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Medarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

udgør jeres arbejdslyst
De 7 faktorer der tilsammen

Medbestemmelse handler om at opleve sig inddraget og at have 
indflydelse på eget arbejde. Oplever du, at der er frihed og mulighed 
for selv at påvirke og strukturere dit arbejde.

Medbestemmelse
Mening handler om oplevelsen af at bruge arbejdslivet på noget 
meningsfuldt. Om opgaverne giver mening i sig selv, om du bidrager 
til noget større eller oplever, at du føler dig godt tilpas i din rolle.

Mening

Mestring handler om følelsen af at kunne beherske de situationer, 
du stilles overfor. Om at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet 
med dine daglige arbejdsopgaver og at du udvikler dig.

Mestring
Resultater handler om at opleve, at du gør fremskridt og skaber 
konkrete resultater af dit arbejde. Om der er klare mål for ens 
arbejde, og om det er tydeligt, hvornår du har opnået mål og delmål.

Resultater

Faktoren ledelse viser forskellige aspekter af oplevelsen af din 
nærmeste leder. Oplever du, at lederen er en dygtig leder, om der er 
tillid og en god relation, og hvad er lederens sociale og faglige 
kompetencer.

Ledelse
Kollegafaktoren handler om, hvordan det går med kollegaskabet. 
Om du oplever tillid til dine kolleger og har et godt samspil både 
fagligt og socialt.

Kolleger

Balance handler om ligevægt. Det gælder både inden for arbejdet, 
hvor der skal være balance mellem opgaver og tid, og det gælder 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Balance
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72

86
Samlet score arbejdslyst

Jeres samlede arbejdslyst set i forhold til sammenligningenFonden Det Private Borilbud
GAIS-rapport

72

87
Medbestemmelse

74

87
Mening

73

80
Mestring

74

81
Resultater

69
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Ledelse

76

90
Kolleger

69

72
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spørgsmålene
Dyk ned i
GAIS-rapport



Sammenlignet med: God Arbejdslyst IndeksMedarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

86
Samlet score

72

Jeres score for Arbejdslyst

Den samlede arbejdslyst fortæller, i hvilken grad du 
er glad for dit job, føler dig motiveret til arbejdet og 
har en positiv opfattelse af din arbejdsplads.

Arbejdslyst
GAIS-rapport

85

Føler du glæde ved dit arbejde?

74

87

Føler du dig motiveret til at gå på arbejde?

72

91

Er din arbejdsplads overordnet set et godt sted at 
arbejde?

75

85

Nød du din seneste arbejdsdag?

71

81

Ser du frem til næste gang, du skal på arbejde?

69



Sammenlignet med: God Arbejdslyst IndeksMedarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

87
Samlet score

72

Jeres score for Medbestemmelse

Medbestemmelse handler om at opleve sig 
inddraget og at have indflydelse på eget arbejde. 
Oplever du, at der er frihed og mulighed for selv at 
påvirke og strukturere dit arbejde.

Medbestemmelse
GAIS-rapport

86

Oplever du at have passende medbestemmelse på din 
arbejdsplads?

69

84

Oplever du at have passende indflydelse på vigtige 
beslutninger, der har betydning for dit arbejde?

66

90

Oplever du at have passende indflydelse på, hvordan du 
løser dine arbejdsopgaver?

78

87

Oplever du en passende balance mellem frihed og 
kontrol på din arbejdsplads?

76



Sammenlignet med: God Arbejdslyst IndeksMedarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

87
Samlet score

74

Jeres score for Mening

Mening handler om oplevelsen af at bruge 
arbejdslivet på noget meningsfuldt. Om opgaverne 
giver mening i sig selv, om du bidrager til noget 
større eller oplever, at du føler dig godt tilpas i din 
rolle.

Mening
GAIS-rapport

89

Oplever du, at dit arbejde er meningsfyldt?

77

87

Oplever du, at du udfylder en vigtig funktion på din 
arbejdsplads?

