
EVALUERING AF KONFLIKTFOREBYGGELSE BLANDT ARRIVAS MEST UDSATTE CHAUFFØRER Side 1 af 43 

 

 

 
 

  

Evaluering af konfliktforebyggelse blandt Ar-
rivas mest udsatte chauffører 

Konfliktforebyggelse ved hjælp af aikido 

Udarbejdet af: Anja Uglebjerg, Siri Dencker og Flemming Pedersen  

Marts 2015 
 



EVALUERING AF KONFLIKTFOREBYGGELSE BLANDT ARRIVAS MEST UDSATTE CHAUFFØRER Side 2 af 43 

 

 
  

EVALUERING AF KONFLIKTFOREBYGGELSE BLANDT ARRIVAS 

MEST UDSATTE CHAUFFØRER 
Udarbejdet af: Anja Uglebjerg, Siri Dencker og Flemming Pedersen  
Udgiver: TeamArbejdsliv 

© TeamArbejdsliv 

Marts 2015 

 

 
 



EVALUERING AF KONFLIKTFOREBYGGELSE BLANDT ARRIVAS MEST UDSATTE CHAUFFØRER Side 3 af 43 

 

INDHOLD 
 

Indhold 3 

Forord 4 

1 Indledning 5 

1.1 Succeskriterier 5 

2 Sammenfatning og konklusion 7 

2.1 Sammenfatning i forhold til succeskriterierne 7 

2.2 Samlet konklusion 8 

3 Beskrivelse af kursusforløb og indhold 10 

4 Beskrivelse af Kursusdeltagerne 13 

4.1 Karakteristik af deltagerne 13 

5 Resultater af evalueringen 16 

5.1 Deltagernes tilfredshed med kurset 16 

5.2 Succeskriterium 1: bedre til at vurdere og tackle situationer 18 

5.3 Succeskriterium 2: færre og mindre alvorlige hændelser 24 

5.4 Succeskriterium 3: det er lettere at have en dialog om vold og trusler på arbejdspladsen 25 

5.5 Succeskriterium 4 og 5: forståelse for og indsigt i chaufførernes situation fra backoffice og ledelse 

26 

5.6 Succeskriterium 6: sygefravær 27 

5.7 Succeskriterium 7:  antal chauffører, der har gennemført 28 

6 Mangfoldighed 29 

7 Afledte effekter af kurset: bedre kundeservice og ro på arbejdspladsen 31 

7.1 Andre erfaringer og læring 31 

8 EvalueringsMetode og datagrundlag 32 

8.1 Datagrundlag 32 

Bilag 1: Spørgeskema til evaluering af kurserne 34 

Bilag 2: Spørgeguide til evaluering af Aikidokursus på Arriva 40 

Bilag 3: Uddrag af Mederarbejdertilfredshedsundersøgelse 2014 42 

  

 

 

  



EVALUERING AF KONFLIKTFOREBYGGELSE BLANDT ARRIVAS MEST UDSATTE CHAUFFØRER Side 4 af 43 

 

FORORD  
Københavnske buschauffører på en række af byens mest belastede buslinjer er i særlig grad udsat for 

ukvemsord, trusler, vold og røveriske overfald. På Arriva Ryvang har en række tiltag så som voldspolitik, æn-

dringer i pengehåndtering så chaufførerne har færre kontanter i bussen, konflikthåndteringskurser samt pas-

sagerrettede kampagner hjulpet, men ikke løst problemerne, der i høj grad belaster chaufførerne og fører til 

sygefravær og arbejdsophør. 

TeamArbejdsliv har igennem en årrække arbejdet med konflikthåndtering på arbejdspladser og har med ud-

gangspunkt i Aikido, der er en traditionel japansk kampkunst, udviklet et særligt konflikthåndteringskursus, 

der blandt andet er afprøvet på Amager Forbrænding. Det er med udgangspunkt i de erfaringer at TeamAr-

bejdsliv i samarbejde med Arriva Ryvang har udviklet kurset ”Konfliktforebyggelse blandt Arrivas mest ud-

satte buschauffører”. Grundlaget for undervisningen er almene konflikthåndteringsteorier og der er hentet 

inspiration fra filosofien i den japanske kampkunst aikido (Brugen af aikido i konfliktforebyggelse er beskre-

vet i bogen ”The Magic of Conflicts – Turning a Life of Work into af Life of Art”). 

Kurset er blevet udbudt til nogle af Arrivas mest belastede chauffører.  Projektets formål har været at ruste 

chaufførerne til at blive bedre til at tackle de hændelser med vold og trusler, som de oplever i dagligdagen og 

om muligt afværge eller forebygge disse. Ønsket har været, at de vilkår med trusler, vold og racisme, der er 

for chaufførerne, bliver tacklet mest hensigtsmæssigt både af chaufførerne og af Arriva, så hændelser mind-

skes i antal og alvor og fysiske og psykiske skader på chaufførerne så vidt det overhovedet er muligt undgås.  

Undervisningen er tilrettelagt og gennemført af TeamArbejdsliv med Helene Eriksen som den primære un-

derviser. Helene er jurist og arbejder med konflikthåndtering og mægling. Samtidig er hun erfaren Aikido 

udøver, og det er kombinationen af disse ting, Helene bruger i undervisningen. Inger-Marie Wiegman, der er 

arbejdsmiljørådgiver og erfaren aikido udøver, har også deltaget i udvalgte dele af undervisningen. 

Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden og er gennemført fra januar 2012-december 2014. 

Evalueringen er foretaget af TeamArbejdsliv ved Anja Uglebjerg, Siri Dencker og Flemming Pederen 
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1  INDLEDNING  
Arriva Ryvang og TeamArbejdsliv har i perioden fra januar 2012-december 2014 sammen kørt projekt ”Kon-

fliktforebyggelse blandt Arrivas mest udsatte buschauffører”. Hovedformålet med kurset har været at for-

bedre arbejdsmiljø og forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange i form af konflikter, vold og trusler for 

buschauffører på nogle af Arrivas mest belastede busruter. Dette er gjort gennem undervisning i konflikt-

håndtering og forebyggelse. Der har været afholdt 9 kursusforløb. Hvert kursusforløb har strakt sig over 6-8 

uger. Kurset har været tilrettelagt som ugentlige workshops, hvor kursusdeltagerne sammen med undervise-

ren har arbejdet med, hvordan helt konkrete konflikter fra chaufførernes hverdag kan håndteres og forebyg-

ges. 76 buschauffører har gennemført kurset.  

Evalueringen er foretaget undervejs i forløbet, hver kursusdeltager har udfyldt et spørgeskema ved afslutnin-

gen af kurset og udvalgte kursusdeltagere er blevet interviewet et stykke tid efter at de har deltaget. Evalue-

ringen beskrives mere indgående sidst i rapporten. 

Nedenfor præsenteres projektets succeskriterier.  

1.1 Succeskriterier  

Der var i ansøgningen til Forebyggelsesfonden opstillet syv succeskriterier for projektet: 

SUCCESKRITERERIER  

1. De chauffører, som har deltaget i projektet, føler sig bedre klædt på til at 

tackle aggressiv og provokerende adfærd: De føler sig bedre i stand til at 

vurdere, hvornår de af hensyn til egen sikkerhed skal undlade eller stoppe 

fx en billetkontrol. De føler sig bedre i stand til at afværge en faresituation 

uden at gå ind i en fysisk kamp. Og de oplever sig i højere grad i stand til at 

skelne mellem personlige angreb og angreb på chaufførfunktionen 

2. Antallet af oplevede ubehagelige hændelser og deres alvor er reduceret 

med i alt 20% blandt de deltagende chauffører (på de tre linjer) 

3. Chauffører, arbejdsmiljørepræsentant, driftsledelse og backoffice perso-

nale oplever, at det er lettere at have en dialog om vold og trusler på ar-

bejdspladsen  

4. Chaufførerne oplever, at der er en større forståelse for deres situation 

blandt ledere og backoffice og at deres forslag til voldsforebyggende til-

tag i højere grad bliver fulgt op 

5. Backoffice har fået en større indsigt i chaufførernes vilkår og føler sig 

bedre i stand til at hjælpe dem 

6. Sygefraværet på de tre linjer er under gennemsnittet for anlæggets chauf-

fører 

7. 80 chauffører svarende til halvdelen af chaufførerne på de tre linjer har 

valgt at gennemføre konfliktforebyggelsesforløbet. 

 

1.1.1 Tilpasninger i projekt og succeskriterier undervejs 

Det var oprindeligt tænkt sådan, at kursusdeltagerne skulle komme fra tre specifikke buslinjer, der bliver an-

set som værende de mest konfliktfyldte på Arriva Ryvang: 3A, 4A og 15. I praksis viste det sig umuligt at be-

grænse deltagerne til chaufførerne på de linjer. Det viste sig logistisk umuligt at have chauffører fra de 

samme linjer på kurset og samtidig få vagtskemaer til at gå op. Buslinje 15 blev desuden nedlagt 31. marts 

2013 og var derfor ikke længere relevant for projektet. I praksis har der været deltagende chauffører fra 

samtlige buslinjer på kurset men med en overvægt fra de konfliktfyldte linjer. Nedenstående tabel viser for-

delingen af chauffører på hhv. 3A og 4A, de øvrige (ikke ligeså konfliktfyldte) ruter og de der kører alle ruter:  
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48% af deltagerne kører på 3A og 4A, 21% kører på alle ruter og dermed også på 3A og 4A. 31% kører ikke på de 

konfliktfyldte ruter. Fokus på kurset har været de konflikter, de deltagende chauffører har. Her har ruterne 

3A og 4A fyldt meget. Det skal understreges, at chauffører der ikke kører på konfliktfyldte ruter, selvfølgelig 

kan opleve konflikter alligevel. 

Ændringen her har selvfølgelig betydning for nogle af succeskriterierne. Under kriterium 6 ser vi på sygefra-

været for de deltagende chauffører og sammenligner med Arriva Ryvang generelt frem for sygefraværet på 

de specifikke buslinjer. I kriterium 7 bortfalder den del, der omhandler de tre buslinjer, da dette ikke længere 

er relevant. Da deltagelse i kurset har været frivillig, har det været et succeskriterium relateret til, om der ville 

være interesse blandt chaufførerne til at gennemføre alle de 9 budgetterede kurser. 

Det var den oprindelige tanke, at der skulle deltage personale fra backoffice i samtlige kurser, formålet var 

blandt andet at give backoffice et bedre indblik i chaufførernes situation og oplevelser omkring konflikter og 

vold. I praksis har fem fra backoffice deltaget i kurset (fordelt på fire hold), da der ikke har været udpeget 

deltagere fra Arrivas side.  Dette har både indirekte og direkte indflydelse på kriterierne tre til fem, der om-

handler en øget forståelse for chaufførernes arbejdssituation blandt eksempelvis backoffice og ledelse.  
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Chauffør på konfliktfyldte ruter (3A og 4A)
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Kører på alle ruter i Ryvang

Figur 1: Hvilke linjer kører du?
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2 SAMMENFATNING OG KONKLUSION 

2.1 Sammenfatning i forhold til succeskriterierne  

I de næste afsnit gennemgår vi hvert af de 7 succeskriterier og ser kort på, hvordan projektet har levet op til 

egne kriterier. 

2.1.1 Succeskriterium 1: bedre til at vurdere og tackle situationer  

Overordnet set udtrykker chaufførerne tilfredshed med kurset og deres udbytte af det, det viser resulta-

terne fra både spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview. Chaufførerne beskriver endvidere, at 

de på kurset har fået redskaber, der hjælper dem til at bevare roen i dagligdagen, til trods for at de oplever at 

der er mange elementer, der kan medvirke til at stresse dem i deres arbejde - ud over passagererne.  Chauffø-

rerne beskriver endvidere, at de har fået redskaber til at håndtere situationer med passagerer, der måske 

tidligere ville have givet konflikter. Desuden har kurset givet dem viden om, at de verbale og fysiske overfald 

de oplever, ikke er personligt rettet mod dem. På baggrund af evalueringen er vurderingen, at succeskrite-

rium 1 er opfyldt.  

2.1.2 Succeskriterium 2: 20% færre og mindre alvorlige hændelser 

En opgørelse over hændelser i perioden fra januar 2009 til marts 2015 for de 76 chauffører, der har gennem-

ført kurset, viser at der var registreret 30 anmeldte overfaldsepisoder før deltagelsen i kurset for gruppen 

som helhed. Det dækker både episoder med og uden fravær. Efter deltagelse i kurset er der registreret 6 an-

meldelser for gruppen. Ved gennemlæsning af arbejdsskadeanmeldelserne for disse, er det tydeligt, at de 5 

episoder bærer præg af, at chaufførerne har brugt de ting, de har lært bevidst eller ubevidst. Derfor er disse 

episoder ikke blevet alvorlige og fysiske. 

