
 

Numreringen av nedanstående frågor är densamma som i den större ordinarieenkäten medarbetar- 
och chefsenkäten. Detta för att underlätta jämförelse mellan åren. Därav den ”oregelbundna” 
numreringen. 

Styrning 

 
 

Håller 
inte alls 

med  

 

 

Håller 
helt 
med 

Kan inte 
besvara 
frågan 

  1 2 3 4 5 0 

1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning H H H H H H 

2 
I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och 
utvärderas på ett bra sätt H H H H H H 

3 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete H H H H H H 
 

Lön – kriterier och motivering 

 
 

Håller 
inte alls 

med  

 

 

Håller 
helt 
med 

Kan inte 
besvara 
frågan 

  1 2 3 4 5 0 

4 
Jag vet vilka kriterier som gäller när min lön 
bestäms H H H H H H 

5 Jag har fått en motivering av min lön från min chef H H H H H H 
 

 

Ledarskap 

 
 

Håller 
inte alls 

med  

 

 

Håller 
helt 
med 

Kan inte 
besvara 
frågan 

 Min närmaste chef… 1 2 3 4 5 0 

25 …visar uppskattning för mina arbetsinsatser H H H H H H 

26 …visar förtroende för mig som medarbetare H H H H H H 

27 …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete H H H H H H 

 

Motivation 

 
 

Håller 
inte alls 

med  

 

 

Håller 
helt 
med 

Kan inte 
besvara 
frågan 

  1 2 3 4 5 0 

32 Mitt arbete känns meningsfullt H H H H H H 

33 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete H H H H H H 

34 Jag ser fram emot att gå till arbetet H H H H H H 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Inflytande - över det egna arbetet 

 
 

Håller 
inte alls 

med  

 

 

Håller 
helt 
med 

Kan inte 
besvara 
frågan 

  1 2 3 4 5 0 

10 Jag kan påverka min arbetsmängd H H H H H H 

11 Jag kan påverka hur jag utför mitt arbete H H H H H H 

12 
Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina 
arbetsuppgifter H H H H H H 

13 
Jag har möjlighet att återhämta mig efter perioder 
av hög arbetsbelastning H H H H H H 

 

Hot & våld, kränkningar och trakasserier 
Nedan följer ett antal frågor om hot och våld, kränkningar och trakasserier. Om du blivit utsatt för något av detta, kontakta 
alltid din chef eller HR-avdelningen för din arbetsplats. Du kan också be ditt skyddsombud om hjälp. I svarsalternativen 
finns förutom ”kollega”, ”chef”, ”brukare/elev/kund/anhörig” även svarsalternativet ”annan”. Med ”annan” menas här 
någon som inte ryms inom övriga tre svarsalternativ. Svaren på dessa frågor redovisas för grupper med minst 50 svarande. 
 

45. Har du, under det senaste året, varit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning i arbetet (till exempel vid 
återkommande tillfällen blivit utfryst, utsatt för oönskade skämt, kommentarer eller systematiskt blivit undanhållen 
information)? Flera svarsalternativ är möjliga. 

H   Ja, av kollega H   Ja, av chef H   Ja, av brukare/elev/kund/anhörig 

H   Ja, av annan (till exempel invånare/leverantör/extern konsult/hantverkare) 

H   Nej H   Kan inte besvara frågan 
 

46. Har du, under det senaste året, varit utsatt för sexuella trakasserier i arbetet (t ex ovälkommet 
uppträdande av sexuell natur, oönskade sexuella skämt eller anspelningar, ovälkommen beröring). 
Flera svarsalternativ är möjliga. 

H   Ja, av kollega H   Ja, av chef H   Ja, av brukare/elev/kund/anhörig 

H   Ja, av annan (till exempel invånare/leverantör/extern konsult/hantverkare) 

H   Nej H   Kan inte besvara frågan 
 

47. Har du, under det senaste året, varit utsatt för kränkande eller diskriminerande behandling grundat på 
kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck? Flera svarsalternativ är möjliga.  

H   Ja, av kollega H   Ja, av chef H   Ja, av brukare/elev/kund/anhörig 

H   Ja, av annan (till exempel invånare/leverantör/extern konsult/hantverkare) 

H   Nej H   Kan inte besvara frågan 
 

48. Om ja, på vilken grund? Flera svarsalternativ är möjliga. 

H   Ålder H   Kön H   Etnicitet 

H   Religion/annan trosuppfattning H   Funktionsnedsättning H   Sexuell läggning 

H   
Könsöverskridande identitet 
eller uttryck 

H   
Ingen av ovanstående 
grunder 

H   Kan inte besvara frågan 
 

49. Har du, under det senaste året, varit utsatt för hot, våld eller hot om våld i arbetet? Flera 
svarsalternativ är möjliga. 