79

89

Mener du, at dit arbejde bidrager positivt til andre 
menneskers hverdag?

78

89

Oplever du at bidrage til et større formål gennem dit 
arbejde?

73

84

Lever dit nuværende job op til dine ønsker for dit 
arbejdsliv?

70

84

Kan du se mening i de beslutninger, der træffes på din 
arbejdsplads?

69



Sammenlignet med: God Arbejdslyst IndeksMedarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

80
Samlet score

73

Jeres score for Mestring

Mestring handler om følelsen af at kunne beherske 
de situationer, du stilles overfor. Om at føle sig 
tilstrækkelig og kompetent i mødet med dine 
daglige arbejdsopgaver og at du udvikler dig.

Mestring
GAIS-rapport

81

Oplever du en faglig tilfredshed gennem dit arbejde?

73

77

Oplever du, at der er match mellem dine arbejdsopgaver 
og dine kompetencer?

74

78

Oplever du, at du udvikler dine kompetencer?

68

84

Oplever du at kunne håndtere forandringer i dit arbejde?

77
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81
Samlet score

74

Jeres score for Resultater

Resultater handler om at opleve, at du gør 
fremskridt og skaber konkrete resultater af dit 
arbejde. Om der er klare mål for ens arbejde, og om 
det er tydeligt, hvornår du har opnået mål og delmål.

Resultater
GAIS-rapport

83

Har du følelsen af at have udrettet noget i løbet af din 
arbejdsdag?

77

82

Har du følelsen af, at du gør fremskridt i dit arbejde?

71

76

Skaber du konkrete resultater på dit arbejde?

77

81

Oplever du, at der er klare og veldefinerede mål for, hvad 
du skal på arbejdet?

71



Sammenlignet med: God Arbejdslyst IndeksMedarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

89
Samlet score

69

Jeres score for Ledelse

Faktoren ledelse viser forskellige aspekter af 
oplevelsen af din nærmeste leder. Oplever du, at 
lederen er en dygtig leder, om der er tillid og en god 
relation, og hvad er lederens sociale og faglige 
kompetencer.

Ledelse
GAIS-rapport

89

Oplever du, at din nærmeste leder er en dygtig leder?

67

91

Oplever du, at din nærmeste leder har gode faglige 
kompetencer?

71

91

Oplever du, at din nærmeste leder har gode sociale 
kompetencer?

68

89

Har du tillid til din nærmeste leder?

72

87

Oplever du at have et godt forhold til din nærmeste 
leder?

74

85

Oplever du at få anerkendelse fra din nærmeste leder?

69
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90
Samlet score

76

Jeres score for Kolleger

Kollegafaktoren handler om, hvordan det går med 
kollegaskabet. Om du oplever tillid til dine kolleger 
og har et godt samspil både fagligt og socialt.

Kolleger
GAIS-rapport

92

Har du det godt med dine kolleger?

81

90

Finder du det let at være en del af det sociale fællesskab 
på arbejdspladsen?

76

91

Har du tillid til dine kolleger?

77

87

Har du et godt fagligt samspil med dine kolleger?

76

89

Er du og dine kolleger gode til at anerkende hinanden?

72



Sammenlignet med: God Arbejdslyst IndeksMedarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

72
Samlet score

69

Jeres score for Balance

Balance handler om ligevægt. Det gælder både 
inden for arbejdet, hvor der skal være balance 
mellem opgaver og tid, og det gælder balancen 
mellem arbejdsliv og privatliv.

Balance
GAIS-rapport

76

Oplever du, at der til daglig er balance mellem dit 
arbejdsliv og dit privatliv?

72

70

Oplever du, at du har tid til at levere den ønskede 
kvalitet på dit arbejde?

68

70

Oplever du, at der er overensstemmelse mellem dine 
opgaver og den tid, der er til at løse dem?

