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Baggrund for undersøgelsen  
Børn og Unge, Aarhus Kommune har i mange år arbejdet med social kapital. Arbejdet med social kapital 

i Børn og Unge har, ligesom forskningen, vist, at social kapital har stor betydning for løsningen af 

kerneopgaven. Social kapital 2017 er en temperaturmåling af samarbejdet, og giver indblik i de styrker 

og fokusområder, der er i samarbejdet om at sikre den bedst mulige kvalitet for børnene og de unge. 

Tillid, retfærdighed og fælles forståelse af kerneopgaven er omdrejningspunktet i målingen.  

Aarhus Kommunes øverste samarbejdsudvalg, FællesMEDudvalget, har besluttet at tage temperaturen 

på samarbejdet og lave en årlig måling af social kapital i hele Aarhus Kommune. Målingen blev 

gennemført i januar 2017 blandt alle ansatte i Aarhus Kommune. Formålet er at give arbejdspladserne et 

datainformeret redskab til løbende at arbejde med at udvikle den attraktive og bæredygtige 

arbejdsplads. Derudover indgår resultaterne i den årlige Personaleredegørelse der udarbejdes i Aarhus 

Kommune.  

Tidligere er målingen af social kapital foretaget igennem trivselsundersøgelsen som en del af APV’en. I 

2017 er der for første gang blevet foretaget en særskilt måling af den sociale kapital på arbejdspladserne 

i Børn og Unge. De overordnede resultater for Børn og Unge vil blive behandlet i denne rapport. 

 
Om undersøgelsen 
Til målingen af den sociale kapital har FællesMEDudvalget i Aarhus Kommune besluttet, at der 

anvendes spørgeskema udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til måling 

af social kapital. Spørgsmålene i spørgeskemaet er således forskningsbaserede og evidente.  

Spørgeskemaet består af 16 spørgsmål, hvor resultaterne afrapporteres på en skala fra 0 til 100, og 

hvor NFA definerer en udvikling på +/- fem point eller derover som en ’mærkbar forandring’. En 

udvikling på 0-4 point defineres således som værende status quo.  

Derudover er det væsentligt at være opmærksom på, at der i trivselsundersøgelsen i 2015 blev 

introduceret tre nye dimensioner til at måle social kapital. Det drejede sig om relationer til kolleger, 

relationer til nærmeste leder samt relationer til arbejdspladsen som helhed. Disse tre dimensioner 

optrådte i 2015 som supplement til de tre velkendte dimensioner, vandret tillid, lodret tillid og 

retfærdighed. Der er evidens for, at de tre nye dimensioner samvarierer med de tidligere dimensioner 

således, at der er samvariation mellem vandret tillid og relationer til kolleger, ligesom lodret tillid 

samvarierer med relationer til nærmeste leder, og endeligt, at retfærdighed samvarierer med relationer 

til arbejdspladsen som helhed. Fremadrettet vil social kapital måles ved hjælp af de nye dimensioner. 

Udover disse tre dimensioner, der blev introduceret i 2015, måles social kapital i 2017 også af en ny fjerde 

dimension – relationer til andre grupper. 

Det er væsentligt at bemærke, at selvom der er samvariation mellem de tidligere og de nye 

dimensioner, så er scoren en anelse lavere på de nye dimensioner, hvad angår relationer til kolleger og 

nærmeste leder. Retfærdighedsdimensionen er på niveau med den tilsvarende nye dimension. 

I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen blev der afgivet 8.790 besvarelser i Børn og Unge, 

svarende til en svarprocent på 86 %. Til sammenligning var svarprocenten 88 % i 2015 og 84 % i 2013. 
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Hovedkonklusion på resultaterne af Social kapital 2017 

 Undersøgelsen af social kapital på arbejdspladserne i Børn og Unge i januar 2017 viser en overordnet 

positiv udvikling for organisationen. Den positive udvikling findes i særdeleshed på dimensionen 

omhandlende relationer til nærmeste leder, hvor der er oplevet en mærkbar forbedring siden 

trivselsundersøgelsen i 2015.  

