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Till dig som är chef i Göteborgs Stad

Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. 
Resultaten levererar förstås inte hela sanningen, men är en indikator på hur verksam-

heten fungerar och hur dina medarbetare trivs. 
Enkäten är ett sätt att förbättra servicen till brukare och kunder och skapa delaktighet 

hos dina medarbetare.
När medarbetarna svarar på enkäten, gör de det med engagemang och förhoppning 

om att kunna påverka. Därför är det viktigt att du arbetar aktivt med uppföljning och 
förbättringar tillsammans med medarbetarna och din ledning.

Ansvaret för utvecklingsarbetet ligger hos både dig och medarbetaren. Därför måste 
alla få information om enkätresultaten och involveras i arbetet med att genomföra för-
bättringsåtgärder.

Det är viktigt för Göteborgs Stad att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, 
behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Se enkäten som ett hjälpmedel bland 
flera. Komplettera med övrig kunskap du får genom till exempel personalmöten, APT 
eller utvecklingssamtal.

Denna guide är ett stöd i ditt arbete med resultaten från medarbetar enkäten. 
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För att lyckas med uppföljningen 

är det viktigt att du 
•	 aktivt driver arbetet och ser till att det inte drar ut på tiden
•	  involverar medarbetarna i analysen av resultaten och tillsammans med dem 

utarbetar handlingsplaner för förbättringar 
•	 tar initiativ och engagerar medarbetarna i förbättringsåtgärder
•	  skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna genomföra           

förbättringarna
•	 följer upp handlingsplanerna och effekterna av åtgärderna
•	 integrerar förbättringarna i de dagliga rutinerna.

Tänk på! 

Om du vill ha 
hjälp med att 
komma igång, 
kontakta kvalitets
samordnaren/
kontaktpersonen 
för din verksamhet.
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Egna förberedelser

Enkätresultatet presenteras på olika nivåer:
•	 koncernen	Göteborgs	Stad
•	 förvaltningen	eller	bolaget
•	 verksamhetsområdet
•	 enheten	(undergrupper)

På www.enkater.goteborg.se hittar du en beskrivning över hur du läser resultaten. Vill du 
ha en första introduktion, kan du också kontakta organisationens kvalitetssamordnare 
eller kontaktperson.  

Arbeta med medarbetarenkäten

Här följer ett antal steg som du kan ha som stöd när du tar dig an 
arbetet med uppföljningen. De är uppdelade i två delar; egna för-
beredelser och arbete tillsammans med dina medarbetare.

A   Studera 

resultatet

Börja med att titta på det övergripande resultatet för helheten och de olika delfaktorerna 
samt för de enskilda frågorna: 
•	 Var	har	vi	höga	respektive	låga	värden?	
•	 Var	har	vi	större	höjningar	respektive	sänkningar?
•	 Var	ligger	vi	i	jämn	nivå	med	tidigare	mätningar?
•	 Vilka	områden	är	viktigast	och	vilka	resultat	har	vi	på	dem?	
•	 	Jämför	resultatet	med	genomsnittet	för	förvaltningen	och	med	genomsnittet	för	ditt	verk-
samhetsområde.	Var	avviker	det	mest?	

Om	enheten	har	flera	undergrupper,	se	efter	om	resultatet	är	jämnt	fördelat	eller	om	någon	
undergrupp	utmärker	sig.	

B   Reflektera Fundera	över	resultatet,	men	dra	inga	avgörande	slutsatser	förrän	du	träffat	dina	med
arbetare.	Den	centrala	frågan	i	att	reflektera	är	att	fråga	sig	varför	resultatet	ser	ut	som	det	
gör	–	vad	driver	resultatet?
Vilka	händelser	har	inträffat	under	perioden	som	kan	ha	kopplingar	till	resultatet?	
Vilka	åtgärder	har	genomförts?	Finns	det	något	genomgående	mönster?

Om resultatet är högt
Vilka	är	framgångsfaktorerna?	Finns	det	möjlighet	till	ytterligare	förbättringar?	
	Vilka	faktorer	kan	påverka	i	en	negativ	riktning?	Hur	kan	vi	behålla	det	goda	resultatet?