H   Ja, av kollega H   Ja, av chef H   Ja, av brukare/elev/kund/anhörig 

H   Ja, av annan (till exempel invånare/leverantör/extern konsult/hantverkare) 

H   Nej H   Kan inte besvara frågan 

  



 
49b. Om du svarat ”Ja” på fråga 49, har händelsen/händelserna polisanmälts? Flera svarsalternativ är möjliga. 

H   Ja, jag gjorde det själv H   Ja, min chef/arbetsgivare gjorde 
polisanmälan 

H   Nej, jag vet inte hur jag ska göra det 

H   Nej, jag själv tyckte inte 
det var någon idé 

H   Nej, på vår arbetsplats anses det 
ingå en viss nivå av hot 

H   Nej, på grund av rädsla för repressalier 
från den som utsatte mig för hot/våld 

H   Nej, jag fick inte stöd av 
min chef att göra det 

H   Kan inte besvara frågan  

 

 

Otillåten påverkan omfattar flera olika typer av handlingar, som trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller 
korruption. Syftet är att försöka påverka en medarbetare eller chef i hur den utför sin tjänst. Det kan till exempel 
handla om att en person försöker påverka medarbetaren/chefen att inte inleda en utredning. Det kan också handla 
om att en person försöker påverka en medarbetare/chef att ta ett visst beslut genom trakasserier eller genom att 
erbjuda pengar eller gåvor. Otillåten påverkan kan också vara en följd av händelser eller handlingar som inte är en 
direkt påverkan. Här kan det sociala trycket, egna och andras erfarenheter spela in. Det kan leda till självcensur eller 
att känslor av obehag och rädsla gör att medarbetaren fattar beslut hen inte borde ha fattat. Detta utan att någon 
direkt påverkan skett. 
 
49c. Har du, under det senaste året, varit utsatt för otillåten påverkan i samband med din yrkesutövning? Flera 
svarsalternativ är möjliga. 

H Nej 

H Ja, från person utanför organisationen Göteborgs stad 

H Ja, från person inom organisationen Göteborgs stad 

H Kan inte besvara frågan 

 

Villkoras på de som sagt ”ja” i 49c. 
49d. Har du med anledning av otillåten påverkan under det senaste året förändrat ett beslut/förslag till beslut eller 
låtit bli att agera i enlighet med vad som förväntas av dig inom ramen för din profession av rädsla för repressalier 
från någon av nedanstående? Flera svarsalternativ är möjliga.  

H Nej 

H Ja, kollega 

H Ja, chef 

H Ja, brukare/elev/kund/anhörig till någon av dessa 

H Ja, annan utomstående (till exempel invånare/leverantör/extern konsult/hantverkare) 

H Kan inte besvara frågan 
B 

50. Om du svarat ”Ja” på någon av tidigare frågor om ”hot och våld, kränkningar, trakasserier eller otillåten påverkan”: 
Har du fått något stöd på arbetet i att hantera detta? Flera svarsalternativ är möjliga. 

 

H   Ja, av eller genom kollega H   Ja, av eller genom chef H   Ja, av eller genom HR-avdelning 

H   Ja, av eller genom mitt fackförbund H   Nej, har inte sökt H   Nej, har sökt men inte fått någon hjälp 

H   Nej, vet inte vem jag skulle vända mig till H   Kan inte besvara frågan  
 

51. Om du svarat ”Ja” på någon av tidigare frågor om ”hot och våld, kränkningar, trakasserier eller otillåten påverkan”: 

Har du anmält detta som arbetsskada, tillbud eller otillåten påverkan? 

H   Ja H   Nej H   Nej, jag vet inte hur jag ska göra det 

H   Nej, på grund av rädsla för den som utsatte mig för hot/våld/kränkningar/trakasserier/otillåten påverkan 

H   Kan inte besvara frågan      

 

  



Bakgrundsfrågor 
   61. Hur gammal är du?   

H   Under 30 år H   50–59 år 

H   30–39 år H   60 år eller äldre 

H   40–49 år H   Vill ej svara 

 
  

 

62. Jag ser/identifierar mig som*: 
  

H   Man H   Annat 

H   Kvinna H   Vill ej svara 
 

 
  

  

63. Var är du född? 

  

 

H   
I Sverige, med en eller båda föräldrarna 

födda i Sverige 
 

 

H   I Sverige, med båda föräldrarna födda utom Sverige   

H   Utanför Sverige   

H   Vill ej svara   

 

* Sverige har i dagsläget två juridiska kön, men det utesluter inte att individen identifierar sig på annat sätt. Frågan ställs för 

att vi ska kunna erbjuda en kvalitativ och likvärdig verksamhet.  