Det er urealistisk at forestille sig, at et konflikthåndteringskursus vil kunne medføre, at chaufførerne ikke ud-

sættes for hændelser, der skal anmeldes, da chaufførerne selvfølgelig kun udgør den ene part i en konflikt. 

Det væsentlige er, at chaufførerne har fået redskaber fra kurset, der sætter dem i stand til at undgå at en 

konflikt udvikler sig uhensigtsmæssigt, og det tyder evalueringen på er tilfældet og vi vurderer at kriteriet er 

opfyldt, selvom vi ikke har adgang til de (præcise) data, der skal til for at lave en vurdering af, om hændel-

serne er faldet med 20% (jf. succeskriteriet om fald reduktion i hændelser på 20%). 

2.1.3 Succeskriterium 3:  det er lettere at have en dialog om vold og trusler på arbejds-
pladsen 

Der er generelt set et større fokus på dialog om vold og trusler på Arriva Ryvang, end der har været tidligere. 

Der er en kulturændring i gang og kurset i konfliktforebyggelse kan ses som en del af denne kulturændring. 

Dialog om vold, trusler og konflikter har udgjort en stor del af kurset, hvor de praktiske konflikthåndterings-

øvelser netop tager udgangspunkt i chaufførernes egne oplevelser fra hverdagen. Det viser, at chaufførerne 

gerne indgår i en konstruktiv dialog omkring konflikter, når rammerne er der.  De chauffører, der har delta-

get i kurset, er generelt set meget tilfredse med den del af kurset, der omhandler dialog og med at dele og 

lytte til andres konflikter. Den kvalitative undersøgelse blandt chaufførerne viser dog samtidig, at de ikke har 

en oplevelse af, at det er blevet lettere at tale om konflikter på arbejdspladsen som helhed. En del peger på, 

at der stadig er en kultur, hvor man klarer tingene selv.  

Evalueringen viser, at kurset har været en del af en større kulturændring, der stadig er i gang, hvor der er 

mere fokus på vold og dialog på arbejdspladsen. Kurset har bidraget til, at en gruppe af chaufførerne på Ar-

riva har fået skabt et rum og et fælleskab omkring mere dialog omkring vold og trusler. Vi vurderer derfor at 

succeskriteriet er opfyldt.  
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2.1.4 Succeskriterium 4: større forståelse for chaufførernes situation blandt ledere og 
backoffice og at deres forslag til voldsforebyggende tiltag i højere grad bliver 
fulgt op 

Kurset har ikke formået at skabe en større indsigt i og forståelse for chaufførernes situation blandt backof-

fice personalet i det omfang det var intentionen, da backoffice personale kun har deltaget i 4 ud af 9 kurser (i 

alt fem deltagere).  På alle kurser har der været en kursusgang, hvor deltagerne er kommet med forslag til, 

hvordan Arriva kunne nedbringe antallet og alvoren af konflikter for chaufførerne. Disse er givet videre til 

HSE-gruppen hos Arriva og på sidste kursusgang har HSE-repræsentant eller driftschef givet chaufførerne en 

tilbagemelding. Ledelsen har efterfølgende gennemgået disse og har implementeret, eller arbejder på at im-

plementere, de realiserbare ting som f.eks. bedre placering af rejsekort, mere køretid på udvalgte ruter, 

kommunikation til kontoret erstattet af driftscenter og ombygning af udkørsel. Det er ikke nødvendigvis en 

viden chaufførerne har, og nogle af dem udtrykker skuffelse over at de at føler de ikke blevet lyttet til. Kom-

munikationen omkring dette element af kurset burde have været bedre. 

På baggrund af ovenstående vurderer vi at kriteriet er delvist opfyldt 

2.1.5  Succeskriterium 5: indsigt i chaufførernes situation fra backoffice  

Det var oprindeligt intentionen, at der skulle være backoffice personale med på alle kurser. Formålet var 

blandt andet at skabe en bedre forståelse mellem chauffører og backoffice folk. Særligt var formålet at 

backoffice bedre kunne hjælpe chaufførerne i situationer omkring konflikter. I praksis har der været 

deltagere fra backoffice på fire af kurserne. Vi vurderer derfor at kriteriet delvist opfyldt. 

2.1.6 Succeskriterium 6: sygefravær 

For hold 1-7 har vi set på det samlede sygefravær i et år før og et år efter deltagelse i kurset. Kurser for hold 8 

og 9 er afholdt i sidste del af 2014, og det har derfor ikke været muligt at følge dem i et år efter kursusforlø-

bet og få sammenlignelige data, og de er derfor ikke inkluderet her. Kursisternes sygefravær sammenholder 

vi med sygefraværet for alle chauffører på Arriva Ryvang i perioden 2011-14. Det samlede sygefravær for kur-

sisterne er faldet fra 9,3 sygedage i før-perioden til 8,5 i efter-perioden. Når vi ser på det samlede sygefravær 

for chaufførerne på hold 1-7 efter kurset, ligger det lavere end det samlede sygefravær for chaufførerne på 

Arriva Ryvang i hele perioden.  På den baggrund kan vi forsigtigt konkludere, at succeskriteriet er opfyldt. 

Det er dog vigtigt at understrege, at sygefraværet ikke nødvendigvis er en god indikator på, om kurset har 

været en succes eller ej, da mange sygefravær påvirkes af en lang række faktorer  

2.1.7 Succeskriterium 7:  antal chauffører, der har gennemført kurset 

81 ansatte fra Arriva Ryvang har gennemført kurset, heraf har fem været backoffice personale og dermed 

har 76 chauffører deltaget. På flere kurser er enkelte deltagere stoppet undervejs enten på grund af sygdom, 

jobskifte eller logistiske forhold, og der er derfor flere end 81, der er påbegyndt kurset. Ud af de 71 deltagere, 

der har besvaret spørgeskemaet, kører 69% på de konfliktfyldte ruter 3A og 4A og vi vurderer, at kriteriet er 

opfyldt. 

2.2 Samlet konklusion 

Evalueringen viser, at der generelt set har været en stor tilfredshed med kurset blandt både kursusdeltagere 

og ledelsen på Arriva Ryvang. Evalueringen viser, at kursusdeltagerne har fået nogle redskaber, de kan be-

nytte til at undgå eller afmontere konflikter i deres daglige arbejde og mange chauffører oplever færre kon-

flikter i deres arbejde. Det fremstår klart, at chaufførerne især benytter sig af forholdsvis simple teknikker 

som afslappende vejrtrækning, viden om kropssprog og du/jeg sprog i deres dagligdag i bussen og at dette i 

stor udstrækning virker for dem. Kurset har fundet sted i en periode, hvor der samtidig har været stor fokus 

på at nedbringe vold og konflikter mod chauffører i Arriva, herunder fokus på at hændelser skal anmeldes. På 

kurset har det været vigtigt at skabe klarhed om chaufførrollen i forbindelse med billettering da denne situa-

tion kan være en kilde til konflikter. Chaufføren skal udføre en vejledende billetkontrol, dvs. vejlede kunden 

men ikke gå ind i en konflikt med kunden, hvis denne vælger ikke at følge vejledningen.  
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Kurset har ikke nødvendigvis skabt bedre forståelse for chaufførernes situation blandt backoffice i det om-

fang det oprindelig var intentionen, da det viste sig at være sværere end forventet (rent logistisk) at få back-

office personale med på alle kurserne. Chaufførerne giver i evalueringen udtryk for, at de ikke ved, om de 

forslag de har givet til ledelsen vedr. konfliktforebyggelse, er blevet sat i værk, og nogle udtrykker skuffelse 

over dette. Evalueringen viser, at ledelsen har set på alle forslag og at de realiserbare enten er sat i værk, el-

ler forventes at blive sat i værk. Dette har chaufførerne formentlig ikke viden om, og det foreslås at dette 

kommunikeres ud til de chauffører, der har deltaget eller endnu bredere til alle chauffører på Arriva Ryvang. 

Når vi ser på de succeskriterier, der omhandler hændelser og sygefravær, har det vist sig kompliceret at få 

data, der helt entydigt har kunnet afgøre, om projektet har levet op til egne succeskriterier om nedbringelse 

af hændelser og sygefravær. Hvad angår hændelser, har der samlet set været rapporteret seks hændelser 

blandt deltagerene efter kursusdeltagelse. Her viser en gennemgang af arbejdsskadeanmeldelserne, at 

chaufførerne i fem af de seks tilfælde anvendte de redskaber, de har med sig fra kurset, og at det var med til 

at afværge, at tingene udviklede sig i negativ retning. Hvad angår sygefraværet, har vi set på sygefraværet 

for hold 1-7 et år før og et år efter kursusdeltagelse, og sat det i forhold til det samlede sygefravær blandt 

chaufførerne i perioden 2011-14. Analysen viser, at det gennemsnitlige sygefravær for de deltagende chauffø-

rer i perioden både før og efter deltagelse er lavere end det samlede sygefravær for alle chauffører i alle fire 

år. Men analysen viser også, at sygefravær ikke nødvendigvis er en god indikator i forhold til, om kurset har 

været en succes eller ej. Der er mange andre faktorer, der har indflydelse på, om en chauffør bliver syg eller 

ej, eksempelvis viser en lille analyse af nogle af de deltagende chaufførers sygefravær, at årsagerne til deres 

fravær skal findes andre steder end blandt de emner, der har været i fokus på kurset. Et bedre mål i denne 

sammenhæng kunne have været at se på sygefravær som følge af hændelser.  

Evalueringen viser, at chauffører med anden etnisk baggrund end dansk i overvejende grad vurderer deres 

udbytte af kurset mere positivt end chauffører med dansk baggrund.  Dette gælder både de elementer, der 

vedrører forholdet til passagerer og til kollegaer. Evalueringen viser endvidere, at der er andre positive af-

ledte effekter af kurset, nemlig bedre kundeservice og mere ro på arbejdspladesen. 
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3 BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØB OG INDHOLD 
Konflikthåndteringskurset er bygget op med en blanding af fysiske øvelser (aikido og åndedrætstræning), 

konflikthåndteringsteori og de praktiske erfaringer chaufførerne bringer med sig. Dialog, undervisning og 

træning bygges op om almene konflikthåndteringsteorier og inspiration fra filosofien i den japanske kamp-

kunst aikido. Brugen af aikido i konfliktforebyggelse er beskrevet i bogen ”The Magic of Conflicts”. Det sær-

lige ved metoden er arbejdet med at skabe bevidsthed om den instinktive kamp/flugt/frys-adfærd i en kon-

flikt eller kampsituation. En øget bevidsthed gør det muligt at ændre den instinktive adfærd, så situationen i 

stedet kan mødes med ro og autoritativt nærvær og dermed også med bevidste og kontrollerede handle-

mønstre. Den rolige og autoritative tilgang virker i mange tilfælde afdæmpende på ophidsede passagerer. 

Tilgangen skaber samtidig et rum for chaufføren til at mærke, om det vil være ufarligt at holde fast i fx en 

kontrolfunktion, eller om det vil være til fare og derfor vil være bedst at trække sig kontrolleret fra situatio-

nen. Den fysiske måde at møde modstand på inddrages som baggrund for den teoretiske viden. På den 

måde bruges kroppen til indlæring af emner, der ellers kan være vanskeligt tilgængelige for målgruppen. 

Små rollespil bruges til at understøtte læring og erfaringsudveksling.   

 

I forløbet undervises og trænes chaufførerne i det fysiske og mentale møde med passagererne, og der arbej-

des med metoder til, hvordan passagererne kan mødes på en måde, der hverken er konfliktskabende eller –

optrappende, men i stedet konfliktdæmpende og -afværgende. Formålet med at inddrage aikidoen er, at 

lære chaufførerne metoder til at undgå at kæmpe eller flygte, og på den måde kan chaufførerne lære at sig-

nalere at de ikke vil i konflikt med passagererne og dermed i mange tilfælde, afværge at konflikten opstår 

eller udvikler sig. På kurset træner chaufførerne forskellige situationer, både i træningslokalet og i en bus, 

sådan at de lærer at bruge teknikkerne i situationer, der minder mest muligt om deres dagligdag.  På den 

måde får chaufførerne indsigt i og viden om egne og andres (passagerer og trafikanters) reaktionsmønstre i 

konfliktsituationer både mentalt og fysisk.  

