrydse flere kategorier, hvorfor procenterne ikke summerer til 100.

Andre årsager:

SYGEFRAVÆR IKAST-BRANDE KOMMUNE
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Halsbetændelse og stress-relateret. Grundet tidligere sygdomsforløb i 2014-2015, er jeg på 80% for at kunne klare mit arbejde. Jeg har stadig enkelte dage, hvor jeg ikke kan arbejde, fordi
jeg er for presset. Men heldigvis har jeg ikke så mange af de dage mere.
Hovedpine
Hovedpine der forværres i løbet af dagen
Knæskade der har givet mig formodet mavesår + presset af arbejdsmængde
Migræne
Udadreagerende beboere
Vi har mange sygemeldinger i øjeblikket, så vi andre må løbe ekstra stærkt. Sådan har det været den sidste måneds tid, vi har blandt andet en kollega som har været sygemeldt uden
erstatning i over 1 ½ måned
arbejdsskade/fald
halsbetændelse
indklimaet
pga af sygemeldte kollegaer - mit ansvar føltes større
stressrelateret depression
udadreagerende elever, hvor man ikke slår til og skal passe på de andre elever. Uvidende leder, der ikke lytter og tager hensyn til, når man er delvis sygemeldt med stress, men presser en
ud over kanten med krav om planlægning og koordinering, inddragelse af betalt pause til planlægning, pludselig overarbejde til en delvis stressramt, kontaktes på sms fredag aften
omkring koordinering og kontakt til forældre. Der forklares, at forældre skriver omkring klassens situation og manglende information. Lederen forstår ikke på trods af, at der er kommet
flere ressourcer, at en kollega og jeg bliver syge. Jeg ved det skyldes alle de overgreb og konflikter, der har været siden sommerferien med krævende elever.  Vi mangler i den grad
supervision for at tilgodese eleverne bedst muligt.
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