
Medarbetarenkäten 2015 
Den här enkätguiden riktar sig till dig som chef och är tänkt som ett stöd i analysen av resultatet av 
Göteborgs Stads medarbetarenkät 2015 och hur du använder dig av det i utvecklingen av såväl 
arbetsmiljön som verksamheten. Leverantör av årets enkät är CMA Research AB. 

Medarbetarenkäten är ett av kartläggningsverktygen vi har för att kunna planera och utveckla såväl 
verksamhet som arbetsmiljö. Syftet är att vi som arbetsgivare ska få kunskap om hur medarbetaren 
upplever sitt uppdrag, sin arbetsplats och uppfattar Göteborgs Stad som arbetsgivare. Med resultatet 
som underlag för dialog och analys ska chefer och medarbetare tillsammans arbeta fram åtgärder 
som utvecklar och förbättrar organisationen, arbetsmiljön samt ledar- och medarbetarskapet. Detta 
för att ge göteborgarna en verksamhet av hög kvalitet.  

 

Så är enkäten utformad 

Medarbetarenkäten är indelad i frågeområden (index) som knyter an till Göteborgs Stads 
medarbetar- och arbetsmiljöpolicy och stadens förhållningssätt. 

 

 

 

 Självskattad hälsa 
 Hot, våld, kränkningar och trakasserier 

 

Frågor om hot, våld, kränkningar och trakasserier redovisas på en nivå med minst 50 svarande. 
Bakgrundsfrågorna (könsidentitet, ålder, födelseort) redovisas på en nivå med minst 100 svarande. 
Detta för att säkerställa anonymiteten. Dessa frågor samt frågorna om självskattad hälsa ingår inte i 
prioriteringsmatrisen som beskrivs på nästa sida.  



Delfrågorna i varje index presenteras som tidigare år där man kan utläsa andel av medarbetarna som 
håller med eller inte håller med i påståendena i grönt, gult och rött.  

Indexen har mer eller mindre på påverkan på NMI (Nöjd medarbetarindex), vilket man kan utläsa i 
resultatredovisningen i den prioriteringsmatris som redovisas med resultatet per index: 

 

Prioritera 
Dessa frågor har ett starkare samband med NMI men har lägre resultat än andra frågor hos den 
aktuella svarsgruppen. Här finns en potential till förbättringar som kan få stor positiv inverkan på 
NMI. 

Vårda 
Dessa frågor har högre resultat och har samtidigt ett starkare samband med NMI. Här är det viktigt 
att säkerställa att den goda prestationen upprätthålls. 

Kan bli bättre 
Här finns de frågor som har lägre undersökningsresultat men samtidigt har dessa frågor ett relativt 
sett svagt samband med NMI. Förbättringar är önskvärda men mindre prioriterade än frågorna under 
Prioritera. 

Bevaka 
Här är undersökningsresultatet högre samtidigt som sambandet med NMI är svagare. Se till att 
resultaten inte försämras eftersom frågorna kan vara grundläggande faktorer som om de inte 
fungerar kan driva missnöje. 

 

Övergripande index HME och KOMI 
Förutom NMI så bildar enkätfrågorna ytterligare två övergripande index, HME och KomI.  

HME står för Hållbart medarbetarengagemang och omfattar indexen om styrning, motivation och de 
frågor som rör hur min närmaste chef visar uppskattning, förtroende och skapar förutsättningar för 

mig att ta ansvar. Det ska göra strategiska analyser möjliga av kopplingen mellan 
medarbetarengagemang och verksamhetsresultat, men också mäta effekterna av den 
arbetsgivarpolitik vi bedriver. De flesta kommuner och landsting använder HME så vi kan mäta oss 
med andra, liknande verksamheter runt om i landet.  



KomI (Kommunikationsindex) bildas av indexen om kommunikationsklimat, organisatoriskt tillit och 
de frågor som rör hur min närmaste chef motiverar och engagerar mig, kommunicerar uppdrag och 
mål samt ger mig återkoppling på mina prestationer. KomI är en indikator på hur kommunikationen 
internt i organisationen fungerar och hur den bidrar till delaktighet, engagemang och 
meningsskapande.  

HME och KomI fungerar främst som ett strategiskt underlag för vilket stöd, utbildningar och resurser 
som behövs för att stödja verksamheter och chefer att leda effektivare. På gruppnivå kan ni 
analysera svaren inom de olika områdena och jobba med förbättringsåtgärder. 

Analysera resultatet  
 

Förberedelser för dig som chef 
Du har nu fått resultatet för 2015 års enkät för din enhet. Har du minst sju medarbetare som har 
besvarat enkäten, så får enheten svarsresultat för alla delfrågor. Avsätt tid i almanackan för såväl din 
egen genomgång av resultatet som det fortsatta arbetet tillsammans med medarbetarna. 

Ta dig själv tid att kritiskt analysera resultatet för den/de enheter som du är ansvarig chef för. 
Reflektera över medarbetarnas skattningar i relation till verksamhetens resultat. Hur kommer det sig 
att resultatet ser ut som det gör?  Vad kan ha påverkat? Vad blev du mest/minst förvånad över? 
Varför? Hur påverkar detta verksamhetens uppdrag och mål? Ta också hänsyn till svarsfrekvensen. Är 
det en majoritet som har svarat? Om inte, hur kommer det sig? Är svarsfrekvensen låg (under 50 
procent), så bör handlingsplanen också rikta in sig på att öka den till nästa gång.  