 

For at tage højde for de varierede elementer i undervisningen og for at skabe et rum for forandring og læ-

ring, der passer til kursets formål og indhold, har størstedelen af kurset fundet sted på tykke træningsmåtter 

i et kursuslokale på Arriva Ryvang. Underviseren har været iført akidodragt og bare tæer. Deltagerne har væ-

ret i arbejdstøj og strømpesokker/bare tæer.  Undervisningen har vekslet mellem stillesiddende og fysiske 

aktiviteter.  På to kursusgange går kursister og undervisere ned i en bus og træner de lærte teknikker, og ind-

drager her også nogle af de situationer, chaufførerne oplever i praksis. Det vil sige, at undervisningsmetoden 

understøtter at chaufførerne lærer at bruge teknikkerne i et miljø, der ligner deres normale arbejdsmiljø. 

Endvidere har kursusdeltagerne haft hjemmearbejde fra gang til gang. Dette har eksempelvis været at lægge 

mærke til, hvornår i løbet af arbejdsdagen de oplevede at blive anspændte, og så forsøge at bruge de teknik-

ker de havde lært på kurset. Det har været en del af undervisningsmetoden, at skabe et anderledes lærings-

rum (modsat et traditionelt klasse/kursuslokale), der var tilpasset kursets indhold og formål.  

 

Det overordnede formål med kurset har været at gøre chaufførerne bevidste om, hvordan man reagerer i 

konfliktfyldte, eller potentielt konfliktfyldte, situationer. De har lært om kamp/flugt reaktioner og om at 

møde konflikter åbent i stedet for at kæmpe eller flygte (hvis det er passende): 
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Oprindeligt strakte et kursusforløb sig over otte gange à to timers varighed med en time ekstra første og sid-

ste gang. Undervejs er det blevet justeret til seks gange à tre timers varighed, da dette viste sig at gøre det 

lettere at få det logistiske omkring chaufførenes kursusdeltagelse til at gå op. Følgende er en oversigt over 

kursusgangene i det reviderede forløb med seks kursusgange. 

KURSUSFORLØBET 

Hver kursusgang indledes med fysisk opvarmning inkl. udstrækning og ”siden 

sidst” og herefter KI (sammenhængen mellem krop og sind, det vil sige, hvordan 

tanker og den mentale tilstand hænger sammen med og afspejler sig i kroppens 

tilstand) 

1. gang: Introduktion 

 Deltagernes forventninger 

 Indledning til aikido og konflikthåndtering  

 TEMA: Mødet 

 Hvilke konfliktsituationer oplever I, og hvor ofte 

 TEMA: Stop mig selv op – hvis jeg skal påvirke udfaldet af et møde, er jeg 

nødt til selv at lade være at spænde op 

 

2. gang: Stop op og mødet 

 TEMA: Konflikttrapperne – planche 

 TEMA: Stop den anden op  

 Mødet - lyt, anerkend, vær enig  

 

3. gang: Sprog, girafsprog og kropssprog 

 TEMA: sprog  

 TEMA: girafsprog  

 TEMA: kropssprog  

 TEMA: rollespil i bussen 

 

4. gang: Reframing og rollespil 

 TEMA: Reframing/ændre fokus/ændre rammen 

 TEMA: Organisatorisk fokus (hvad Arriva har gjort og mere kunne gøre for 

at forebygge konflikter for chaufførerne) 

 

5. gang: Vaner og mønstre, fokus på Arriva 

 TEMA: Hvad er stadig svært? Repetition af det 

 Rollespil i bussen 

 

6. gang: Konflikttyper, hvad er stadig svært og afslutning 

Kamp eller flugt/overgivelse fører til: 

 

• - vinder/taber-situation 
• - mere kamp/modstand (aktiv/passiv) 
• - ubehag og stress 

 

At møde åbent giver mulighed for: 

 

• - accept af den anden, 
• - at indgå dialog,  
• - at ændre fokus, og  
• - at finde fælles interesser 
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 TEMA: Konflikttyper inkl. chaufførstolthed  

 TEMA: Hvad er stadig svært? 

 TEMA: god kommunikation 

 Tilbagemelding om input fra driftsleder/HSE  

 Evaluering  

 

 

Udover at projektet har givet mulighed for erfarings- og vidensdeling i forhold til konkrete situationer, har 

det også givet mulighed for refleksion over virksomhedens adfærd og praksis. I forløbet har chaufførerne 

udviklet ideer til organisatoriske tiltag inspireret af både deres egne erfaringer og den nye tilgang. Disse er 

på hvert kursus blevet bragt videre til driftsledelsen og HSE. 
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4 BESKRIVELSE AF KURSUSDELTAGERNE 
I alt har 81 Arriva ansatte deltaget i kurset, fordelt på de 9 kurser. 76 af deltagerne har været chauffører, 

mens de resterende har været fra backoffice. Kursusdeltagerne er blevet udvalgt af Arbejdsmiljørepræsen-

tanten (AMR) på Arriva Ryvang.  Fokus har som nævnt været på de mest belastede linjer, med mange over-

fald eller mange konflikter og det er indgået i udvælgelsen af deltagerne. Hovedparten af deltagerne har selv 

givet udtryk for, at de gerne ville deltage, men AMR har også i et par tilfælde henvendt sig til chauffører, der 

har været ude for overfald og givet dem tilbuddet om at deltage på kurset. Det vigtigste kriterium har været 

motivation, da det er erfaringen, at der er nemmere at rykke folk, der er motiverede. Det har været frivilligt 

at deltage. Deltagerne har fået løn under deltagelse.  

Efter endt kursusdeltagelse har chaufførerne udfyldt et spørgeskema om deres deltagelse. Spørgeskemaet 
blev udarbejdet i forbindelse med et praktikforløb på hold 2. Bevarelserne dækker de fleste deltagere fra 
hold 2-9 samt besvarelser fra fire deltagere på hold 1. 71 chauffører har besvaret skemaet. Følgende 
karakteristik tager udgangspunkt i chaufførernes besvarelser.  
 
Chaufførerne blev spurgt om, hvorfor de valgte at deltage i kurset. 21% svarer, at de ofte føler sig stressede i 
deres job, mens 19% svarer, at de oplever mange konfliker på jobbet. 64% synes, at det er spændende at 
komme på kursus og 34% synes, at det er rart at komme lidt væk fra det daglige arbejde.  

 
 

Der har ligget et pædagogisk arbejde i at sammensætte de enkelte hold bedst muligt. Målet har været at 

sikre forskellighed på hvert hold, for at skabe dynamik og sikre, at deltagerne har kunne lære af hinanden. 

AMR er gået efter at sætte holdene sammen på tværs af de forskellige typer af chauffører, hvilket vil sige at 

han eksempelvis har set på anciennitet, alder og erfaring, og så vidt det har været muligt, har sørget for, at 

der var mindst en kvinde på hvert hold. I det følgende gives en karakteristik af deltagerne. 

4.1 Karakteristik af deltagerne 

Ud af de 71, der har besvaret spørgeskemaet, var 58 mænd (82 %) og 13 kvinder (18 %). 40 deltagere (56 %) er 

ikke født i Danmark. Blandt de der angiver at være født et andet sted end Danmark, har 82% boet i Danmark 

mere end 15 år (se figur 3). 

19%

21%

64%

34%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg oplever mange konflikter på mit job

Jeg føler mig ofte stresset i mit job

Jeg synes det er spændende at komme på kursus

Jeg synes det er rart at komme lidt væk fra det
daglige arbejde

Andet

Figur 2: Hvorfor valgte du at deltage i kurset?
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Deltagerne spænder aldermæssigt fra 27-65 år, 81% er over 40 år (se figur 4) 

 

 

Erfaring og uddannelse  

De fleste af kursusdeltagerne er erfarne buschauffører. Således har 48% arbejdet som chauffør 8-14 år og 35% 

har arbejdet som chauffør i 15 år eller mere (Figur 5). 58% af deltagerne har en anden uddannelse end 

uddannelsen som buschauffør, og 87% har tidligere haft et andet arbejde en buschauffør (Figur 6) .  

 

 

 
 

Ansættelsesforhold/vagt typer 

94% af deltagerne er ansat på fuldtid og 66% kører fast turnus. 84 af deltagerne arbejder om dagen.  

18%

49%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5-14 år

15-24 år

25 år eller mere

Figur 3: Hvor mange år har du boet i Danmark?

19%

59%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27-39 år

40-54 år

55-65 år

Figur 4: Kursusdeltagernes alder

17%

48%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0-7 år

8-14 år

15 år eller mere

Figur 5: Hvor længe har du arbejdet som 
rutebuschauffør?

87%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Har haft andet arbejde før jobbet som buschauffør

Har taget en anden uddannelse før uddannelsen til
buschauffør

Figur 6: Anden erhvervserfaring og uddannelse
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94%

6%

66%

34%

84%

22%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fuldtid

Deltid

Fast turnus

Løse vagter

Dagvagter

Aftenvagter

Natte vagter

Figur 7: Arbejdstid og vagttype
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5 RESULTATER AF EVALUERINGEN 
I de næste afsnit gennemgår vi resultaterne af evalueringen i forhold til de syv succeskriterier for projektet. 

Hvert afsnit er opbygget, så vi først præsenterer de resultater af spørgeskemaundersøgelsen, eller andet 

statistisk materiale, der vedrører kriteriet. Herefter inddrages de relevante elementer fra de kvalitative inter-

view og vi foretager en vurdering af, hvordan projektet har levet op til succeskriteriet. Afslutningsvis vil vi se 

på, om bl.a. køn, anciennitet, og om man er født i Danmark spiller en rolle for udbyttet af kurset. Indlednings-

vis vil vi dog se nærmere på den generelle tilfredshed med kurset. 

5.1 Deltagernes tilfredshed med kurset 

Overordnet set har deltagerne været meget tilfredse med kurset. Figur 8 viser i hvor høj grad deltagerne har 

været tilfredse med dels de enkelte dele af kurset og dels kurset generelt.  

 

 

 

97% af deltagerne var meget tilfredse eller tilfredse med kurset generelt. Desuden viser figuren at: 

 91% var meget tilfredse eller tilfredse med at lytte til andres konflikter, 11% var utilfredse med dette 

 90% var meget tilfredse eller tilfredse med den fysiske opvarmning, ingen var utilfredse med dette 

 89% var meget tilfredse eller tilfredse med samtale/dialog generelt, 11% var utilfredse med dette 

 89% var meget tilfredse eller tilfredse med at fortælle om deres egne konflikter, ingen var utilfredse 
med dette 

 85% var meget tilfredse eller tilfredse med at høre om konfliktteori, 11% var utilfredse med dette 
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Den fysiske opvarmning?

Fortælle om egne konflikter?

Lytte til andres konflikter?

Kurset generelt?

At høre om konfliktteori?

Ki åndedræt /vejrtrækning?

De fysiske øvelser generelt?

At teste fx Den ubøjelige arm?

Rollespil og øve i bussen?

At træne at slå/møde slag?

Hjemmearbejdet fra gang til gang?

Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds
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Samtale/dialog generelt?

Den fysiske opvarmning?

Fortælle om egne konflikter?

Lytte til andres konflikter?

Kurset generelt?

At høre om konfliktteori?

Ki åndedræt /vejrtrækning?

De fysiske øvelser generelt?

At teste fx Den ubøjelige arm?

Rollespil og øve i bussen?

At træne at slå/møde slag?

Hjemmearbejdet fra gang til gang?

Figur 8: Hvor tilfreds var du med...

Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds
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Sammenhæng i kurset 

Et af de særlige elementer ved dette kursus i konflikthåndtering er samspillet mellem det fysiske (aikido og 

åndedrætstræning), det teoretiske og de praktiske erfaringer, chaufførerne bringer med sig. I evalueringen 

er chaufførerne blevet spurgt, om de oplevede at der var en sammenhæng mellem de forskellige dele af kur-

set. Resultaterne er sammenfattet i figur 9 og 10.  

 

 
 

81% mener, at der var en god sammenhæng mellem de fysiske øvelser og konflikthåndtering generelt. 7% me-

ner, at det var svært at se sammenhængen, mens 11% ikke er sikre på, om der var en sammenhæng. 

 

 
 

74% mener, at der var en god sammenhæng mellem de fysiske øvelser og de konflikter, de oplever som bus-

chauffører. 7% mener, at det var svært at se sammenhængen, mens 11% ikke er sikre på. om der var en sam-

menhæng. 