Om resultatet är lågt
Vilka	är	problemen?	
	Vilka	faktorer	kan	påverka	i	en	negativ	riktning?	Hur	kan	vi	vända	det	negativa	resultatet?
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Arbeta med medarbetarenkäten

Tänk på! 

Resultatet från 
medarbetarenkäten 
är en ögonblicks
bild av hur arbets
gruppen upplever 
sin situation. Till 
exempel kan en 
chef som drivit ett 
förändringsarbete 
få ett lägre resul
tat.

Medarbetarnas 
bedömning av dig 
som chef grundar 
sig på bilden de har 
av ett gott ledar
skap. Det är inte 
säkert det är din 
bild. Sannolikt skil
jer sig även medar
betarnas bilder åt. 

Det är viktigt att 
samtala om för
väntningar på 
ledarskapet, hur 
arbets gruppen upp
lever sin situation.

Hög nivå

Resultatnivå

Förändring i resultat jäm-
fört med förra mätningen

Låg nivå

Försämring Förbättring

Medelhög – hög nivå
Förbättrat resultat

På rätt väg!
Hur bibehålls nivån?
Vad kan andra lära av oss?

Medelhög – hög nivå
Försämrat resultat

Varningsklocka!
Vad kan vi lära?

Låg – medellåg nivå
Försämrat resultat

Varningsklocka!
Vad bör vi förbättra?
Behövs en nystart?

Låg – medellåg nivå
Förbättrat resultat

På rätt väg!
Hur kan vi förstärka en 
positiv utveckling?

Jämför resultatet
Har	du	ett	tidigare	resultat	att	ta	hänsyn	till,	kan	du	ta	hjälp	av	bilden	
nedan	när	du	reflekterar.	
                   

Jämför	resultatet	med	erfarenheter	från	andra	undersökningar	eller	
med	samtal	med	dina	medarbetare,	både	i	grupp	och	enskilt.	Hur	
förhåller	sig	resultaten	till	dina	förväntningar	eller	målsättningar?	Var	
har	vi	de	största	skillnaderna	mellan	resultat	och	förväntningar?	Är	det	
något	som	överraskar?
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Tänk på! 

Medarbetarnas syn på ledarskapet berättar också om hur de ser på sitt med
arbetarskap. Anser de till exempel att det är enbart chefens uppgift att fånga 
upp behov av förbättringar, kan det vara för att de inte tycker detta ingår i med
arbetarens arbetsuppgift. Det är med andra ord inte självklart att medarbetar
nas bild av medarbetarskapet är den som Göteborgs Stad står för. Det är viktigt 
att ni samtalar om detta.

Arbeta med medarbetarenkäten

C   Förbered första 

mötet med     

medarbetarna

Förbered	dig	på	att	hålla	inledningen	av	mötet	(se	punkterna	4	A–C)	det	vill	säga	att	förklara	
syftet	med	enkäten	för	medarbetarna	och	varför	det	är	viktigt	att	ni	tillsammans	engagerar	
er och arbetar med resultatet.
 
Förbered	hur	genomgången	av	resultaten	ska	göras.	Kanske	ska	du	använda	några	bra	och	
överskådliga	bilder?	Ta	gärna	hjälp	av	en	kommunikatör	inom	din	organisation.

Kanske	finns	det	något	som	du	tycker	bör	tas	upp	oavsett	vad	medarbetarna	säger?	
Men	var	ändå	beredd	att	lyssna	och	ge	medarbetarnas	synpunkter	stort	utrymme.
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Dags att träffa medarbetarna

Gå igenom punkterna nedan första gången du och medarbetarna träffas för att diskutera 
resultaten.

   Första mötet 

A   Syftet med 

enkätunder

sökningen

Undersökningen	ska	ge	kunskap	om	hur	medarbetaren	upplever	sitt	uppdrag,	sin	arbets-
plats	och	uppfattar	Göteborgs	Stad	som	arbetsgivare.	Med	hjälp	av	resultatet	ska	chefer	och	
medarbetare	tillsammans	utveckla	och	förbättra	organisationen,	arbetsmiljö	samt	ledar	och	
medarbetarskap för att ge göteborgarna en verksamhet av hög kvalitet.

