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Som opfølgning på beslutning på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 forelægges

bestyrelsen de overordnede resultater af gennemført trivselsundersøgelse i

Hovedstadens Beredskab til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab gennemførte i september 2017 den første

trivselsundersøgelse efter sammenlægningen, idet den øverste ledelse havde et ønske

om at se indad og tage temperaturen på organisationen efter små to år, hvor

fokus primært havde været på sammenlægningen.

Undersøgelsen blev gennemført af firmaet ”Great Place to Work”, og

besvarelsesprocenten var på 77%.

Great Place to Work har i præsentationen af resultater fokus på, hvor mange % af

medarbejderne, der har svaret positivt på et udsagn.

Med afsæt i nedenstående svarskala for Great Place to Work trivselsundersøgelsen,

angiver Great Place to Work resultaterne for hvert spørgsmål med, hvor mange procent

af medarbejderne, der har svaret 4 eller 5 og dermed er positive i forhold til udsagnet.

Svarskala

1 Næsten altid usandt

2 Ofte usandt

3 Nogle gange usandt/sandt

4 Ofte sandt

5 Næsten altid sandt

Filosofien bag at fremhæve % positive i forhold til et udsagn er, at såfremt en

arbejdsplads virkelig skal være et ”Great Place to Work”, så bør ideelt set størstedelen

af medarbejderne være enige i de udsagn, der spørges om. Et gennemsnit vil ikke give

denne information.

En ulempe ved metoden er dog, at % positive tallet ikke giver nogen indikation af,

hvordan den resterende andel af medarbejderne har valgt. Ofte vil der være mange, der



giver scoren 3, hvilket måske i andre typer undersøgelser kan opfattes som en ok score,

mens det i Great Place to Work sammenhæng ikke er ok.

Idet der fra den øverste ledelses side var et ønske om at vide, hvordan ledelsen

fungerede på flere niveauer, fik Hovedstadens Beredskab Great Place to Work til at

opsætte trivselsundersøgelsen, således at medarbejderne besvarede de 19

ledelsesspørgsmål to gange. En gang i forhold til overordnet ledelse (bestående af 

direktion og chefgruppe, dvs. niveau 1, 2 og 3 ledere) og en gang i forhold til nærmeste

leder. Dette for at skabe tydelighed i forhold til svarafgivelsen og dermed også i forhold

til analysen og opfølgningen på resultaterne. De faglige organisationer bakkede op

herom.

På baggrund af svarene fra undersøgelsen har alle teams/roder modtaget egen rapport,

såfremt der er mindst fem medarbejdere i teamet/roden, der har svaret. Herudover er

der bl.a. overordnede rapporter for afdelinger og forretningsområder samt

demografi-rapporter. I alt er der ca. 90 rapporter, hvor medarbejderne i Hovedstadens

Beredskab har adgang til at se alle rapporter over team/rode niveau. Rapporterne på

team/rode niveau er af anonymitetshensyn ikke synlige for andre end teamet/roden.

Hovedstadens Beredskab har efter resultaterne fra undersøgelsen igangsat en række

initiativer både som direkte følge af resultaterne og af mere generel karakter for at gøre

trivslen endnu bedre. 

I vedlagte bilag præsenteres:

• Hovedresultater fra trivselsundersøgelsen

• Opsamling fra medarbejderkommentarerne i undersøgelsen

• Hvordan der er fulgt op på undersøgelsen

• Hvilke igangsatte aktiviteter der forventes positivt at ville påvirke trivslen

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

Til orientering.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen

Bilag

• LUKKET  - Bilag 1 - Trivselsundersøgelse - overordnede resultater, opfølgning

mv.