66
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Alle spørgsmål sorteret efter scoreGAIS-rapport

92hvor godt du har det med dine kolleger

91du overordnet har en god arbejdsplads

91din nærmeste leders faglige kompetencer

91din nærmeste leders sociale kompetencer

91din tillid til dine kolleger

90din indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver

90at være en del af det sociale fællesskab

89dit arbejde er meningsfyldt

89dit arbejds positive bidrag til andre menneskers hverdag

89din oplevelse af at bidrage til noget større

89din leders dygtighed

89din tillid til din nærmeste leder

89du og dine kollegers anerkendelse af hinanden

87du føler dig motiveret

87balancen mellem frihed og kontrol på din arbejdsplads

87du udfylder en vigtig funktion på din arbejdsplads

87dit forhold til din nærmeste leder

87det faglige samspil med dine kolleger

86din medstemmelse på arbejdspladsen

85glæden ved dit arbejde

85du nød din seneste arbejdsdag

85anerkendelse fra din nærmeste leder

84din indflydelse på vigtige beslutninger

84Lever dit nuværende job op til dine ønsker for dit arbejdsliv?

84Kan du se mening i de beslutninger, der træffes på din arbejdsplads?

84Oplever du at kunne håndtere forandringer i dit arbejde?

83følelsen af at have udrettet noget i løbet af en arbejdsdag

82følelsen af at gøre fremskridt i dit arbejde

81du ser frem til næste arbejdsdag

81din faglige tilfredshed

81din oplevelse af at have klare og tydelige mål

78udviklingen af dine kompetencer på dit job

77matchet mellem dine arbejdsopgaver og dine kompetencer

76din mulighed for at se konkrete resultater af dit arbejde

76balance mellem arbejdsliv og privatliv

70den tid du har til at levere den ønskede kvalitet

70din balance mellem dine opgaver og den tid du har til at løse dem



til faktorerne
Kommentarer
GAIS-rapport



Medarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

• At have arbejdslyst betyder for mig, at man kan lide at gå på arbejde, og 
det kan jeg med mit arbejde. 

• Der er perfekte rammer til at skabe en god dag for personale og 
beboerne

• Jeg er meget glad for mit arbejde, der er ikke 2 dage der er ens, rigtig 
gode kollegaer og søde borgere.

• Jeg kan godt lide at lave det jeg arbejder med, ligeledes også nye 
udfordringer.

• Startede den 1 sep. Så alt er meget nyt. Men det tegner godt.

”
Kommentarer til arbejdslyst
GAIS-rapport



Medarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

• Det meste af det arbejde jeg laver, er der ingen andre, der kan lave, så 
der bestemmer jeg selv, hvordan det skal gøres.

• Jeg oplever helt sikkert at have indflydelse hver dag på arbejde.

• Medbestemmelse, betyder at man er med til at bestemme sammen 
med de andre i teamet. 

”
Kommentarer til medbestemmelse
GAIS-rapport
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• Der er en mening med mit arbejde, fordi vi hjælper beboerne til at 
fungere i deres hverdag, vi giver dem trygge rammer.

• Der er sket en markant ændring, efter ny leder, men dette til absolut 
det positive

• Det giver i høj grad mening at arbejde med relation til borgerne.

• Mit arbejde giver mening på den måde, at man kan se om forretningen 
er god eller dårlig. Og det er en vigtig faktor.

”
Kommentarer til mening
GAIS-rapport
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• Da jeg ikke er uddannet, har der af og til været episoder som har virket 
lidt vanskelige.

• Fejl i arbejdsopgaverne er stadigvæk en øvelse jeg ikke er helt god til 
endnu.

• Jeg føler helt sikkert at jeg kan mestre mine arbejdsopgaver
”
Kommentarer til mestring
GAIS-rapport
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• Der er klare mål for mine opgaver. Levere noget der kan læses.

• Jeg føler at jeg gør fremskridt i relations arbejdet.

• Når der arbejdes med mennesker, kan det være svært at måle. 
Udvikling kan tage lang tid.

• Resultater, er at man arbejder henimod målene for de enkelte borgere. 