Kursusdeltagerne er også blevet spurgt, om de ville anbefale kurset til en kollega, og 94% angiver, at det ville 
de, mens 6% siger, at de ikke ville anbefale det.  

 

81%

7%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Ja, det var god sammenhæng

Nej, det var svært at se sammenhængen

Måske/ved ikke

Figur 9: Oplevede du en sammenhæng mellem de 
fysiske øvelser (aikido og åndedrætstræning) og 

konflikthåndtering generelt? 

74%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, det var god sammenhæng

Nej, det var svært at se sammenhængen

Måske/ved ikke

Figur 10: Oplevede du en sammenhæng mellem de 
fysiske øvelser (aikido og åndedrætstræning) og de 

konflikter, du oplever som chauffør?
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Generelt set udtrykker chaufførerne altså tilfredshed med kurset – der er større tilfredshed med nogle ele-

menter end andre – men det generelle billede er tilfredshed. Desuden har langt den overvejende del af delta-

gerne kunnet se sammenhængen mellem de forskellige dele af kurset, om end cirka ¼ enten har haft svært 

ved at se sammenhængen eller har været usikre vedrørende sammenhængen mellem de forskellige elemen-

ter.  

5.2 Succeskriterium 1: bedre til at vurdere og tackle situationer  

De chauffører, som har deltaget i projektet, føler sig bedre klædt på til at tackle aggressiv og provokerende ad-

færd: De føler sig bedre i stand til at vurdere, hvornår de af hensyn til egen sikkerhed skal undlade eller stoppe fx 

en billetkontrol. De føler sig bedre i stand til at afværge en faresituation uden at gå ind i en fysisk kamp. Og de 

oplever sig i højere grad i stand til at skelne mellem personlige angreb og angreb på chaufførfunktionen. 

 

Der er flere elementer i dette kriterie. Hvis man bryder det ned til forskellige delementer, handler kriteriet 

om, at chaufførerne efter kurset føler sig i stand til at: 

 Tackle aggressiv og provokerende adfærd 

 Vurdere hvornår de af hensyn til egen sikkerhed skal undlade eller stoppe en billetkontrol 

 Afværge en faresituation uden at gå ind i en fysisk kamp 

 Skelne mellem personlige angreb og angreb på chaufførfunktionen 

Succeskriteriet omhandler primært chaufførernes forhold til passagererne, men det er vigtigt at holde sig for 

øje, at der er andre faktorer i jobbet, der spiller en væsentlig rolle i chaufførernes arbejdsdag og har indfly-

delse på deres evner til at håndtere og afværge konflikter hensigtsmæssigt. Det er eksempelvis forsinkelser 

og andre trafikanter, og derfor ser vi indledningsvist på, hvad chaufførerne selv ser som stressende faktorer.  

5.2.1 Hvad oplever chaufførerne som konfliktfyldt? 

I interviewene giver chaufførerne eksempler på situationer, de oplever som konflikt/problemfyldte og som 

kan være med til at stresse dem, hvilket igen kan være med til at udløse konflikter med passagerene: 

 Det er mest ude i trafikken, der er problemer, særligt cyklister men også andre bilister. Den københavn-

ske trafik er overbelastet. Det giver pres at skulle holde øje med cyklisterne 

 Fulde passagerer (det er mest om natten, der sker fysiske overfald) 

 Forsinkelser 

 4A og midterdørene kan skabe konflikter – nogen bruger midterdøre som udgang 

 Terminalerne til rejsekortet virker ikke optimalt, det kan give konflikter 

 En gruppe elever fra en skole på ruten, de åbner nødudgangen og laver generelt meget ballade – det 

sker gentagne gange, politiet er blevet kontaktet, men der sker ikke noget 

 Har for lidt tid til arbejde, eksempelvis til at gøre bus klar, der er for lidt køretid osv. Der er ikke plads til 

god kørsel til tiden og kundeservice 

 Det stresser når passagerer taler højt i mobiltelefonen på pladsen lige bag chaufføren  

6%

94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nej

Ja

Figur 11: Kan du anbefale kurset til en 
kollega?
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Noget, der nævnes som et vigtigt element i forbindelse med omfanget af konflikter, er billetkontrol. Ifølge 

de interviewede gav billetkontroller tidligere flest konflikter, men i og med at der er skabt klarhed omkring, 

hvordan vejledende billetkontrol skal udføres, er der generelt set blevet færre konflikter.  

Et andet væsentligt element i forbindelse med om chaufførerne oplever konflikter eller ej, er hvilke ruter de 

kører på. Det er tydeligt i interview med chaufførerne, at der er ruter, der er meget konfliktfyldte, mens der 

aldrig er konflikter på andre ruter, hvilket selvfølgelig er en del af hele grundlaget for kurset. Det betyder, at 

de chauffører der kører faste ruter, har meget forskellige oplevelser af omfanget af konflikter.  

5.2.2 Chaufførernes egen rolle i konflikter 

Flere af chaufførerne giver i interviewene udtryk for, at de efter kurset har indset, at de selv i nogen grad, 

helt ubevidst, har været med til at skabe de konflikter, de tidligere har været involveret i. Dette har de blandt 

andet gjort ved at respondere aggressivt eller surt på passagerer, der er har optrådt aggressivt, surt eller 

provokerende.  Det er vigtigt at understrege, som det gøres af sikkerheds- og miljøkoordinatoren i et inter-

view, at det aldrig er chaufførernes skyld, at de udsættes for et fysisk overfald, men kurset har givet nogle 

redskaber til at håndtere og afværge den slags situationer på andre og mere hensigtsmæssige måder.  Som 

et par af de interviewede chauffører udtrykker det:  

”Jeg tænker mere over det før jeg går ind i en konflikt. Jeg tænker bevidst over, at jeg skal følge reglerne (fra 

kurset). Det er dog sværere sidst på arbejdsdagen, når jeg er træt, så er det sværere at huske, det vi har lært og 

lettere at miste kontrollen”  

”Jeg har tit, før kurset – 3 gange om året cirka – haft konflikter. Nu diskuterer jeg ikke med passagerne, jeg er 

blevet bedre til at undgå det. Det var primært billetter, diskussionerne handlede om. Jeg er blevet slået med den 

store køreplan et par gange, men jeg har undgået det efter kurset” 

5.2.3 Hvad har ændret sig efter kurset? 

I spørgeskemaet blev chaufførerne spurgt til, om kurset har ændret deres forhold til blandt andet passage-

rer, andre trafikanter og kollegaer.  
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Figur 12: Har kurset ændret ved dit forhold til...
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Passagerer: Overordnet set vurderer størstedelen af chaufførerne, at kurset har gjort deres forhold til passa-

gerer meget eller lidt bedre på en række punker 

 80% mener, at kurset har gjort deres forhold til passagerer generelt meget eller lidt bedre, mens 20% 

mener, at kurset ikke har gjort nogen forskel.  

 79% vurderer at kurset har gjort deres forhold til utilfredse passagerer meget eller lidt bedre. 19% vur-

derer at kurset ikke har gjort en forskel, mens 1% vurderer, at kurset har gjort forholdet lidt dårligere.  

 60% vurderer, at kurset har gjort deres forhold til fysiske overfald fra passagerer meget eller lidt 

bedre, 38% vurderer, at kurset ikke har gjort en forskel, mens 2% vurderer, at kurset har gjort deres 

forhold til fysiske overfald fra passager meget dårligere.  

 55% mener, at kurset har gjort deres forhold til passagerer uden gyldig billet meget eller lidt bedre, 

mens 39% ikke mener, at kurset har gjort en forskel. 

Kollegaer og arbejdsgiver: Mere end halvdelen af chaufførerne vurderer, at kurset har gjort deres forhold til 

hhv. andre kolleger og deres arbejdsgiver bedre 

 66% vurderer, at kurset har gjort deres forhold til andre kollega meget eller lidt bedre 

 55% vurderer, at kurset har gjort forholdet til deres arbejdsgiver meget eller lidt bedre. 42% mener 

ikke, at det har gjort en forskel, mens 3% mener, at kurset har gjort forholdet lidt dårligere 

Forsinkelser i køreplanen: 69% vurderer, at kurset har gjort deres forhold til forsinkelser i køreplanen meget 

eller lidt bedre, mens 31% ikke mener, at det har gjort en forskel. 

Trafikken og andre trafikanter: 77% vurderer, at kurset har gjort deres forhold til trafikken og andre trafikan-

ter meget eller lidt bedre, mens 23% ikke mener, at kurset har gjort en forskel. 

Chaufførerne blev i spørgeskemaet spurgt til, om kurset har medført ændringer for dem på en række forskel-

lige områder. Figur 13 viser resultaterne, fordelt på de succeskriterier de omhandler.  

 
Svarene viser, at 64% føler sig mere afslappede/mindre stressede når de kører bus, mens 59% mener, at de er 

bedre rustede til at håndtere problemer på arbejdet. 7% mener ikke, at kurset har medført ændringer for dem 

i forhold til nogle af de parametre, der blev spurgt til. Resultaterne af spørgeskemaet giver altså en indika-

tion på, at langt de fleste chauffører, i hvert fald lige efter kurset, vurderede at kurset har gjort deres forhold 

til passagererne bedre på en række parametre.  
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Figur 13: Efter kurset føler jeg at...
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I de næste afsnit ser vi nærmere på, hvad chaufførerne har fået ud af de forskellige elementer af kurset, og 

hvordan de efterfølgende bruger redskaberne i hverdagen samt hvad det betyder for deres håndtering af 

konflikter og omfanget af konflikter 

5.2.4 Hvordan har kurset bidraget til bedre konflikthåndtering hos chaufførerne 

I dette afsnit ser nærmere på elementerne på kurset, hvad deltagerne vurderer de har fået ud af det samt 

hvordan de anvender de forskellige redskaber i praksis.  

De fysiske øvelser 

Et væsentligt element af kurset har været det fysiske: Opvarmningsøvelser og aikidotekniker.  Det har ikke 

været formålet med kurset, at chaufførerne skulle lære aikido selvforsvarsøvelser, men derimod har de på 

kurset lært en række teknikker til at forebygge eller beskytte sig mod slag, som de kan bruge i deres arbejde.  

Som vi så i figur 8, var 90% af deltagerne meget tilfredse eller tilfredse med den fysiske opvarmning og endvi-

dere viser tallene også, at 90% er meget tilfredse eller tilfredse med de fysiske øvelser generelt. 82% er meget 

tilfredse eller tilfredse med den ubøjelige arm, der er en af de teknikker, der er blevet trænet på kurset, mens 

63% er meget tilfredse eller tilfredse med at træne/møde slag. Overordnet set viser spørgeskemaundersøgel-

sen altså, at der er udbredt tilfredshed med de fysiske elementer af kurset, men mindre tilfredshed med at 

træne/møde slag end med de øvrige fysiske elementer. Det er vigtigt at understrege, at formålet med at 

træne de forskellige slag har været at skabe opmærksomhed på kamp/flugt mekanismerne. 

I interviewene giver mange af chaufførerne udtryk for, at selvom de ikke som sådan har lært at forsvare sig, 

giver det noget at have lært teknikkerne:  

”Hvis jeg skal vække en sovende passager, bruger jeg de teknikker Helene har lært os, så jeg kan bruge afværge-

teknikken, hvis der skulle opstå noget” 

”Hvis man har en fornemmelse af, at du kan undvige, så har du lidt mere selvtillid i konflikten. Jeg tror øvelserne 

gør det mere spændende” 

Kursets fysiske del har endvidere haft betydning for generel kondition og et par chauffører fortæller i inter-

view, at de stadig laver opvarmningsøvelser. En af chaufførerne fortæller: 

”Jeg har ikke haft ondt i ryggen siden kurset” 

Der er et par af chaufførerne, der i evalueringen efterlyser, at de fysiske øvelser fyldte mere, og som gerne 

ville have brugt mere tid på selvforsvarsteknikker. 

Vejrtrækning 

På kurset lærer chaufførerne at trække vejret på en måde, der bidrager til at de slapper af, og det er en tek-

nik, der kan bruges nemt og i bussen i løbet af dagen. Som det ses i figur 8, var 92% af deltagerne meget til-

fredse eller tilfredse med dette element af kurset.  