 

 Otte ud af ti arbejdspladstyper i Børn og Unge har oplevet en mindre fremgang på mellem et og tre 

point i forhold til trivselsundersøgelsen i 2015. Denne fremgang skyldes hovedsageligt en forbedring 

i relationerne til nærmeste leder samt arbejdspladsen som helhed. Medarbejdere i sundhedsplejen 

har samme score i 2017 som i 2015, mens tandplejen som eneste arbejdspladstype oplever et lille 

fald. Til trods for den overordnede udvikling i positiv retning, er der fortsat stor variation mellem de 

forskellige arbejdspladstyper. 

 
 Samme tendens gør sig ligeledes gældende, når fokus rettes imod medarbejdergrupperne. Her ses 

det ligeledes, at langt størstedelen af alle medarbejdergrupper oplever en stigning i den sociale 

kapital. Dog har klinikassistenter oplevet en mindre tilbagegang, mens de administrative 

medarbejdere i fritids- og ungdomsskolen har oplevet en mærkbar nedgang i deres sociale kapital. 

 

 Det findes endnu en gang, at der er sammenhæng mellem social kapital og sygefravær. Jo højere 

grad af social kapital, desto lavere sygefravær. Denne tendens findes bredt i hele organisationen. 
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Resultater af Social kapital 2017 på organisationsniveau  
Børn og Unge har i flere år arbejdet med social kapital og styrkelsen af samarbejde og tillid. Herunder ses 

udviklingen i den sociale kapital i Børn og Unge fra 2009 til seneste måling i 2017. 

Før tallene sammenlignes på tværs af de forskellige år og målinger er det væsentligt at tage forbehold for de 

ændringer, der har fundet sted i målemetoden over årene. De største ændringer er sket i 2015, hvor der blev 

tilføjet tre nye dimensioner til at måle begrebet social kapital. Disse tre dimensioner indgik for første gang i 

trivselsundersøgelsen i 2015 som supplement til de tidligere dimensioner, og har i 2017 erstattet de tidligere 

dimensioner. Tallene fra trivselsmålingerne i 2009, 2011, 2013 og 2015 er således sammenlignelige da social 

kapital er målt på de samme dimensioner. De nye dimensioner fra 2015 og fremefter indfanger samme 

tendenser som de tidligere dimensioner, men scorer en anelse anderledes. I nedenstående tabel 1 er tallene 

på de nye dimensioner afrapporteret i parentes for 2015. I 2017 er der tilføjet endnu en ny dimension således 

social kapital i denne undersøgelse måles på fire dimensioner. 

Herunder ses udviklingen i social kapital i perioden fra 2009 til 2017 for Børn og Unge samlet: 

Tabel 1: Resultaterne i Børn og Unges sociale kapital over tid siden 2009 

 2009 2011 2013 2014* 2015 2017 

Vandret tillid / 

Relationer til kolleger 
75 75 74 70 74 (70)** 73 

Lodret tillid / Relationer til  

nærmeste leder 
73 73 70 64 71 (68)** 74 

Retfærdighed / Relationer til 

arbejdspladsen som helhed 
63 64 60 54 61 (65)** 66 

Relation til andre grupper*** - - - - - 64 

Børn og unge samlet 70 71 68 63 69(68) 69 
* Trivselsundersøgelse udelukkende gennemført på skolerne. Kan derfor ikke sammenlignes direkte med andre år. 
** Nye dimensioner tilføjet i 2015. Disse dimensioner samvarierer med hhv. vandret og lodret tillid samt retfærdighed, 
     og vil derfor fremover erstatte disse. Bemærk dog de mindre forskelle, når der sammenlignes over tid. 
*** Ny dimension tilføjet i 2017 

 

Som det fremgår af tabel 1 ligger scoren relativt tæt når der sammenligenes på tværs af år. Dette skyldes 

organisationens størrelse, der vanskeliggør større udviklinger på organisationsniveau. Når der sammenlignes 

på tværs af år skiller 2014 sig ud, og det skyldes, at der i 2014 var tale om en ekstraordinær undersøgelse, 

kun på skoleområdet i forlængelse af folkeskolereformen. 2014-tallene repræsenterer således blot en del af 

organisationen og kan derfor ikke sammenlignes direkte med resultaterne de andre år. 