”
Kommentarer til resultater
GAIS-rapport
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• Jeg har fuld tillid til ledelsen.

• Ledelsen, er de overordnede på arbejdspladsen. 

• Mine svar er ud fra min nærmeste chef.

• Startet den 1 sep. Alt er nyt”
Kommentarer til ledelse
GAIS-rapport
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• Har et fantastisk fællesskab, både fagligt og socialt

• Jeg er introvert så har ikke det stor behov til det sociale, med taler godt 
med alle dem jeg møder på min vej på arbejdspladsen.

• Jeg har nogle rigtig gode og professionelle kollegaer.

• Kolleger, er dem som jeg samarbejder med, om at nå målene for 
beboerne

”
Kommentarer til kolleger
GAIS-rapport
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• Da jeg er på deltid, syntes jeg ikke at jeg kan udføre mit arbejde helt 
som jeg gerne ville.

• Det kan indimellem være svært at nå at dokumentere, men ellers er jeg 
glad for min vagtplan, og når for det meste det jeg skal.

• Jeg finder balancen med mit arbejdsliv og privatliv, idet at der er mange 
lange vagter, men det er det jeg godt kan lide ved arbejdet, da man så 
har fri nogle dage, til at passe og pleje ens familieliv. 

• Vi har været i markant tidspres i vores afdeling, men dette er i bedring

”
Kommentarer til balance
GAIS-rapport



Styrker og svagheder viser, hvordan dit 
teams besvarelser afviger positivt og 
negativt fra benchmark

Styrker og svagheder
Dit teams
GAIS-rapport
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Medbestemmelse handler om at opleve sig 
inddraget og at have indflydelse på eget arbejde. 
Oplever du, at der er frihed og mulighed for selv 
at påvirke og strukturere dit arbejde.

Dit teams Styrker og 
svagheder ud fra 
medbestemmelse

GAIS-rapport

+17

Oplever du at have passende medbestemmelse på din 
arbejdsplads?

+18

Oplever du at have passende indflydelse på vigtige 
beslutninger, der har betydning for dit arbejde?

+12

Oplever du at have passende indflydelse på, hvordan du 
løser dine arbejdsopgaver?

+11

Oplever du en passende balance mellem frihed og 
kontrol på din arbejdsplads?
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Mening handler om oplevelsen af at bruge 
arbejdslivet på noget meningsfuldt. Om 
opgaverne giver mening i sig selv, om du bidrager 
til noget større eller oplever, at du føler dig godt 
tilpas i din rolle.

Dit teams Styrker og 
svagheder ud fra mening

GAIS-rapport

+12

Oplever du, at dit arbejde er meningsfyldt?

+8

Oplever du, at du udfylder en vigtig funktion på din 
arbejdsplads?

+11

Mener du, at dit arbejde bidrager positivt til andre 
menneskers hverdag?

+16

Oplever du at bidrage til et større formål gennem dit 
arbejde?

+14

Lever dit nuværende job op til dine ønsker for dit 
arbejdsliv?

+15

Kan du se mening i de beslutninger, der træffes på din 
arbejdsplads?
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Mestring handler om følelsen af at kunne 
beherske de situationer, du stilles overfor. Om at 
føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med 
dine daglige arbejdsopgaver og at du udvikler dig.

Dit teams Styrker og 
svagheder ud fra mestring

GAIS-rapport

+8

Oplever du en faglig tilfredshed gennem dit arbejde?

+3

Oplever du, at der er match mellem dine arbejdsopgaver 
og dine kompetencer?

+10

Oplever du, at du udvikler dine kompetencer?

+7

Oplever du at kunne håndtere forandringer i dit arbejde?
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Resultater handler om at opleve, at du gør 
fremskridt og skaber konkrete resultater af dit 
arbejde. Om der er klare mål for ens arbejde, og 
om det er tydeligt, hvornår du har opnået mål og 
delmål.

Dit teams Styrker og 
svagheder ud fra resultater

GAIS-rapport

-1

Skaber du konkrete resultater på dit arbejde?