Chaufførerne blev i de kvalitative interview spurgt om, hvilke øvelser og værktøjer fra kurset de anvender, 

når de kører bus. Langt de fleste fortæller, at de benytter åndedrættet i forskellige situationer i bussen. Det 

kan for eksempel være, hvis man er forsinket på sin rute pga. faktorer man ikke kan gøre ved, som for eksem-

pel et trafikuheld eller vejret. Her kan det medvirke til, at chaufføren forbliver rolig frem for at blive stresset, 

hvilket kan være med til at undgå konflikter i en situation, hvor mange af passagererne allerede er stressede 

og utålmodige, fordi de er forsinkede. Følgende citater er eksempler på, hvordan chaufførerne benytter vejr-

trækningen: 

”Jeg har lært at trække vejret ordenligt, når jeg bliver hidsig trækker jeg vejret dybt og tæller til ti, det fik vi at 

vide af Helene vi skulle gøre. ” 

”Psykisk bruger jeg det vi har lært på kurset, dyb indånding og tæller til ti – eller 100” 

”Åndedrættet hjælper til, at man slapper af og ikke lader tingene blive personlige” 
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Det er ikke kun i forbindelse med at undgå konflikter, at chaufførerne bruger åndedrættet, en af de chauffø-

rer, der har deltaget i kurset, har haft hjerteproblemer og det er derfor vigtigt, at han er rolig, og han forkla-

rer at åndedrættet fra kurset hjælper ham til at bevare roen. 

Sprog, kropssprog og girafsprog 

Kurset sætter fokus på, hvordan kommunikation kan være med til at skabe konflikter, eller i hvert fald kan 

være medvirkende til, at en konflikt ikke bliver afværget. Chaufførerne lærer både om det verbale sprog og 

kropssprog. Chaufførerne lærer nogle teknikker til at læse passagerernes kropssprog og selv have et neutralt 

kropssprog, der afspænder (åbne hænder, lave arme og afslappet smil) i stedet for at have et kropssprog, 

der kan være med til at optrappe en konflikt (for eksempel knyttede næver eller armene over kors).  Det er 

elementer de interviewede chauffører fortæller, at de har meget nytte af i deres arbejde, som udtrykt i føl-

gende citater:  

”Jeg har haft almindelig konflikthåndtering på et kursus og det her giver mere, godt at lære om passagernes 

kropssprog” 

”Når jeg kontrollerer (billetter) læser jeg kropssproget, man kan se om det er en med god vilje, er det en, der 

gerne vil i konflikt stopper jeg, jeg er gammel chauffør jeg kan se på ti meters afstand om nogen vil snyde. ”  

Endvidere nævnes det fra nogle chauffører, at man kan komme langt med at smile til passagerne, som også 

er noget de har diskuteret på kurset. Smilet skaber både positiv kontakt til (nogle af) passagerne, men det 

giver også en bedre koncentration, fordi man får en indre glæde, har en gruppe af chaufførerne forklaret i et 

interview.  

Også det talte sprog og betydningen af, hvordan man taler og hvad man siger, bliver behandlet på kurset. 

Chaufførerne lærer forskellen på ulve- og girafsprog, og får på den baggrund et særligt chaufførgirafsprog, 

hvor girafsproget bliver tilpasset de situationer, chaufførerne kan tænkes at få brug for det i, baseret på ek-

sempler fra chaufførerne selv. Chaufførerne bliver altså mere opmærksomme på, hvordan de selv bruger 

sproget, og lærer eksempelvis at bruge du/jeg sprog.  

I et af gruppeinterviewene med chaufførerne diskuterer de netop chaufførgirafsproget, og chaufførerne gi-

ver eksempler på, hvordan de bruger det: 

”I stedet for at sige til passageren med den tredje barnevogn og som der ikke er plads til: ” du kan ikke komme 

med” kan man sige ”der må desværre kun være to barnevogne”. På den måde giver man en kort besked, der 

holder sig helt til reglerne for, hvor mange barnevogne der må være, uden at gøre det personligt”. 

”Hvis en passager spiser i bussen kan man i stedet for at sige direkte til personen ”du må ikke spise i bussen” 

sige bredt til bussen ”man/I må ikke spise i bussen” og pege på det skilt, der viser man ikke må spise i bussen”.  

Begge eksempler har det tilfælles, at chaufførerne klart og tydeligt siger, hvad reglerne i bussen er i en given 

situation, men uden at gøre det personligt ved at adressere den involverede passager med ”du”. Chauffø-

rerne gør det simpelthen klart, at det handler om regler han/hun ikke har lavet for at genere passagerene. 

Chaufførerne forklarer selv, at det hjælper at generalisere situationen ved at sige ”I” i stedet for at personlig-

gøre den med et ”du”. Samtidig har denne type kommunikation den fordel, at de af chaufførerne, der ikke 

har dansk som modersmål, kan levere korte og præcise beskeder, forklarer en af chaufførerne med anden 

etnisk herkomst i et af interviewene.  

5.2.5 Forskellige konflikttyper og konflikttrappen (konfliktteori) 

Et element af kriteriet er, at chaufførerne i højere grad oplever, at de er i stand til at skelne mellem person-

lige angreb og angreb på chaufførfunktionen. Som vi så i ovenstående, sætter kurset omkring sproget fokus 

på, at chaufførerne ikke gør konflikter med passagerer personlige. Kurset giver endvidere chaufførerne et 

indblik i forskellige former for konflikter og i konflikttrappen. Evalueringen viser, at 85% af deltagerne var me-

get tilfredse eller tilfredse med at høre om konfliktteori. I det følgende ser vi kort nærmere på, hvad chauffø-

rerne har lært omkring konflikter og hvordan de bruger det i dagligdagen. 
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Konflikttrappen, som ses nedenfor, giver et indblik i de forskellige niveauer i en konflikt, og understreger der-

for vigtigheden i at undgå, at konflikter udvikler sig. 

For at vide, hvordan man løser en konflikt, er det vigtigt at kunne identificere, hvad det er for en type konflikt 

og hvilke konfliktløsningsmetoder, der er anvendelige til de forskellige konflikttyper. Nedenstående viser de 

forskellige typer af konflikter chaufførerne er blevet introduceret til. 

 

 

 

 

 

Chaufførerne fortæller i interview, at dette perspektiv har givet dem et indblik i, at de konflikter de oplever, 

som udgangspunkt ikke er personlige, da en personlig konflikt kræver, at man har en daglig og tæt kontakt. I 

det følgende gives et par eksempler på, hvordan chauffører ser på konflikterne efter kurset: 
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”Der kommer en gruppe elever fra en skole, de åbner eksempelvis nødudgangen i bus 4A (det sker ofte). Vi har 

informeret politiet og vi kan ikke gøre noget ved det. Det er et samfundsproblem det med 4A, det har vi lært på 

kurset, det er nemmere at lade det fare og ikke tage det personligt. ” 

”Det bliver nemmere med tiden at sige til sig selv at man ikke skal tage det personligt, det er uniformen. ” 

5.2.6 Opsamling kriterium 1 

Overordnet set udtrykker chaufførerne tilfredshed med kurset og deres udbytte af det, det viser resulta-

terne fra både spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview. Chaufførerne beskriver endvidere, at 

de på kurset har fået redskaber, der hjælper dem til at bevare roen i dagligdagen, til trods for at de oplever at 

der er mange elementer, der kan medvirke til at stresse dem i deres arbejde - ud over passagerne.  Chauffø-

rerne beskriver endvidere, at de har fået redskaber til at håndtere situationer med passagerer, der måske 

tidligere ville have givet konflikter. Desuden har kurset givet dem viden om, at de verbale og fysiske overfald 

de møder, ikke er personligt rettet mod dem. På baggrund af evalueringen er vurderingen, at succeskrite-

rium 1 er opfyldt.  

5.3 Succeskriterium 2: færre og mindre alvorlige hændelser 

Antallet af oplevede ubehagelige hændelser og deres alvor er reduceret med i alt 20% blandt de deltagende 

chaufførerne på de tre linjer (fx situationer hvor chaufføren oplever sig forulempet, konflikter i forbindelse med 

billettering, optrapning af situationer på baggrund af fx ukvemsord, udvikling af trusler til fysisk vold). 

 

I de kvalitative interview fortæller chaufførerne, at de oplever færre konflikter, blandt andet fordi de selv har 

fået redskaber til at forhindre eller afmontere konflikter (jf. afsnit om chaufførernes egen rolle i konflikter). 

Desuden viser spørgeskemaundersøgelsen, at 39% af chaufførerne oplever de har færre konflikter efter på 

arbejdet efter kurset.  

Arriva Ryvang har bidraget til evalueringen med en opgørelse over overfaldsanmeldelser for de deltagende 

chauffører – før og efter kurset. En opgørelse over hændelser i perioden fra januar 2009 til marts 2015 for de 

76 chauffører, der har gennemført kurset, viser at der var registreret 30 anmeldte overfaldsepisoder før del-

tagelsen i kurset for gruppen som helhed. Det dækker både episoder med og uden fravær. Efter deltagelse i 

kurset er der registreret 6 anmeldelser for gruppen. Ved gennemlæsning af arbejdsskadeanmeldelserne for 

disse, er det tydeligt, at de 5 episoder bærer præg af, at chaufførerne har brugt de ting, de har lært bevidst 

eller ubevidst. Derfor er disse episoder ikke blevet alvorlige og fysiske. I forbindelse med den sidste episode, 

har chaufføren desværre ikke fulgt rådene der er givet på kurset, og det endte fysisk med håndgemæng.  

Det er svært at vurdere, om der er sket en reduktion på 20%, da måleperioderne er meget forskellige fra hold 

til hold. Eksempelvis er før-perioden for hold 1 3 år og 4 mdr. mens efter-perioden er 2 år og 10 mdr. For hold 

9 er før-perioden 5 år og 10 mdr. mens efter-perioden kun er 3 mdr., og vi ved ikke præcist hvilke hold de 

chauffører, der har været udsat for hændelser, har været på. Måleperioden har i alt været på 6 år, og med 36 

hændelser i alt er det et gennemsnit på 6 hændelser om året.  

Som tidligere nævnt vurderer chaufførerne, at konflikterne er faldet markant efter der er kommet mere klar-

hed om, hvordan der udføres vejledende billetkontroller. Chaufførerne nævner endvidere, at der med rejse-

kort osv. er meget færre penge hos chaufførerne i bussen, hvilket har mindsket risikoen for røverier. På den 

måde kan der argumenteres for, at der er nogle af de ”strukturelle” ændringer omkring chaufførernes job, 

der har medført, at der er er færre konflikter, og at der på den måde er fokus på tiltag, der gør deres arbejde 

med sikkert.  

Det er urealistisk at forestille sig, at et konflikthåndteringskursus vil kunne medføre, at chaufførerne ikke ud-

sættes for hændelser, der skal anmeldes, da chaufførerne selvfølgelig kun udgør den ene part i en konflikt. 

Det væsentlige er, at chaufførerne har fået redskaber fra kurset, det sætter dem i stand til at undgå at en 

konflikt udvikler sig uhensigtsmæssigt, og det tyder evalueringen på er tilfældet. Vi betragter dermed krite-

riet som opfyldt, selvom vi ikke har adgang til de præcise data, der skal til for at lave en vurdering af, om 

hændelserne er faldet med 20%. 
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5.4 Succeskriterium 3: det er lettere at have en dialog om vold og trusler på arbejds-
pladsen 

Chauffører, arbejdsmiljørepræsentant, driftsledelse og backoffice personale oplever, at det er lettere at have en 

dialog om vold og trusler på arbejdspladsen  

Projektet og kurset har til formål at være med til at adressere situationen med konflikter og vold, der rammer 

buschaufførerne hos Arriva. Problemets omfang og alvor afspejler sig i en vedtagen Voldspolitik for Arriva og 

i Arrivas værdier fastslås det, at ”sikkerheden for ansatte og passagerer kommer først”. Arriva har gennem-

ført en række kampagner rettet mod passagererne. Kampagner a la ”smil til din chauffør”, ”stoppestedsvær-

ter”, ”chauffør med karakter”, ”sms din chauffør”, ”smileys til kunderne” osv. I forhold til pengehåndterin-

gen og frygten for røveri, har Arriva indført en procedure for pengehåndtering, således at chaufførerne kan 

afregne dagligt og derfor kan køre med et minimum af kontanter. Der har også været afholdt konflikthåndte-

ringskurser, som har hjulpet en del, men som nok har været lidt vel teoretiske set i forhold til målgruppen, 

som primært er kortuddannede og på Ryvang består af en stor andel af chauffører med anden etnisk bag-

grund end dansk.  