Det er ligeledes væsentligt at bemærke, at selvom der er samvariation mellem de tidligere og de nye 

dimensioner, så er scoren en anelse lavere på de nye dimensioner, hvad angår relationer til kolleger og 

nærmeste leder. Hvor der i 2015 scores 74 og 71 på vandret og lodret tillid scores der 70 og 68 på de 

tilsvarende nye dimensioner i 2015. En score på henholdsvis 73 og 74 i 2017 vurderes i det lys positivt 

sammenlignet med tidligere år. Hvad angår retfærdighedsdimensionen er scoren på den nye dimension 

højere end tidligere. Det skyldes ikke alene samvariationen mellem de to dimensioner, men også, at der i 

dimensionen relationer til arbejdspladsen som helhed er tilføjet et nyt spørgsmål, der trækker den samlede 

score på dimensionen op. Det er derfor svært at sammenligne denne dimension over tid, men det kan blot 

konstateres, at der er sket en fremgang fra 65 i 2015 til 66 i 2017. 
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Hvor ovenstående tabel 1 viser resultaterne for hele magistratsafdelingen Børn og Unge, vil der i det 

følgende blive gennemgået resultaterne for ledere og medarbejdere særskilt. 

Eftersom medarbejderne udgør langt størstedelen af de ansatte i Børn og Unge ligger medarbejdernes 

resultater naturligvis meget tæt op af de samlede resultater for Børn og Unge.  

Herunder ses resultaterne for medarbejderne i Børn og Unge: 

Tabel 2: Overblik over medarbejdernes resultater 

Dimension: 2015 2017 

Relationer til kolleger 70 73 

Relationer til andre grupper* - 64 

Relationer til nærmeste leder 67 73 

Relationer til arbejdspladsen som helhed 64 65 

* Ny dimension tilføjet i 2017 

Som det fremgår af tabel 2 herover har der været en fremgang at spore på alle tre dimensioner, hvor det er 

muligt at benchmarke i forhold til 2015. Hvad angår relationen til kolleger er der oplevet en stigning på tre 

point. Udviklinger på under fem point defineres dog af NFA som svarende til status quo. Dog taler 

organisationens størrelse her for, at der er tale om en mindre fremgang. I forhold til dimensionen relationer 

til arbejdspladsen som helhed er oplevet en stigning på et point, hvilket er at betragte som status quo. Den 

største fremgang er sket i relationen mellem medarbejderne og nærmeste leder. Her har der været en 

mærkbar fremgang idet scoren er steget med seks point fra 67 i 2015 til 73 i 2017.  

Herunder ses resultaterne for lederne i Børn og Unge: 

Tabel 3: Overblik over ledernes resultater   

Dimension 2015 2017 

Relationer til kolleger 71 74 

Relationer til andre grupper* - 69 

Relationer til nærmeste leder 73 80 

Relationer til arbejdspladsen som helhed 73 76 

* Ny dimension tilføjet i 2017 

Som det fremgår af tabel 3 herover har lederne ligeledes oplevet en mærkbar fremgang hvad angår relationer 

til nærmeste leder. Relationer til arbejdspladsen som helheder steget med tre point. Lederne i Børn og Unge 

har således oplevet en forbedring i den forbindende sociale kapital, der går på tværs af de hierarkiske lag i 

organisationen. Hvad angår den sidste dimension, relationer til kolleger, ligger lederne, med en fremgang på 

tre point. 