B   Varför vi ska 

arbeta med 

resultaten?

Skapa	förståelse	för	vikten	av	att	arbeta	med	resultaten	och	betydelsen	av	motiverade	medar-
betare. Ge exempel.

C   Genomgång    

av resultaten

Börja	med	att	reflektera	över	vad	som	genomförts	sedan	förra	enkäten.	Vad	har	gjorts	och	
vad	har	inte	gjorts?	Vad	är	på	gång?	Gå	igenom	frågeområdena	i	den	aktuella	enkäten.	Har	ni	
tolkat	frågeställningarna	olika	kan	det	ha	påverkat	resultatet.	Inför	det	kommande	förbättrings-
arbetet	är	det	viktigt	att	ni	har	samma	uppfattning	om	innebörden	av	frågorna.	Använd	sedan	
frågorna på sidan 4 för att sammanfatta resultaten.

Du	kan	läsa	mer	på	www.goteborg.se/personalingangen	under	fliken	Chef.

Tänk på! 

Lyft fram det som är bra. Om resultaten är låga, var öppen med det. Hitta inte på 
en massa ursäkter! poängtera istället att något måste göras. Alla har ett ansvar 
för att det ser ut som det gör och att ni tar itu med förbättringsåtgärderna. 

D   Gemensam 

prioritering av 

utvecklings

områden

Välj	tillsammans	ut	2–4	frågeområden	som	ni	väljer	att	arbeta	vidare	med.	Använd	till	exempel	
enkätleverantörens	verktyg	för	att	prioritera	bland	frågeområdena.	Välj	områden	som	ni	själva	
kan	ha	inflytande	över.	Vad	behöver	längre	tid	och	mer	omsorg?	Använd	förberedda	frågor	för	
att	säkerställa	att	ni	förstått	enkätfrågorna	på	samma	sätt	i	gruppen.	Till	hjälp	för	detta	kan	ni	
använda	dialogfrågorna	på	sidan	11.

Arbeta med medarbetarenkäten
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Följande möten

På följande möten kan ni analysera de enskilda frågeställningarna djupare; inspireras och 
fundera över lösningar samt göra en handlingsplan.

Det kan vara en fördel att diskutera i mindre grupper, max sex personer per grupp. Dessa 
kan eventuellt ha valts redan efter det första mötet och haft möjlighet att träffas innan 
andra mötet.

Arbeta med medarbetarenkäten

A   Förstå frågornas 

innebörd

Börja	med	att	säkerställa	att	ni	förstått	frågeställningarna	på	samma	sätt.	Har	ni	tolkat	dem	
olika	kan	det	ha	påverkat	resultatet.	Inför	det	kommande	förbättringsarbetet	är	det	viktigt	
att ni har samma uppfattning om innebörden.

B   Analysera        

brister, behov 

och hinder

Koncentrera diskussionen på det som går att påverka. Undvik att hamna i en ren 
missnöjes diskussion. Försök vara konstruktiva och konkreta och fånga upp de frågor som 
kan	leda	till	förbättringar.	Använd	formuleringarna	nedan	som	stöd.	

Ringa in bristen
Vänd	på	ett	påstående	i	enkäten	och	ställ	frågan:	Vad	saknar	vi	som	gör	att	vi	inte	håller	
med	påståendet?		

Formulera behovet 
Ställ	er	frågan:	Vad	skulle	vi	behöva	för	att	instämma	i	påståendet	i	framtiden?	

Synliggör hindren
För	att	kunna	förbättra	situationen	behöver	ni	bli	medvetna	om	det	som	i	nuläget	hindrar	
från	att	sätta	in	rätt	åtgärder.	Ställ	frågan:	Vad	hindrar	oss	från	att	göra	något	åt	problemen?

C   Inspiration Vad	vill	vi	åstadkomma	med	våra	prioriterade	områden?	Finns	det	någon	som	har	bättre	
resultat	som	vi	kan	dela	erfarenheterna	med?