Alle hændelser, hvor chauffører har følt et overgreb, registreres. Da chaufførerne generelt er glade for deres 

job og ofte ikke har alternative jobmuligheder, er der dog chauffører, som undlader at rapportere hændelser 

og som ikke melder sig syge, hvilket betyder at problemets omfang ikke fuldt ud kan aflæses i de formelle 

statistikker. Der er flere eksempler på, at arbejdsmiljørepræsentanten på sikkerhedsvideoen kan se, at en 

hændelse har været langt mere alvorlig end chaufføren har givet udtryk for. Og der er eksempler på, at en 

chauffør efter at være trukket ud af bussen og slået bevidstløs, har fortsat kørslen efter at være kommet til 

bevidsthed (Fra ansøgningen til Forebyggelsesfonden samt interview med Arriva Ryvangs ledelse).   

Interview med de forskellige ledere hos Arriva viser, at der er en kulturændring i gang, hvor der blandt andet 

kommer mere fokus på at være en servicevirksomhed. Som tidligere nævnt, er der også fokus på at chauffø-

rerne ikke skal gå i konflikt med passagerer over billetter: ”man skal ikke sætte livet på spil for en billet” som 

en af lederne siger i et interview. Chaufførerne, især de mere erfarne, fortæller også i interview, at de ople-

ver, at der er sket en holdningsændring.  Tidligere havde de som chauffører stor fokus på og så vigtigheden i 

at kontrollere billetter. De forklarer, at de så det som vigtigt at beskytte virksomhedens interesser ved at 

sikre, at alle passagerer betalte. De så det som en måde at være med til at sikre virksomheden en god øko-

nomi, og ad den vej også at være med til at sikre sig deres eget job i fremtiden. Ændringerne betyder for 

dem, at de generelt set selv oplever, at de får færre konflikter.  

Evalueringen viser dog også, at chaufførerne til dels mener, at der ikke på Arriva Ryvang er en kultur, hvor 

man som sådan taler meget med kollegaer om konflikter, vold og trusler, om end der også her ser ud til at 

være en kulturændring i gang. Noget af det handler om den måde chaufførernes arbejde naturligt nok er or-

ganiseret på, hvilket betyder, at der kan gå længe imellem, at man møder de samme kollegaer, inklusive dem 

man har været på kursus med.  Men som det bliver pointereret i interviewene, handler det også om kulturen 

på arbejdspladsen. Der er mange mænd i busbranchen, og der har til dels været en machokultur med en atti-

tude om at overfald og konflikter skulle man kunne klare selv. Der er helt klart arbejde i gang med at gøre op 

med denne kultur ved at sætte fokus på, at man skal melde hændelser, uanset hvor små de er. Man skal ikke 

stå alene med hændelser, er den klare holdning, der gives udtryk for i interview med ledelsen. Nu er politik-

ken, at alle overfald skal meldes, også selvom det ikke medfører sygedage, og det er blevet mere legitimt at 

melde, hvis man har været udsat for noget, som en af de interviewede ledere siger:   

”Det er min erfaring, at det har en terapeutisk effekt at anmelde. ””Jeg accepterer ikke den her hændelse som 

noget normalt i mit liv”. ”Også selvom der aldrig vil være en domsfældelse. ” 

I interview med chaufførerne bliver der talt om, at man melder hændelser, men at man ikke nødvendigvis 

taler særlig meget om trusler og vold på arbejdspladsen, som en af chaufførerne siger: 

”Det er ikke noget man taler om. Pauserne er for korte til, at man kan nå det og mange tænker, at de klarer det 

selv” 
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”Der bliver ikke rigtig talt om konklifter, vold og trusler. Men der er heller ikke rigtig konflikter, trusler m.m. 
længere”. 
 
En af de interviewede chauffører ser det faktisk som positivt, at man ikke taler for meget om vold og trusler, 
da det er med til at øge frygten: 
 
”Det er bedre, hvis man ikke hører om alle trusler, volds episoder, fordi så kan man konstant frygte situationer 
og det kan være svært at passe sit job med evig frygt. Samtidig, kan ’historierne’ somme tider blive blæst op til 
mere end hvad de reelt er”.  
 

Dialog omkring vold og trusler på arbejdspladsen har været en stor del af kurset. Udgangspunktet for kursus-

gangene har netop været chaufførernes egne oplevelser i deres arbejde. Spørgeskemaundersøgelsen viser, 

at deltagerne generelt set har været tilfredse med dette element ved kurset. Således var 91% meget tilfredse 

eller tilfredse med at lytte til andres konflikter, 90% var meget tilfredse eller tilfredse med at fortælle om de-

res egne konflikter. 89% var meget tilfredse eller tilfredse med samtale og dialog generelt.   

Interviewene med chaufførerne viser også, at det har bragt deltagerne på de forskellige hold tættere sam-

men, at have været på dette kursus sammen: 

”Vi taler ikke om kurset, men det er mennesker jeg kender nu, det er en god social ting. Det er ikke det samme 

som andre kurser, der bare er teori. Her skal du røre ved folk, øve sig i at slå osv. og så kommer man tættere på 

hinanden” 

”Man har noget fælles – det er noget andet end andre kurser, man kommer tættere på hinanden her” 

”Det bedste ved det her kursus var at komme tæt på hinanden. Efter det kursus er vi meget knyttet til hinanden, 

os der var der. Jeg kendte dem alle, men vi er tættere nu, det er meget positivt. Vi bliver mere åbne overfor hin-

anden. Vi har talt om kurset, men vi taler om mange andre ting efter kurset. ” 

”Det har været godt, at have kurset, netop til at tale om de forskellige problematikker. Dejligt med et frirum til 
den slags. ” 

5.4.1 Opsamling kriterium 3 

Der er generelt set et større fokus på dialog om vold og trusler på Arriva, end der har været tidligere. Der er 

en kulturændring i gang, og kurset i konfliktforebyggelse kan ses som en del af denne kulturændring. Dialog 

om vold, trusler og konflikter har udgjort en stor del af kurset, hvor de praktiske konflikthåndteringsøvelser 

netop tager udgangspunkt i chaufførernes egne oplevelser fra hverdagen. Det viser, at chaufførerne gerne 

indgår i en konstruktiv dialog omkring konflikter, når rammerne er der.  De chauffører, der har deltaget i kur-

set, er generelt set meget tilfredse med den del af kurset, der omhandler dialog, og med at dele/lytte til an-

dres konflikter. Den kvalitative undersøgelse blandt chaufførerne viser dog samtidig, at de ikke har en ople-

velse af, at det er blevet lettere at tale om konflikter generelt på arbejdspladsen, idet en del peger på, at der 

stadig er en kultur, hvor man klarer tingene selv.  

Evalueringen viser, at kurset har været en del af en større kulturændring, der stadig er i gang, hvor der er 

mere fokus på vold og dialog på arbejdspladsen. Selvom der stadig er et stykke vej vedrørende dette på Ar-

riva Ryvang, vurderer vi at kriteriet er opfyldt, da kurset har bidraget til, at en gruppe af chaufførerne på Ar-

riva har fået skabt et rum og et fælleskab omkring mere dialog omkring vold og trusler. 

5.5 Succeskriterium 4 og 5: forståelse for og indsigt i chaufførernes situation fra 
backoffice og ledelse 

Chaufførerne oplever, at der er en større forståelse for deres situation blandt ledere og backoffice og at deres 

forslag til voldsforebyggende tiltag i højere grad bliver fulgt op. 

Backoffice har fået en større indsigt i chaufførernes vilkår og føler sig bedre i stand til at hjælpe dem 

Det var oprindeligt intentionen, at der skulle være backoffice personale med på hvert kursus. Formålet var 

blandt andet at skabe en bedre forståelse mellem chauffører og backoffice folk. Særligt var formålet, at 
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backoffice bedre kunne hjælpe chaufførerne i situationer omkring konflikter. I praksis har der deltaget back-

office personale på fire af holdene (fem personer i alt). På den måde har kurset ikke været medvirkende til at 

give backoffice personalet en bedre forståelse for chaufførernes situation i ligeså høj grad som det var inten-

tionen.  

Den del af kurset, der havde til formål, at deltagerne kom i dialog med ledelsen om konfliktforebyggende 

tiltag, blev af mange chauffører oplevet som et positivt element ved kurset, men der er tilfælde, hvor chauf-

førerne i deres interview udtrykker skuffelse over, at de ikke oplever at deres foreslåede tiltag efterfølgende 

er blevet til noget.  

Ledelsen fortæller, at Arriva systematisk har gennemgået de forslag, der kommet fra chaufførerne via 

kurset. Flertallet af chaufførernes realiserbare forslag er sat i værk eller bliver det over tid. Eksempler på 

dette er: 

 Bedre placering af rejsekort, som Teknisk afdeling har arbejdet med lige siden  

 Mere køretid på udvalgte ruter  

 Kommunikation til kontoret erstattet af driftscenter 

 Ombygning af udkørsel for tydeligere komandovej etc.  

En del af de forslag, chaufførerne er kommet med på kurset, ligger udenfor Arrivas handlekompetence, og er 

dermed ikke blevet sat i værk. Et eksempel er et forslag som f.eks. skattefinansieret kollektiv transport. 

Chaufførerne har ikke nødvendigvis været bevidste om, at nogle af forslagene fra kursisterne enten er blevet 

eller er ved at blive imlementeret. Dette hænger blandt andet sammen med, at ledelsen selvfølgelig har et 

samlet overblik over forslag på tværs af de forskellige kursushold, noget chaufførerne ikke har, og det kan 

overvejes, om det ville være produktivt med en fælles tilbagemelding til samtlige deltagere, eller hele Arriva 

Ryvang, om hvordan man har behandlet deres forslag og hvilke, der er blevet sat i værk. 

I de kvalitative interview er chaufførerne blevet spurgt til, om de dels oplever en større forståelse for jeres 
situation (udsathed) blandt ledere og backoffice og dels, om ledelsen har fået en større forståelse for kon-
flikter. I et af gruppeinterviewene siger chaufførerne, at det er svært for dem at vurdere, om der er kommet 
yderligere fokus på deres sikkerhed. I de øvrige interview er der en del af chaufførerne, der giver udtryk for, 
at de ikke føler, at der er kommet en større forståelse for deres arbejde og de konflikter, de oplever.  

5.5.1 Opsamling kriterium 4 og 5 

Kurset har ikke formået at skabe en større indsigt i og forståelse for chaufførernes situation blandt backof-

fice personalet i den udstrækning det oprindeligt var intentionen.  På alle kurser har der været en kursus-

gang, hvor deltagerne er kommet med forslag til, hvordan Arriva kunne nedbringe antallet og alvoren af kon-

flikter for chaufførerne. Disse er givet videre til HSE-gruppen hos Arriva og på sidste kursusgang har HSE-re-

præsentant eller driftschef givet chaufførerne en tilbagemelding. Ledelsen har efterfølgende gennemgået 

disse og har implementeret, eller arbejder på at implementere, de realiserbare ting. Det er ikke nødvendigvis 

en viden chaufførerne har, og nogle af dem udtrykker skuffelse over at de at føler de ikke blevet lyttet til. 

Kommunikationen omkring dette element af kurset burde have været bedre. 

På baggrund af ovenstående vurderer vi at kriterium 4 er delvist opfyldt og at kriterium 5 ikke er opfyldt. 

5.6 Succeskriterium 6: sygefravær 

Sygefraværet på de tre linjer er under gennemsnittet for anlæggets chauffører samlet set 

Kriteriet er ændret således at sygefraværet opgøres og analyseres for de chauffører, der har deltaget (jf. af-

snit om ændringer i projektet og i succeskriterierne). 

For hold 1-7 har vi set på det samlede sygefravær i et år op til kurset og et år efter. Kurser for hold 8 og 9 er 
afholdt i sidste del af 2014 og det har derfor ikke været muligt at følge dem i et år efter kursusforløbet og få 
sammenlignelige data og de er derfor ikke inkluderet her.  Figur 14 viser det samlede gennemsnitlige sygefra-
vær for deltagerne.  
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Tallene viser, at sygefraværet er faldet fra 10,2 dage til 8,9 dage for chaufførerne fra hold 1-7. Vi har ikke data 
til at sammenligne direkte med sygefraværet for chaufførerne på Arriva Ryvang som helhed, da målingerne 
for de deltagende chauffører er foretaget et år før og et år efter deltagelse i kurset, og dermed ikke følger 
kalenderåret, hvilket er tilfældet med Arriva Ryvangs normale opgørelser af sygefraværet.  I stedet har vi set 
på det samlede sygefravær for chaufførerne på Arriva Ryvang for perioden 2011-2014 (fra året før projektet 
startede og for hvert af kalenderårene i de år projektet har løbet): 

 

Når vi ser på det samlede sygefravær for chaufførerne på hold 1-7 efter kurset, ligger det lavere end det sam-

lede sygefravær for chaufførerne på Arriva Ryvang i hele perioden.  På den baggrund kan vi forsigtigt konklu-

dere, at succeskriteriet er opfyldt. Det er dog vigtigt at understrege, at sygefraværet ikke nødvendigvis er en 

god indikator på, om kurset har været en succes eller ej, da mange sygefravær påvirkes af en lang række fak-

torer  

5.7 Succeskriterium 7:  antal chauffører, der har gennemført 

80 chauffører, svarende til halvdelen af chaufførerne på de tre linjer, har valgt at gennemføre konfliktforebyg-

gelsesforløbet. 