+6

Har du følelsen af at have udrettet noget i løbet af din 
arbejdsdag?

+11

Har du følelsen af, at du gør fremskridt i dit arbejde?

+10

Oplever du, at der er klare og veldefinerede mål for, hvad 
du skal på arbejdet?
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Faktoren ledelse viser forskellige aspekter af 
oplevelsen af din nærmeste leder. Oplever du, at 
lederen er en dygtig leder, om der er tillid og en 
god relation, og hvad er lederens sociale og 
faglige kompetencer.

Dit teams Styrker og 
svagheder ud fra ledelse

GAIS-rapport

+22

Oplever du, at din nærmeste leder er en dygtig leder?

+20

Oplever du, at din nærmeste leder har gode faglige 
kompetencer?

+23

Oplever du, at din nærmeste leder har gode sociale 
kompetencer?

+17

Har du tillid til din nærmeste leder?

+13

Oplever du at have et godt forhold til din nærmeste 
leder?

+16

Oplever du at få anerkendelse fra din nærmeste leder?
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Kollegafaktoren handler om, hvordan det går 
med kollegaskabet. Om du oplever tillid til dine 
kolleger og har et godt samspil både fagligt og 
socialt.

Dit teams Styrker og 
svagheder ud fra kolleger

GAIS-rapport

+11

Har du det godt med dine kolleger?

+14

Finder du det let at være en del af det sociale fællesskab 
på arbejdspladsen?

+14

Har du tillid til dine kolleger?

+11

Har du et godt fagligt samspil med dine kolleger?

+17

Er du og dine kolleger gode til at anerkende hinanden?
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Balance handler om ligevægt. Det gælder både 
inden for arbejdet, hvor der skal være balance 
mellem opgaver og tid, og det gælder balancen 
mellem arbejdsliv og privatliv.

Dit teams Styrker og 
svagheder ud fra balance

GAIS-rapport

+4

Oplever du, at der til daglig er balance mellem dit 
arbejdsliv og dit privatliv?

+2

Oplever du, at du har tid til at levere den ønskede 
kvalitet på dit arbejde?

+4

Oplever du, at der er overensstemmelse mellem dine 
opgaver og den tid, der er til at løse dem?
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Jeres team besvarelser fordelt på de enkelte faktorer. Her kan du se, hvordan besvarelserne i jeres team er 
fordelt i forholdet mellem fordeling og score

Spredning
GAIS-rapport

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

8

Arbejdslyst

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

7

Medbestemmelse

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

9

Mening

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

6

Mestring

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

6

Resultater

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

8

Ledelse

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

8

Kolleger

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

6

Balance
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0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 10

2 6 11Detractors Passives Promoters

1

19/25 (76%)

Gennemsnit

47

Hvor sandsynligt er det, at du ville 
anbefale Fonden Det Private Borilbud 
som et godt sted at arbejde?

1Spørgsmål

Se besvarelserne på de ekstra spørgsmål, der er stillet i forbindelse med GAIS-målingen.
Egne spørgsmål



Medarbejdertilfredshed sept. 202109.08.2022

0

An
ta

l b
es

va
re

lse
r

HøjestLavest

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19/25 (76%)

Gennemsnit

87/100

Oplever du, at din arbejdsplads har 
fokus på trivsel?

2Spørgsmål

Se besvarelserne på de ekstra spørgsmål, der er stillet i forbindelse med GAIS-målingen.
Egne spørgsmål
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• Lige startet.
• Bedre løn. Mere kollegialt samarbejde - der er for meget ene arbejde
• indtil nu har jeg ikke noget at indvende, jeg synes at der er meget fokus på ens trivsel på arbejdspladsen
• Tydelig ledelse i alle teams

4/25 (16%)

Hvilke initiativer eller indsatser, der 
kan forbedre trivslen, vil du foreslå?