På bagrund af ovenstående tre tabeller tegner der sig et tydeligt billede af en positiv udvikling i den sociale 

kapital i Børn og Unge som organisation. Udviklingen ses især i relationerne til nærmeste leder, hvor der er 

tale om en stigning på seks point, og dermed det, der af NFA defineres som en ’mærkbar stigning’. Der er 

endda tale om en mærkbar stigning på alle fire spørgsmål, der tilsammen udgør dimensionen omkring 

relationer til nærmeste leder. Det drejer sig mere specifikt om følgende spørgsmål: 

- Vores nærmeste leder tager hensyn til vores behov og synspunkter, når han eller hun træffer beslutninger. 
- Den nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen. 
- Vores nærmeste leder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører. 
- Gruppens forhold til vores nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse. 
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Der tegner sig således et overordnet billede af, at særligt lederne i organisationen har udviklet sig positivt. 
Det gælder både medarbejdernes relationer til deres ledere, men ligeledes hvad angår leder-til-leder 
relationer.  

Resultater fordelt på arbejdspladstyper 
I det kommende afsnit vil resultaterne blive belyst i forhold til Børn og Unges forskellige arbejdspladstyper, 

ligesom udviklingen i den sociale kapital siden trivselsundersøgelsen i 2015 vil blive afrapporteret.  

I tabel 4 herunder fremgår de overordnede resultater fra både 2015 og 2017 samt udviklingen mellem de to 

målinger fordelt på arbejdspladstype. 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel 4, ligger dagtilbud, fritids- og ungdomsskole, og dagplejere over det 

samlede gennemsnit for Børn og Unge. Forvaltningen ligger på samme niveau som det samlede Børn og Unge, 

mens de resterende arbejdspladstyper scorer lavere end den gennemsnitlige score på 69. Den højeste 

samlede score findes hos dagtilbuddene, der scorer 73, mens den laveste score findes hos skolernes 

undervisningspersonale samt i SFO’erne, der begge scorer 64. 

Hvad angår udviklingen viser det sig, at Børn og Unge samlet befinder sig på status quo, men dog har oplevet 

en fremgang på et point, fra en score på 68 i 2015 til en score på 69 i 2017. Den største udvikling findes hos 

dagplejerne, medarbejderne i SFO’erne, skolernes undervisningspersonale, samt i forvaltningen. Disse fire 

arbejdspladstyper oplever alle en stigning på tre point. Dagplejen ligger i 2017 over gennemsnittet for Børn 

og Unge, mens forvaltningen ligger på niveau med gennemsnittet. Skolernes undervisningspersonale og 

medarbejderne i SFO’erne fortsat ligger under gennemsnittet i Børn og Unge. Det er dog værd at bemærke, 

at netop disse to arbejdspladstyper med den laveste grad af social kapital, samtidig er blandt de fire, der har 

oplevet den største fremgang. Tandplejen har som den eneste arbejdspladstype oplevet en tilbagegang siden 

2015, og ligger nu under gennemsnittet i Børn og Unge. 

Det er væsentligt at bemærke, at scoren i 2017 er baseret på et gennemsnit at fire dimensioner, mens scoren 

i 2015 er baseret på et gennemsnit af tre dimensioner. Den nye dimension i 2017, relationer til andre grupper, 

er ligeledes den dimension, hvor der scores lavest, hvilket påvirker den samlede score i negativ retning.  

Tabel 4: Overblik over social kapital blandt medarbejderne 
fordelt på arbejdspladstyper. 

 
Social kapital 

2015 2017 Udvikling 

Børn og Unge samlet 68 69 +1 

Dagpleje 67 70 +3 

Dagtilbud 72 73 +1 

Forvaltning 66 69 +3 

Fritids- og ungdomsskole 68 70 +2 

SFO 61 64 +3 

Skoler – administration 67 68 +1 

Skoler – undervisning 61 64 +3 

Sundhedsplejen 65 65 0 

Særlige tilbud 65 66 +1 

Tandplejen 69 68 -1 
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I tabel 5 herunder præsenteres resultaterne for de enkelte dimensioner fordelt på Børn og Unges forskellige 

arbejdspladstyper. En grøn markering illustrerer en mærkbar positiv udvikling.  