81 ansatte fra ArrivaRyvang har gennemført kurset, heraf har fem været backoffice personale og dermed har 

76 chauffører gennemført. Der har været stor interesse for deltagelse i kurset blandt chaufførerne. På flere 

kurser er enkelte deltagere stoppet undervejs enten på grund af sygdom, jobskifte eller logistiske forhold, og 

der er derfor flere end 81, der er påbegyndt kurset. Ud af de 71 deltagere, der har besvaret spørgeskemaet, 

kører 69% på de konfliktfyldte ruter 3A og 4A, og vi vurderer, at kriteriet er opfyldt. Linje 15, der oprindeligt 

indgik i projektet, blev nedlagt 31. marts 2013 og var således ikke længere relevant for kurset (jf. afsnittet om 

tilpasninger i projekt og succeskriterier).  
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Figur 14: Gennemsnitligt antal årlige sygedage pr. 
chauffør (hold 1-7)

9,0

11,9

10,9

11,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2011

2012

2013

2014

Figur 15: Antal årlige sygedage pr. chauffør 
på Arriva Ryvang
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6 MANGFOLDIGHED 
En stor andel af de ansatte på Arriva Ryvang har en anden etnisk baggrund end dansk, og som vi så i karakte-

ristikken af deltagerne, er 56% af de, der har deltaget, ikke født i Danmark. Langt den overvejende del af de 

ansatte på Arriva Ryvang er mænd og det samme gælder for de der har deltaget i kurset. Vi har undersøgt 

om der er en sammenhæng mellem deltagernes adfærd efter kurserne og centrale faktorer som køn, etnici-

tet, ansættelsesforhold og anciennitet. En høj sammenhæng betyder, at der er en stærk tendens til, at fx 

kvinder svarer anderledes end mænd.  

Vi kan ikke på baggrund af spørgeskemaerne udpege en stærk sammenhæng mellem udbytte og faktorer 

som: 

- Køn 

- Alder 

- Anciennitet som rutebuschauffør 

- Anciennitet hos Arriva 

- Ansættelsesforhold (fast turnus, løse vagter) 

- Arbejdstid (dag, aften, nat) 

- Om man er chauffør på en konfliktfyldt linje 

Vi har ikke undersøgt sammenhængen med antal arbejdstimer, da variationen kursusdeltagerne i mellem er 

meget lille (94 pct. arbejder fuldtid). 

Derimod peger spørgeskemaundersøgelsen på, at der er en sammenhæng mellem om deltagerne er født i 
Danmark og om de umiddelbart efter kursusafslutningen oplever, at kurset har betydet en ændring for dem. 

Vi vil her fremhæve forskelle i ændringer i forholdet til passagerer og kollegaer (figur 15, 16 og 17):

 
 

Blandt chauffører født i Danmark mener 57 % at kurset har forbedret deres forhold til passagererne, mens 43 

% ikke oplever at kurset har ændret noget på den front. Helt anderledes står det til blandt chauffører, der er 

født uden for Danmark. 97 % af disse chauffører oplever, at kurset har ændret deres generelle forhold til pas-

sagerer i en positiv retning. Over halvdelen af chaufførerne født uden for Danmark mener, at deres forhold 

til passagererne er blevet meget bedre. 

Hvis vi ser på chaufførernes vurdering af om kurset har ændret ved deres forhold til de utilfredse passagerer 

ser vi nogenlunde samme billede.  
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Figur 16: Har kurset ændret ved dit forhold til 
passagerer generelt?
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49% af de chauffører med anden etnisk baggrund end dansk vurderer, at deres forhold til utilfredse passage-
rer er blevet meget bedre efter kurset, mens det gælder for 20% af de, der er født i Danmark. Samlet set viser 
det, at 36% mener kurset har gjort deres forhold til utilfredse passagerer bedre mens 43% mener det har gjort 
det lidt bedre, hvilket understøtter vurderingen af, at kurset også har været med til at give bedre kundeser-
vice.  
 
Hvis vi ser nærmere på spørgsmålet vedr. forbedret forhold til kollegaer, viser analysen, at en større andel af 
de, der er født uden for Danmark mener at deres forhold til kollegaer er blevet meget bedre efter deltagelse 
i kurset end de der er født i Danmark.  

 

 
Blandt chauffører født i Danmark er det lige under halvdelen (48 %) der oplever, at kurset har givet dem et 

bedre forhold til deres kollegaer. Det tilsvarende tal for chauffører født i et andet land er 80 %. 

Andelen af chauffører født udenfor Danmarks grænser, der har oplevet en effekt af kurset er altså markant 

højere end andelen af chauffører født i Danmark – og det er en tendens, der går igen både når det gælder 

forholdet til almindelige og utilfredse passagerer, kollegaer og arbejdsgiver.  
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Figur 17: Har kurset ændret ved dit forhold til 
utilfredse  passagerer?
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Figur 18: Har kurset ændret ved dit forhold til 
andre kollegaer?
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7 AFLEDTE EFFEKTER AF KURSET: BEDRE KUNDESERVICE OG RO PÅ ARBEJDS-
PLADSEN 

Chaufførernes udbytte af kurset strækker sig i mange tilfælde videre end udelukkende at afværge konflikter, 

chaufførerne giver eksempler på at de efter kurset har fået fokus på at skabe en positiv kontakt til passage-

rene, hvilket selvfølgelig kan være med til at undgå konflikter, men også give bedre kundeservice. Eksempler 

på dette ses i de følgende citater: 

”Hvis jeg vender stolen om og ser på dem når de kommer ind og har øjenkontakt når de kommer ind – bruger 

girafsproget – så er der mindre konflikt” 

”Hvis man behandler passagererne ordenligt, kommer der ikke konflikter ” 

Flere chauffører fortæller endvidere at de benytter nogle af elementerne fra kurset i deres privatliv. Eksem-

pelvis kan man skabe mere ro og afslapning gennem åndedrætsøvelsen, hvilket kan give bedre søvn, forkla-

rer en chauffør. En anden fortæller endvidere, at han har lært sin søn, der har haft en del konflikter i skolen, 

at benytte sig af girafsprog/kort og tydelig kommunikation. Et tredje eksempel er, at en chauffør fortæller at 

han bruger åndedrættet til at fald i søvn med. Også sproget, den del med at benytte korte og præcise beske-

der, er der nogle af chaufførerne, der fortæller de bruger over for deres børn.  

Det vurderes endvidere fra ledelsens side, at kurserne har haft en afsmittende effekt på resten af 

medarbejderne og at anlægget har oplevet en større ro de seneste to år som muligvis var årsagen til, at 

medarbejderne ikke involverede sig, da der var konflikt på søster anlægget. Der er i 2014 gennemført en 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Arriva. Denne viser, at der generelt er større tilfredshed blandt 

chauffører hos Arriva Ryvang end der i Arriva samlet set. Samtidig er der også sket en positiv udvikling blandt 

chaufførerne på Ryvang siden den seneste undersøgelse i 2012 (Se Bilag 3). 80% af chaufførerne fra Arriva 

Ryvang udtrykker således, at de er stolte over at arbejde for deres virksomhed mod 72% i 2012. 83% kan lide at 

arbejde for deres virksomhed og 79% er alt i alt tilfredse med deres arbejde. Det er klart, at kurset ikke kan 

stå alene som en faktor, der har medført denne udvikling, men det er ledelsen på Arriva Ryvangs vurdering, 

at kurset har været en medvirkende årsag til dette. 

7.1 Andre erfaringer og læring 

Chaufførerne er undervejs i evalueringen kommet med forskellige forslag til forbedringer i forbindelse med 

kurset. Ideerne handler primært om, hvordan det vil være hensigtsmæssigt med opfølgning på kurset sådan, 

at de får genopfrisket redskaberne:  

 Kurset skal genopfriskes – et forslag fra mange chauffører i den kvalitative del af evalueringen  

 Man skal kunne identificere og tale med andre chauffører, der har været på kurset, eksempelvis hvis 

man kommer tilbage og har haft en hændelse eller er stresset. En facebookgruppe er blevet 

foreslået!  
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8 EVALUERINGSMETODE OG DATAGRUNDLAG 
Der er i ansøgningen til Forebyggelsesfonden angivet en række succeskriterier for projektet. Projektet har 

arbejdet målrettet med at opfylde disse kriterier, og tilpasset dem undervejs, hvis de har vist sig ikke at være 

mulige at arbejde med i praksis, jf. afsnit om tilpasninger undervejs i projektet. Evalueringen har ligeledes sat 

fokus på om og hvordan projektet har nået de opstillede målsætninger, hvor vi dels har set på de effekter 

kursusdeltagerne vurderer, de har fået af deltagelse i kurset, og dels på ledelsens vurdering af effekterne. 

Samtidig ser vi på mere ”objektive” effekter så som hændelser og sygefravær.  

Det er vigtig at understrege, at evalueringen og de data den bygger på, ikke er af en art, hvor vi kan lave en 

effektevaluering, hvor vi statistisk kan vurdere en sammenhæng mellem kurset (indsatsen) og effekterne. 

Derimod lægger evalueringen sig i højere grad op ad en programevaluering, uden at der dog på forhånd har 

været en ekspliciteret forandringsteori for indsatsen. Der har dog i designet af indsatsen været en række an-

tagelser om, hvordan og hvorfor indsatsen ville virke (en forandringsteori) og retrospektivt ser denne såle-

des ud:  

Et konflikthånd-
teringskursus 
baseret på ai-
kido og konflikt-
håndteringsteo-
rier i et ”utradi-
tionelt” lærings-
rum for motive-
rede chauffører 
på belastede 
buslinjer 

 

Chaufførerne får 
en række værktø-
jer, der vil medføre 
at de kan håndtere 
(og evt. afværge) 
konflikter på en an-
den måde end tidli-
gere, så de ikke ud-
vikler sig til eksem-
pelvis fysiske over-
fald. 
 

 

Chaufførerne 
bruger red-
skaberne fra 
kurset i dag-
ligdagen  

 

Chaufførerne 
bliver invol-
veret i færre 
konflikter og 
formår at af-
værge kon-
flikter, så de 
ikke udvikler 
sig 

 

 Færre og 
mindre   
alvorlige 
hændelser 
 

 Lavere   
sygefra-
vær på 
grund af 
hændelser 

Indsats  Mekanismer (positive)  Output  Outcome  Effekt 

Denne teori om hvad der virker, bygger dels på undervisernes viden om aikido og konfliktteori og dels på Ar-

rivas erfaringer med, hvad der virker/ikke virker i forbindelse med kurser for chaufførerne. Evalueringen har 

taget udgangspunkt i at undersøge antagelserne i teorien, ligesom succeskriterierne er bygget op omkring 

denne teori. 

8.1 Datagrundlag 

Evalueringen bygger dels på et spørgeskema som 71 af deltagerne har udfyldt umiddelbart efter kursusdelta-

gelse, og dels på kvalitative fokusgruppeinterview med udvalgte kursusdeltagere fra hold 1-8. Der er blevet 

foretaget 4 gruppeinterviews med deltagere fra hold 1-8. To personer fra hvert af de otte hold har deltaget i 

et interview, holdene blev evalueret i par af to, således at deltagere fra hold 1 og hold 2 blev interviewet sam-

men osv. Disse interviews er foretaget et stykke tid efter kursusdeltagelse. Formålet var blandt andet at un-

dersøge, om kurset havde en effekt for chaufførerne på længere sigt. Ingen deltagere fra kursus 9 har delta-

get i den kvalitative undersøgelse. Endvidere er tre repræsentanter fra ledelsen hos Arriva blevet inter-

viewet. To er blevet interviewet sammen midt i forløbet, mens HSE-repræsentant og tidligere AMR er blevet 

interviewet efter projektets afslutning. Desuden er den primære underviser blevet interviewet, særligt om 

formålet med og opbygningen af kurset og desuden er undervisningsmaterialet blevet inddraget i evaluerin-

gen.  