D  Lösningar Här	är	det	frågan	om	konkreta	lösningar	för	de	utvalda	områdena.	Vad	kan	vi	göra	utifrån	de	
behov	vi	har	och	de	hinder	vi	har	sett	kopplat	till	frågeområdet?	Vad	kan	vi	åtgärda	snabbt	
och	enkelt?	Vad	är	det	på	lång	sikt	som	måste	åtgärdas	för	att	detta	ska	vara	en	bra	arbets-
plats?
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Arbeta med medarbetarenkäten

Hög

HögLåg

Låg

Ansträngning

Effekt

Stor effekt, stor insats

Ger stor effekt men kräver ordentligt 
med tid och resurser.
Initiera åtgärd men planera arbetet i 
etapper som koordineras med övrig 
verksamhetsplanering.

Snabba resultat

Ger stor effekt med liten 
ansträngning.
Börja med dessa!

Om det blir tid över

Går lätt att åtgärda men löser 
endast liten del av problemet. 
Gör detta endast om det finns 
tid över.

Se upp

 Dessa åtgärder tar tid och gör liten 
nytta. Frestas inte att prioritera dessa 
på bekostnad av att ta itu med 
grundproblem.

På kommande arbetsplatsträffar är det viktigt att ni ger er utrymme för att återkoppla 
hur det går med förbättringsarbetet.

Tänk på! 

 Ge er tid, ta tag i frågorna och släpp dem inte! Du och dina medarbetare kan 
med enkätresultaten och med gemensamma ansträngningar skapa en förbätt
rad arbetsplats. 

E   planera åtgärder Skriv	ner	vilka	åtgärder	ni	ska	genomföra	och	vem	som	ska	göra	det.	Det	är	viktigt	att	inte	
bara	chefen	tar	ansvar.	Som	chef	har	du	nu	en	tydlig	samordnande	roll	och	går	in	då	och	då	
och	förtydligar.	Sträva	efter	enighet	om	vad	som	ska	göras.	Upprepa	det	som	framkommit	
på	mötena.	Se	till	att	planeringen	integreras	i	exempelvis	verksamhets,	jämställdhets	och	
arbetsmiljöplaner	för	enheten	eller	för	hela	organisationen.	Utse	en	ansvarig	för	varje	åtgärd,	
när	den	ska	göras	och	hur	den	ska	följas	upp.	Ta	hjälp	av	matrisen	på	nästa	sida.

Bilden ovan visar hur du lämpligast ska prioritera dina åtgärder eller aktiviteter.
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Stöd för planering av åtgärder 

Förbättringsbehov Åtgärd Ansvarig Start Avslut Uppföljning
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Bilaga

Dialogfrågor

När vi arbetar med enkätresultatet (se punkt D, sidan 7) kan det vara till hjälp att använda sig av 
så kallade dialogfrågor. Detta är öppna frågor som ska leda fram till en diskussion kring resultatet 
av en enkätfråga.

Exempel på vanliga dialogfrågor är 

Vad
- Vad kan vi förbättra…?
- Vad hindrar oss…?
- Vad ska göras…?
- Vad kan vi göra åt…?

Hur
- Hur kan vi förbättra…?
- Hur ser det ut…?

Vilka/Vilket
- På vilket sätt kan vi förbättra…?
- Vilka hinder finns…?

Exempel på dialogfrågor utifrån enkätfrågor om samarbete:

påstående Dialogfrågor

I vår grupp/enhet/avdelning

1. har vi ett bra samarbete Vad kan vi göra för att förbättra förutsättningarna? 
Hur kan detta genomföras?

2.  är vi bra på att dela med oss av vår kunskap och 
erfarenheter till varandra 

Hur kan vi öka vår kunskaps- och erfarenhetsspridning? 

3.  tar vi hand om nya medarbetare på ett bra sätt Hur kan vi förbättra våra rutiner? Vad kan göras?

4.  arbetar vi aktivt för att samarbetet med andra delar 
av organisationen ska fungera bra

På vilket sätt kan vi arbeta mer aktivt? Vilka hinder kan finnas?



www.goteborg.se/personalingangen
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