Tabel 5: Overblik over udviklingen på de forskellige dimensioner  
blandt medarbejderne fordelt på arbejdspladstype 

Arbejdspladstype 
Relationer til 

kolleger 
Relationer til 

andre grupper 
Relationer til 

nærmeste leder 
Relationer til  

arbejdspladsen 

 2015 2017 2017 2015 2017 2015 2017 

Børn og Unge samlet 70 73 64 67 73 65 66 

Dagpleje 72 78 65 66 72 63 64 

Dagtilbud 74 78 68 73 77 70 71 

Forvaltning 67 70 62 69 77 63 68 

Fritids- og ungdomsskole 69 72 63 71 75 65 70 

SFO 66 69 59 62 69 56 60 

Skoler – administration 71 71 61 66 73 63 66 

Skoler – undervisning 66 68 60 61 68 56 59 

Sundhedsplejen 74 73 59 60 70 60 59 

Særlige tilbud 70 71 61 66 70 60 62 

Tandplejen 74 72 66 70 69 63 65 

 

Når de overordnede tendenser analyseres yderligere, fremkommer det, at syv ud af elleve arbejdspladstyper 

har oplevet en mærkbar fremgang hvad angår relationerne til nærmeste leder. Også som organisation har 

Børn og Unge oplevet en mærkbar fremgang hvad angår relationerne til nærmeste leder. På 

organisationsniveau er der, som tidligere nævnt, tale om en mærkbar fremgang på alle fire spørgsmål, der 

tilsammen udgør dimensionen omkring relationer til nærmeste leder. 

Ligeledes positivt er det, at ingen arbejdspladstyper har oplevet et mærkbart fald i den sociale kapital. Et 

mærkbart fald defineres som et fald på fem eller flere point. Ikke på et eneste af undersøgelsens 16 spørgsmål 

har nogen arbejdspladstyper oplevet et mærkbart fald. 
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Resultater fordelt på medarbejdergrupper 
Efter at have belyst udviklingen på Børn og Unges forskellige arbejdspladstyper, rettes blikket nu mod de 

forskellige medarbejdergrupper. 

I tabel 6 herunder fremgår medarbejdergrupperne i Børn og Unge, samt udviklingen fra 2015 til 2017. 

Tabel 6: Social kapital og udvikling fordelt på medarbejdergrupper 

Medarbejdergruppe Antal 2017 Udvikling 

Lærer 2.067 64 +3 

Pædagog – forvaltning 9 66 0 

Pædagog – dagtilbud 2.009 73 +2 

Pædagog – SFO/Skole 812 63 +3 

Pædagog – FU 266 71 +2 

Pædagog – Særlige tilbud 147 67 +1 

Pædagogmedhjælper – dagtilbud 924 74 0 

Pædagogmedhjælper – SFO/Skole 93 67 +3 

Pædagogmedhjælper – FU 25 71 +2 

Pædagogmedhjælper – Særlige tilbud 41 65 +1 

Dagplejer 263 70 +3 

Teknisk servicemedarbejder 180 71 +3 

Køkken-/kantinemedarbejder 219 70 0 

Rengøringsassistent 32 75 0 

Administrativ medarbejder – forvaltning 84 71 +4 

Administrativ medarbejder – dagtilbud 10 75 +12 

Administrativ medarbejder – SFO/Skole 176 65 +1 

Administrativ medarbejder – FU 18 51 -7 

Administrativ medarbejder – Særlige tilbud 15 75 +2 

Administrativ medarbejder – Sundheds- og tandplejen 13 73 +5 

Akademisk medarbejder /konsulent 223 69 +2 

Tale-hørelærer/-konsulent 41 70 +2 

Sundhedsplejerske 100 65 +1 

Klinikassistent 98 65 -3 

Tandplejer/tandtekniker 39 72 +2 

Tandlæge 43 69 0 

Læge eller psykolog 55 68 +5 

Elev, praktikant, studenter-medhjælper eller lign. 160 77 +2 

 