Evalueringen inddrager endvidere sygefraværsstatistik og tal for hændelser. Arriva har bidraget med dette 

talmateriale. 

8.1.1 Sygefraværs- og hændelsesstatistik fra Arriva  

Arriva Ryvang har bidraget til evalueringen med en opgørelse over overfaldsanmeldelser for de deltagende 

chauffører – før og efter kurset. En opgørelse over hændelser i perioden fra januar 2009 til marts 2015 for de 



EVALUERING AF KONFLIKTFOREBYGGELSE BLANDT ARRIVAS MEST UDSATTE CHAUFFØRER Side 33 af 43 

 

76 chauffører, der har gennemført kurset, viser at der var registreret 30 anmeldte overfaldsepisoder før del-

tagelsen i kurset for gruppen som helhed. Det dækker både episoder med og uden fravær. Efter deltagelse i 

kurset er der registreret 6 anmeldelser for gruppen. Ved gennemlæsning af arbejdsskadeanmeldelserne for 

disse, er det tydeligt, at de 5 episoder bærer præg af, at chaufførerne har brugt de ting, de har lært bevidst 

eller ubevidst. Derfor er disse episoder ikke blevet alvorlige og fysiske. I forbindelse med den sidste episode 

skete dette ikke, og det endte fysisk med håndgemæng.  

Succeskriteriet er formuleret således, at der skal være sket en reduktion på 20% i forhold til før kurset. Det er 

svært at vurdere, om der er sket en reduktion på 20%, da måleperioderne er meget forskellige fra hold til 

hold. Eksempelvis er før-perioden for hold 1 3 år og 4 mdr. mens efter-perioden er 2 år og 10 mdr. For hold 9 

er før-perioden 5 år og 10 mdr. mens efter-perioden kun er 3 mdr. og vi ved ikke præcist hvilke hold de chauf-

fører, der har været udsat for hændelser, har været på. Måleperioden har i alt været på 6 år, og med 36 hæn-

delser i alt, er det et gennemsnit på 6 hændelser om året.  

Arriva Ryvang har endvidere udarbejdet sygefraværsoversigter for de deltagende chauffører, fordelt på de 9 

hold. Her ses der på det samlede sygefravær, dvs. både korttids- og langtidssygefravær. Det er vigtigt at un-

derstrege, at sygefraværet ikke nødvendigvis er en god indikator på, om kurset har været en succes eller ej. 

På den ene side kan kurset ikke nødvendigvis tage æren for en nedbringelse alene, der kan have været andre 

tiltag på Arriva, der kan have medført en nedbringelse. På den anden side kan kurset heller ikke nødvendigvis 

ses som udløsende faktor i forbindelse med et øget sygefravær, her kan der igen være andre faktorer, der 

(også) er afgørende. For at få et så realistisk billede som muligt, vælger vi for hvert hold at se på sygefravæ-

ret et år inden og et år efter deltagelse i kurset. Det har ikke umiddelbart været muligt at se på tilsvarende 

data for samtlige af chaufførerne på Arriva Ryvang. I stedet inddrager vi det samlede antal årlige gennem-

snitlige sygedage pr chauffør i årene 2011-2014. Disse er altså ikke helt sammenlignelige data, men da tallene 

for alle chaufførerne giver en god indikation på niveauet i sygefraværet, indgår de i analysen  
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BILAG 1: SPØRGESKEMA TIL EVALUERING AF KURSERNE 

 

Svarene behandles fortroligt og anonymt af Inger-Marie Wiegman fra TeamArbejdsliv. 

 

De samlede resultater for kursusholdet præsenteres for projektets styregruppe og indgår sammen med 

resultaterne fra de andre kursushold i den afsluttende evaluering af aikido-konflikthåndteringskurset. 

Mange hilsner 

 

Inger-Marie Wiegman 

 

Tlf. 29 84 01 64, imw@teamarbejdsliv.dk 

 

 

Kære deltager, tak for at du vil svare på spørgeskemaet! 

 

 

Hvorfor valgte du at deltage i kurset? (sæt gerne flere kryds) 

 

 Jeg oplever mange konflikter på mit job  

 Jeg føler mig ofte stresset i mit job 

 Jeg synes det er spændende at komme på kursus 

 Jeg synes det er rart at komme lidt væk fra det daglige arbejde 

 Andet: ____________________________________________ 

  

mailto:imw@teamarbejdsliv.dk
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   ? 

Hvor tilfreds er du med…?  
Meget  

tilfreds  
Tilfreds  Neutral  Utilfreds  

Meget 

utilfreds  

Ved  

ikke 

Kurset generelt       

De fysiske øvelser (Aikido og 

åndedrætstræning) generelt 

      

Den fysiske opvarmning 
      

ki åndedræt /vejrtrækning 
      

At træne at slå / møde slag 

 

      

At teste fx Den ubøjelige arm 
      

Samtale /dialog generelt 
      

Fortælle om egne konflikter 
      

Lytte til andres konflikter 
      

Høre om konfliktteori 

(Reframing, Girafsprog, 

konfliktrappen, kropssprog, 

mv.) 

      

Rollespil og øve i bussen 
      

Øvelserne/”hjemmearbejdet” 

fra gang til gang. 

      

 

3. Hvilke tre ting, fik du mest ud af, i forhold til dit arbejde som chauffør?  

 

1.____________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________ 

 

3..____________________________________________________________________ 
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4. Har du talt med andre kollegaer (udenfor kurset) om kurset og/eller kursets indhold?  

 

 Ja  Nej 

 

Hvis ja, hvad? ________________________________________________________________________ 

 

5. Oplevede du en sammenhæng mellem de fysiske øvelser (aikido og åndedrætstræning) og konflikthåndte-

ring generelt?  

 

 Ja, det var god sammenhæng 

 Nej, det var svært at se sammenhængen. 

 Måske/ved ikke 

 

6. Oplevede du en sammenhæng mellem de fysiske øvelser (aikido og åndedrætstræning) og de konflikter du 

oplever som buschauffør?  

 

 Ja, det var god sammenhæng 

 Nej, det var svært at se sammenhængen. 

 Måske/ved ikke 

 

7. Var der noget du var utilfreds med på kurset?  

 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

8. Efter kurset føler jeg at … (Sæt kryds ved de udsagn som passer til dig). 

 

 jeg er mere afslappet / mindre stresset når jeg kører bus 

 jeg har færre konflikter på jobbet 

 mine problemer virker mindre 

 jeg er bedre rustet til at håndtere problemer på arbejdet 

 jeg har større lyst til at gå på arbejde 

 jeg taler mere med de andre kollegaer 

 jeg oplever ingen ændringer 

 Andet: _________________________________________________________ 
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 ? 

9. Har kurset  

ændret ved dit…? 

 

 

Meget 

bedre 

Lidt 

bedre  

Ingen for-

skel 

Lidt dårli-

gere 

Meget dår-

ligere 

Ved  

ikke  

forhold til passagerer generelt?       

forhold til passagerer uden gyl-

dig billet? 

      

forhold til utilfredse passage-

rer? 

      

forhold til fysiske overfald fra 

passagerer? 

      

forhold til trafikken og andre 

trafikanter?  

      

forhold til forsinkelser i køre-

planen? 

      

forhold til andre kollegaer?       

forhold til din arbejdsgiver?       

forhold til Movia kontrollører?       

 

  Andet?.... 

 

 

 

 

 

 

10. Vil du anbefale kurset til en kollega?  

 

 Ja       Nej                Ved ikke 

 

11. Har du andre kommentarer til kurset? 

 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Lidt om dig og din baggrund: 

 

a. Er du: □ Kvinde □ Mand  

    

b. Hvornår er du født?  År:  ____________ 
 

 

   

c. Hvilket land er du født i? 

  
  

□  Danmark   

□ Andet land (skriv hvilket)   

Hvis du er født i et andet land:  

Hvor mange år har du boet i Dan-

mark? 

_________________år 

 

 

 

 

   

d. Havde du en anden uddannelse, inden du blev uddannet buschauffør? 

 

 Ja  Nej 

Hvis ja, hvilken/hvilke? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

e. Hvor længe har du arbejdet som rutebuschauffør?   

 

____________________år ______________måneder 

 

f. Har du haft andet slags arbejde, før du blev buschauffør?  

 

 Ja  Nej 

Hvis ja, hvilken/hvilke? 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

g. Hvor længe har du været ansat i Arriva? 

 

 

____________________år ______________måneder 

 

h. Hvordan er dine nuværende arbejdstider i Arriva?  

(sæt kryds på det som passer) 

 

Type vagt: 

 

 Fast turnus 

 

 Løse vagter 

 

 

Arbejdets omfang: 

 

 

 Fuldtid  

 

 Deltid 

 

 Afløser 

   

     

Gennemsnitlig timer om ugen:_______________ t/uge 

 

 

Arbejdstider 

 

 Dag   

 

 Aften 

 

 Nat 

 

  

 

Evt. kommentar: ________________________________________________________________________ 

 

 

Hvilke linjer kører du? Skriv hvilke(n): 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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BILAG 2: SPØRGEGUIDE TIL EVALUERING AF AIKIDOKURSUS PÅ ARRIVA 

(Gruppeinterview med medarbejdere) 

 

Hvad har deltagelsen i kurset betydet for Jeres arbejde/arbejdsmiljø? 

 Er I blevet bedre til at tackle aggressiv og provokerende adfærd fra passagerer? Hvis ja, hvordan og 
eksempler 

 Er I blevet bedre i stand til at vurdere, hvornår I fx skal stoppe en billetkontrol og trække jer væk fra 
konflikten? Hvis ja, hvordan og eksempler 

 Har I oplevet færre skænderier og konflikter med passagerer (antal)? Hvis ja, hvordan og eksempler 

 Er I blevet bedre til at afværge en situation, hvor I bliver fysisk angrebet? Hvis ja, hvordan og eksem-
pler 

 Er I blevet bedre til at forudse fysiske angreb og undgå dem? Hvis ja, hvordan og eksempler 

 Har I oplevet færre fysiske angreb (antal)? Hvis ja, hvordan og eksempler 

 

Hvilke øvelser og værktøjer fra kurset anvender I, når i arbejder (kører bus)? 

 KI-åndedræt 

 Konflikttrappe 

 Opvarmningsøvelser 

 Reframing/ændre fokus 

 Du/jeg sprog/girafsprog 

 Andet? 

 Bruger I øvelser og værktøjer i privatlivet? 

 

Taler I med kolleger om, hvordan I bruger værktøjerne i hverdagen? 

 Med kolleger fra jeres kursushold 

 Med kolleger fra andre kursushold 

 Med andre kolleger. 

 

Har I brug for at kunne tale med andre om, hvordan I bruger værktøjerne i dagligdagen – ud over det, som I 

allerede gør? 

 

Er det blevet lettere at tale om vold og trusler på arbejdspladsen 

 Blandt chaufører 

 Med driftsledelse 

 Med AMR (HSE) 

 Med backoffice 

 

Oplever I, at der er kommet en større forståelse for jeres situation (udsathed) blandt ledere og backoffice? 

 

Stiller I forslag om konfliktforebyggende tiltag? 

 Hvilke? 
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Oplever I, at jeres forslag til konfliktforebyggende tiltag i højere grad bliver hørt nu end tidligere? 

 Hvordan? 

 

Oplever I at der i højere grad bliver fulgt op på jeres forslag til konfliktforebyggende tiltag? 

 Hvordan? 

 

Når I tænker tilbage på kurset, hvor tilfredse var I med det? 

 Undervisningen 

 Diskussioner/samtaler på kurset 

 Diskussioner/samtaler i pauser/før/efter 

 Det at komme væk fra arbejdet 

 Det at føle sig udvalgt og set 

 ? 

 

Hvad skulle der til for at kurset havde været (endnu) bedre? 

 

Hvad skal der til for, at I kunne bruge (endnu) mere af det, I lærte på kurset ude i bussen?  

 

Hvordan har I oplevet ledelsens opbakning til kurset og jeres deltagelse i det? 

 Er I ex. blevet opfordret/presset til at deltage?  

 Har I kunnet deltage uden at føle I svigter det daglige arbejde?  

 

Afsluttende 

Vil I anbefale kurset/forløbet til andre?  

(hvorfor? hvorfor ikke?)  

 

Er der andet, som I synes, det er vigtigt for mig at vide i forbindelse med evalueringen? 
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BILAG 3: UDDRAG AF MEDERARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 
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