Tveka inte att kontakta din HR- avdelning om du vill ha ett bollplank i analysen eller stöd i det hur du 
ska planera det fortsatta arbetet tillsammans med medarbetarna. En del ledningsgrupper har tidigare 
genomfört workshops kring verksamhetsområdets resultat på ledningsmöten för att underlätta de 
enskilda chefernas arbete. Det kanske är en bra idé även för din ledningsgrupp? 

Analysera tillsammans med medarbetarna 
Den tid som finns till förfogande för detta arbete är till exempel APT eller verksamhets och 
planeringsdagar. 

Som ett första steg, redovisa resultatet för medarbetarna vid ett tillfälle, förslagsvis på ett APT. Se till 
att resultatet sedan finns tillgängligt, även för dem som missade genomgången. Tryck gärna ut 
resultatet, så alla har möjlighet att i lugn och ro gå igenom det. Boka in ny tid för att tillsammans med 
medarbetarna göra en handlingsplan utifrån resultatet.  

 

Åtgärda och prioritera 
 
Ansvaret för utvecklingsarbetet ligger inte enbart hos dig som chef utan delas med dina 
medarbetare. Det är därför viktigt att alla får och tar chansen att aktivt delta för att öka engagemang 
och delaktighet i arbetet. Arbetsgruppen ska tillsammans diskutera medarbetarenkätens resultat 
(både positiva och negativa) och komma med förslag på förbättringar. Syftet är att få fram ett antal 
konkreta åtgärder med tydlig tidplan och ansvarsfördelning för genomförande och uppföljning.  
 
Om du fått låga resultat vad gäller t ex ledarskapet så fråga medarbetarna vad de har för 
förväntningar på ledarskapet. Stämmer medarbetarnas förväntningar med hur du uppfattar ditt 
uppdrag? Tillsammans kan ni skapa en gemensam bild av uppdraget som chef och ledare. Visa på 



samspelet med medarbetarskapet och efterfråga förslag på vad medarbetarna göra för att hjälpa dig 
att vara en bra chef!  
 
Frågorna om Självskattad hälsa och Hot, våld, kränkningar och trakasserier ingår inte i 
prioritieringsmatrisen. Det kan därför vara lämpligt att prioritera andra områden först. Om dessa 
frågor är ”röda” kan ni behöva stöd för utveckling utanför gruppen, rådfråga din chef, HR och/eller 
företagshälsovården.  

Om gruppen består av fler än tio medarbetare rekommenderas att dela in i mindre grupper med fyra 
till nio i varje. Ha med post-it lappar och pennor till grupparbetet.  

För att få till ett bra arbete kan inte alla frågor prioriteras. Prioriteringsmatrisen är ett stöd för val av 
områden, men det kan ändå finnas något område som ni tillsammans vill jobba vidare med. Här är 
det viktigt att inte bara stirra sig blind på det som är rött, utan också det som är bra och ska bevaras 
eller till och med utvecklas. Prioritera vilken fråga eller index som ni vill utveckla och förbättra. 

Reflektera i mindre grupper: Vad konkret fungerar bra och mindre bra? Varför? Hur bibehåller vi 
och vidareutvecklar? Vad kan vi göra så att det fungerar bättre? 

Skriv ner förslag på åtgärder på post-it-lappar i de mindre grupperna. För sedan upp dem på en vägg 
och se om det finns liknande förslag på andra lappar. Identifiera vilka förslag på åtgärder som i 
princip kan genomföras genast, vilka som kräver längre planering och vad som behövs göras under 
tiden. Tidssätt och utse ansvarig för frågan (innebär inte att den personen ensamt har ansvar att 
genomföra åtgärden).  

Lägg in områden/frågor som ni valt att arbeta med, de åtgärder ni planerar, ansvarig och tid när det 
ska vara klart. Använd den mall för handlingsplan som ni använder i er förvaltning/bolag eller den 
som ligger i HR-processen Arbetsmiljö och Hälsa. Det arbete ni gör nu är en del av det systematiska 
arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Det kan uppkomma förslag som gruppen eller du som chef inte äger 
lösningen på. Då är det ändå viktigt att belysa det och tydliggöra var och vem som lyfter frågan 
vidare.  

 

Följ upp handlingsplanen 
 
Alla enheter arbetar fram sina handlingsplaner under våren. Arbetet med att genomföra 
aktiviteterna kommer naturligtvis att pågå under längre tid.  

Lyft handlingsplanerna i ledningsgruppen och i närmaste samverkansgrupp/skyddskommitté. Detta 
för att se vilka frågor som är gemensamma i verksamheten och förvaltningen, så att ni kan samordna 
insatserna.  

Uppföljning av handlingsplanen görs utifrån den tidsplan ni har satt. Planera in dessa redan från 
början på APT under året. När nästa medarbetarenkätresultat kommer hösten 2016, kan ni jämföra 
om ni ser några förbättringar av resultatet. 