Som det fremgår af tabellen har langt størstedelen af medarbejdergrupperne oplevet en fremgang i den 

sociale kapital, men er dog fortsat status quo i forhold til 2015 jf. NFAs definitioner. Klinikassistenterne har 

oplevet et mindre fald i social kapital. Med et fald på tre point ligger klinikassistenterne således under 

gennemsnittet for Børn og Unge. De administrative medarbejdere i fritids- og ungdomsskolen har som den 

eneste medarbejdergruppe i Børn og Unge oplevet et markant fald i den sociale kapital, og det endda fra et 

niveau, der i forvejen lå under gennemsnittet for Børn og Unge. 
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Tre medarbejdergrupper har oplevet en mærkbar fremgang i deres sociale kapital. Den største positive 

udvikling findes blandt de administrative medarbejdere i dagtilbuddene, hvor der er oplevet en stigning på 

12 point. Lægerne og psykologerne har ligesom de administrative medarbejdere i sundheds- og tandplejen 

oplevet en fremgang på fem point. Det er dog værd at bemærke, at der er tale om meget små 

medarbejdergrupper. De tre grupper tilsammen tæller således under 100 ansatte. 

Det er ligeledes værd at bemærke, at den største medarbejdergruppe i Børn og Unge, nemlig lærerne, 

oplever en mindre fremgang på fire point. Når det er sagt ligger lærerne dog fortsat under gennemsnittet i 

Børn og Unge. Hvis der ses bort fra de administrative medarbejdere i fritids- og ungdomsskolen, er lærerne 

fortsat den medarbejdergruppe med lavest social kapital i Børn og Unge. De bevæger sig dog i den rigtige 

retning. 

Bemærkelsesværdigt er det ligeledes, at rengøringsassistenterne samt gruppen af elever, praktikanter, 

studentermedhjælpere eller lignende, er dem, der har den højeste sociale kapital. Denne tendens er fortsat 

fra 2015, hvor det ligeledes var disse to medarbejdergrupper, der scorede højest. 

 

Social kapital sammenholdt med sygefravær 
Forskning har tidligere vist, at der findes en sammenhæng mellem social kapital og sygefravær, således at jo 

højere social kapital, der findes på arbejdspladsen, desto lavere er sygefraværet. Dette udsagn er tidligere 

blevet undersøgt i Børn og Unge, og også her er der tidligere fundet tendenser til denne sammenhæng. I det 

nedenstående vil social kapital blive koblet sammen med sygefraværet i en illustration af sammenhængen 

baseret på de nyeste data. Sygefraværet er opgjort i gennemsnitlige fraværsarbejdsdage i løbet af de seneste 

12 måneder fra februar 2016 til og med januar 2017. 

Som det fremgår af figur 1 herunder, findes der ligeledes på skolerne i Børn og Unge en sammenhæng mellem 

social kapital og sygefravær. Sammenhængen illustreres af den sorte linje, der som det ses har en negativ 

hældning. Det betyder med andre ord, at jo højere social kapital, der er på skolen, jo lavere sygefravær har 

skolens ansatte. 
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Figur 1: Sammenhæng mellem social kapital og sygefravær på skolerne i Børn og Unge 
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Samme tendens fremgår ligeledes af figur 2, der illustrerer sammenhængen mellem social kapital og 

sygefravær på dagtilbuddene i Børn og Unge. Der ses dog en noget større spredning blandt afdelingerne på 

dagtilbudsområdet, hvad angår både sygefraværet og den sociale kapital. Hvor skolerne scorer mellem 55 og 

