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Resultater fra undersøgelsen: Godt kollegaskab gør os mere effektive 
 

 
Nu kommer der en række udsagn om de sociale forhold på din 
arbejdsplads. Angiv venligst alle de udsagn, som gælder for dig. 

Alle Mand Kvinde 

Jeg yder gerne en ekstra indsats for at hjælp en kollega 79% 77% 81% 

Jeg føler generelt, at mine kollegaer er parate til at hjælpe mig, når jeg har 

brug for det 

69% 65% 71% 

Jeg har tillid til mine kollegaer 63% 63% 63% 

Mine kollegaer har stor betydning for min lyst til at komme på arbejde 63% 55% 68% 

Et godt sammenhold på arbejdspladsen får mig til yde en ekstra indsats i 

mit job 

62% 57% 66% 

Jeg kan tale med mine kollegaer om personlige ting 52% 44% 57% 

Jeg betragter en eller flere af mine kollegaer som mine venner 35% 34% 36% 

Jeg ses privat med en eller flere af mine kollegaer 29% 25% 32% 

Jeg stoler mere på mine kollegaer end min chef 23% 24% 23% 

Jeg betragter min chef som en af mine venner 8% 11% 7% 

Jeg ses privat med min chef 3% 4% 3% 

 
Hvad er vigtigst for, at du har lyst til at blive på den samme arbejdsplads i 
lang tid? (Angiv op til tre svar) 

Alle Mand Kvinde 

At jeg har interessante opgaver 67% 67% 67% 

At jeg har gode kollegaer 56% 52% 58% 

At der er et godt fællesskab på arbejdspladsen 43% 38% 47% 

At jeg har arbejdstider, der passer mig 38% 34% 42% 

At jeg har en god chef 33% 31% 35% 

At jeg har jobsikkerhed 22% 26% 19% 

At jeg får regelmæssige lønstigninger 16% 17% 14% 

At jeg har mulighed for at blive forfremmet 7% 8% 6% 

 
Kunne du finde på at forlade et job, som du godt kunne lide, fordi du ikke 
trivedes med dine kollegaer? 

Alle Mand Kvinde 

Ja 70% 67% 72% 

Nej 11% 15% 9% 

Ved ikke 19% 18% 20% 

 
Kunne du finde på at blive i et job, som du ikke kunne lide, fordi du var 
glad for dine kollegaer? 

Alle Mand Kvinde 

Ja 40% 47% 36% 

Nej 37% 30% 41% 

Ved ikke 23% 23% 23% 

 
Hvad er vigtigst for, at du trives på en arbejdsplads? 

Vælg de tre vigtigste ting 
Alle Mand Kvinde 

At jeg har det godt med mine kollegaer 47% 41% 48% 
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At jeg bliver udfordret og får mulighed for at bruge min faglige 

kompetencer 

38% 38% 38% 

At jeg har frihed til at vælge, hvordan jeg vil løse mine arbejdsopgaver 30% 32% 30% 

At jeg kan lide mine arbejdsopgaver 30% 30% 30% 

At jeg har en god chef 26% 20% 28% 

At jeg føler, at mit arbejde er meningsfuldt 26% 28% 26% 

At der generelt er et godt fællesskab på min arbejdsplads 25% 21% 26% 

At jeg har fleksible arbejdstider 21% 21% 21% 

At jeg har tryghed i min ansættelse 20% 28% 18% 

At jeg får en god løn 19% 25% 18% 

At jeg har tilstrækkelig tid til at løse mine arbejdsopgaver 11% 9% 12% 

At jeg har faste arbejdstider 3% 3% 2% 

 