3Spørgsmål

Se besvarelserne på de ekstra spørgsmål, der er stillet i forbindelse med GAIS-målingen.
Egne spørgsmål
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0 19

Nej

19/25 (76%)

Har du inden for de seneste 12 
måneder selv oplevet at blive udsat 
for krænkelser på din arbejdsplads, fx 
mobning eller seksuel chikane?

4Spørgsmål

Se besvarelserne på de ekstra spørgsmål, der er stillet i forbindelse med GAIS-målingen.
Egne spørgsmål
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0 19

Nej

19/25 (76%)

Har du inden for de seneste 12 
måneder været vidne til krænkelser 
på din arbejdsplads, fx mobning eller 
seksuel chikane?

5Spørgsmål

Se besvarelserne på de ekstra spørgsmål, der er stillet i forbindelse med GAIS-målingen.
Egne spørgsmål
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Sådan forbedrer I teamets arbejdslyst
Anbefalinger til de 7 faktorer

Medbestemmelse
Giv dine medarbejdere oasen 

Mening

Find den fælles mening
Et stærkt og meningsfuldt samarbejde
Byg det meningsfulde kollegaskab i klodser

Mestring

Kompetencecirklen
6 trin: spot dit teams kompetencer
4 steps til at udvikle dine medarbejdere

Resultater

Sæt de rigtige mål – og skab bedre resultater
Sådan evaluerer I jeres resultater

Ledelse

Ledelse med anerkendelse
Hvilken type leder er du?

Kolleger
Styrk det sociale fællesskab på arbejdspladsen

Balance

Skab balance hos din medarbejder
Kend symptomer på overophedning og stress
Hjælp dine medarbejdere til bedre balance

https://app.gais.dk/team/#/external/article/7KtvrIAAQ0F2uqZzBzoVTC?lang=da
https://assets.ctfassets.net/25eo3vrpnmyk/2psLwUl7fVJMjfhKK1EePm/15f38e02d43b549569e6a7a841992d3a/GAIS-Find-den-faelles-mening.pdf
https://assets.ctfassets.net/25eo3vrpnmyk/5NvS1SuRes6ZuNhj1KGtar/101a1b8a6ed064eedee051efca483d95/TOOL_mening_Et_st__rkt_og_meningsfuldt_samarbejde__1_.pdf
https://assets.ctfassets.net/25eo3vrpnmyk/NlRYiPR9LwLswaYSxPwCz/0688446e515d73ff709335b0728985da/TOOL_mening_Byg_det_meningsfulde_kollegaskab_i_klodser.pdf
https://assets.ctfassets.net/25eo3vrpnmyk/ecPWXCOrF497lNs0jmfoJ/ec3c967b1817db318cc590ff3230a6de/GAIS_-_Kompetencecirklen.pdf
https://app.gais.dk/team/#/external/article/4p4PFqk4YMD7emNSAUf52J?lang=da
https://app.gais.dk/team/#/external/article/46kduXmaCCpwvVlYBF5DDP?lang=da
https://app.gais.dk/team/#/external/article/4hYs9Q0GG7Nlhrq2zQL7sC?lang=da
https://app.gais.dk/team/#/external/article/5fAItsyLreKaTFdYSokhSi?lang=da
https://app.gais.dk/team/#/external/article/4Ti5ldJMti4fcpTHQWzCJA?lang=da
https://app.gais.dk/team/#/external/article/3sToGy51wpIKI8M34ZqCIi?lang=da
https://app.gais.dk/team/#/external/article/5sTc7UaNzuQ3Ks7GxYuoCe?lang=da
https://assets.ctfassets.net/25eo3vrpnmyk/76Lxt6X1iyH8GxoKTX5Vb8/1415de42e0a6c7853879af85d2a219be/GAIS_-_Skab_balance_hos_din_medarbejder.pdf
https://app.gais.dk/team/#/external/article/bcf54a2bdb56424fbfada802b14e11f6?lang=da
https://app.gais.dk/team/#/external/article/W2QhWoo3JSsVl40Fcp72U?lang=da
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