80 på social kapital scores der i dagtilbudsafdelingerne mellem 40 og 100. Hvad angår sygefraværet i 

dagtilbudsafdelingerne, spænder det fra 0 til 45 arbejdsdage pr. fuldtidsansat, mens det på skolerne ligger 

mellem 5 og 25 arbejdsdage. Nogle af disse udsving, særligt i sygefraværet, skyldes, at afdelinger på 

dagtilbudsområdet generelt har færre medarbejdere, hvorfor det gennemsnitlige sygefravær således vil være 

mere følsomt overfor langvarige enkelttilfælde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 3 herunder illustreres det, at der også på fritids- og ungdomsskoleområdet er der tegn på en 

sammenhæng mellem social kapital og sygefravær. Til trods for noget færre enheder og noget større 

spredning mellem enhederne, er der stadig noget, der tyder på, at jo højere social kapital, der findes på 

arbejdspladsen, jo mindre er sygefraværet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af ovenstående figurer fremgår det, at den i forskningsøjemed tidligere viste sammenhæng, at 

høj grad af social kapital fører til lavt sygefravær ligeledes gør sig gældende i Børn og Unge. Tendensen er 

således gennemgående for både skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskolen. 
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Figur 2: Sammenhæng mellem social kapital og sygefravær i dagtilbud i Børn og Unge 
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Figur 3: Sammenhæng mellem social kapital og sygefravær i fritids- og ungdomsskolen 
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Metode 
 

Undersøgelsen af social kapital blev gennemført i januar 2017. 

Der blev indledningsvist gennemført en validering, hvor arbejdsmiljøgrupperne på arbejdspladserne i Børn og 

Unge godkendte oplysninger om deres medarbejdere/kolleger. 

Den sociale kapital er blevet kortlagt ved hjælp af et spørgeskema fra Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø. Personlige log-in breve med link til spørgeskemaet blev uddelt via arbejdspladsen, via e-mail (kun 

ansatte med en @aarhus.dk-mailadresse) eller via e-boks (dagplejere) til samtlige månedslønnede ansatte, som 

var ansat i Børn og Unge den 15. november 2016. Denne rapport er baseret på besvarelserne af spørgeskemaet. 

Rambøll Management Consulting har foretaget dataindsamling, databearbejdning og rapportering for Børn og 

Unge. 

Der er som udgangspunkt lavet en rapport pr. arbejdsplads samt summerede rapporter opad i 

MEDorganisationen. Ledere og medarbejderes svar afrapporteres adskilt. Der er således udarbejdet 

medarbejderrapporter for de enkelte arbejdspladser, ligesom der er udarbejdet lederrapporter. Ligeledes er der 

udarbejdet tværgående rapporter og en hovedrapport for hele Børn og Unge. 

Beregning af point 

Spørgsmålene giver henholdsvis 0, 25, 50, 75 eller 100 point for de fem svarkategorier. Altså lige stor afstand 

mellem svarmulighederne og altid fra 0 til 100. Svarmuligheden ”Ved ikke/Ikke relevant” medregnes ikke. 

Resultatet for en dimension er udregnet som et gennemsnit af resultaterne for de spørgsmål, der indgår i 

dimensionen. Hvis de fire spørgsmål, som indgår i en dimension, har pointtal 62, 64, 68 og 70, så er pointtal- let 

for dimensionen gennemsnittet af de fire tal, i dette tilfælde, 66. 

Nyt spørgsmål i dimensionen ”Relationer til arbejdspladsen som helhed” 

Resultatet for dimensionen ”Relationer til arbejdspladsen som helhed” består i 2017 af fire spørgsmål, som i 

2015-undersøgelsen lå under to forskellige dimensioner. Derfor er denne dimensions historiske resultat 

forskelligt fra resultatet for ”Relationer til arbejdspladsen” i 2015-rapporten. 

Anonymitet 

Der er udarbejdet lokale rapporter med resultater, hvis der har været minimum fem personer har besvaret 

spørgeskemaet. Dette gøres for at sikre den enkelte respondents anonymitet. 

Sygefravær 

Sygefraværet, der er sammenholdt med social kapital, er trukket i ledelsesinformationssystemet (LIS) den 8. 

februar 2017. Der er tale om sygefravær opgjort i arbejdsdage pr. fultidsansat og med udgangspunkt i 

følgende fraværskoder: Sygdom, Sygdom med § 56-aftale, Arbejdsskade, Nedsat tjeneste Arbejdsskade, 

Delvist syg og Nedsat tjeneste. 


