
I vår grupp/enhet/avdelning...

I vår grupp/enhet/avdelning...

  

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014
Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och 
medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån att du är medarbetare på din 
arbetsplats. På de frågor du ska svara utifrån grupp/enhet/avdelning avses den gruppering som du 
själv leder.

1. Arbetssätt och uppdrag
                 Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c	 c	 c	 c	 c	 c

	 		               Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
	3. ...är vi bra på att genomföra det som bestämts. c	 c	 c	 c	 c	 c

	4. ...följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt. c	 c	 c	 c	 c	 c	

 5. ...arbetar vi aktivt med att försöka ha ordning på ekonomin, c	 c	 c	 c	 c	 c
   t ex att inte slösa med våra resurser, hålla kostnaderna
   under kontroll etc.
 6. ...kännetecknas vårt arbete av kvalitetstänkande. c	 c	 c	 c	 c	 c

2. De vi är till för: Brukare, kunder, medborgare, interna kunder
Frågorna nedan handlar om hur du uppfattar att samarbetet fungerar med dem vi är till för dvs:

•	Brukare (t ex elever, omsorgstagare, klienter, etc.)
•	Kunder
•	Medborgare i Göteborg
•	 Interna kunder (andra förvaltningar eller enheter inom Göteborgs Stad som använder dina/era tjänster)

Ta ställning till följande påståenden om relationen mellan din enhet och brukare/kunder/medbor-
gare/interna kunder.          Kan inte
    Håller inte    Håller helt besvara
    alls med     med frågan
    1 2 3 4 5 6
 1. ...tar vi oss tid till att lyssna på deras synpunkter. c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. ...är vi bra på att kommunicera på ett begripligt sätt.  c	 c	 c	 c	 c	 c

 3. ...är vi inriktade på att snabbt besvara deras frågor.  c	 c	 c	 c	 c	 c

 4. ...är vi som helhet bra på att ge service på ett likvärdigt sätt c	 c	 c	 c	 c	 c
   (oberoende av kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, 
   språk, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck
   eller funktionsnedsättning).

3. Engagemang
                 Kan inte
    Håller inte    Håller helt besvara
    alls med     med frågan
    1 2 3 4 5 6
 1. Mitt arbete känns meningsfullt. c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. Mina kunskaper och min förmåga tas tillvara på ett bra sätt.  c	 c	 c	 c	 c	 c

	3. Jag kan påverka utförandet av mina arbetsuppgifter.  c	 c	 c	 c	 c	 c

 4. Jag tycker att jag har intressanta arbetsuppgifter. c	 c	 c	 c	 c	 c

 5. Jag ser fram emot att gå till arbetet. c	 c	 c	 c	 c	 c
           Fortsättning på baksidan!



I vår grupp/enhet/avdelning...

I vår grupp/enhet/avdelning...

På min arbetsplats...

4. Delaktighet
                 Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 1. ...får jag den information jag behöver för att förstå c	 c	 c	 c	 c	 c

	 		 verksamhetens uppdrag och mål.
 2. ...uppmuntras delaktighet i mål och verksamhetsplanering. c	 c	 c	 c	 c	 c

 3. ...tas idéer och synpunkter tillvara. c	 c	 c	 c	 c	 c

 4. ...uppmuntras vi att tänka själva och ta egna initiativ. c	 c	 c	 c	 c	 c

	 5.	På	våra	arbetsplatsträffar	finns	goda	möjligheter	till	dialog	 c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	och delaktighet (möjlighet att framföra synpunkter, påverka beslut etc.).

5. Medarbetarskap
        
         Kan inte
    Håller inte    Håller helt besvara
    alls med     med frågan
    1 2 3 4 5 6
 1. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver. c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. Jag deltar aktivt i planering, genomförande och utveckling  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	av vår verksamhet.
	3. Jag brukar säga till om något inte fungerar som det ska.  c	 c	 c	 c	 c	 c

 4. I vår grupp/enhet/avdelning är vi bra på att ställa upp och c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	hjälpa varandra om det behövs.
 5. I vår grupp/enhet/avdelning tar vi snabbt initiativ för att lösa c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	problem som uppstår.
 6. På vår arbetsplats hjälps de olika arbetsgrupperna åt för att c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	kunderna/brukarna ska få den hjälp, stöd och service de behöver.

6. Samarbete
                 Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 1. ...har vi ett bra samarbete. c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. ...är vi bra på att dela med oss av vår kunskap och  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 erfarenheter till varandra.
 3. ...tar vi hand om nya medarbetare på ett bra sätt. c	 c	 c	 c	 c	 c

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

7. Arbetsmiljö och hälsa
                 Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 1. ...är arbetsmiljön trygg och säker. c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. ...arbetar vi aktivt med att arbetsmiljön ska bli så bra som  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 möjligt.
 3. ...upplever jag att jag har möjlighet att påverka och prioritera c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 mina arbetsuppgifter om arbetsbelastningen skulle bli för hög.
 4. ...har jag oftast möjlighet att återhämta mig efter perioder c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 av hög arbetsbelastning.                             Fortsättning på nästa sida!



På min arbetsplats...

Hur ofta...

                 Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 5. ...är arbetet organiserat på ett sådant sätt att det går att få c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 en bra balans mellan arbete och privatliv.
 6. ...pågår ett aktivt arbete mot diskriminering (utifrån c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck,
   etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
   nedsättning, sexuell läggning eller ålder).

	 7.	...finns	det	en	förståelse	för	medarbetare	som	är	hemma		 c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 pga sjuka barn/föräldraledighet/deltidsarbetar pga barn.
                 Kan inte 
   Mycket     besvara 
   ofta Ofta Ibland Sällan Aldrig frågan 
   1 2 3 4 5 6
 8. ...känner du av fysiska besvär (t ex huvudvärk, ont i rygg och c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 nacke, musarm etc.) som du tror beror på din arbetsmiljö?
 9. ...oroar du dig för att bli utsatt för hot eller våld från  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 medborgare/brukare/kunder i ditt arbete?

Kränkningar, trakasserier
        
I	detta	avsnitt	finns	några	frågor	om	eventuell	förekomst	av	kränkningar	eller	trakasserier	från	arbetskamra-
ter, chef eller brukare beroende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell lägg-
ning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller funktionsnedsättning. Svaren på dessa frågor förblir 
naturligtvis	också	konfidentiella	och	kommer	endast	att	redovisas	för	grupper	med	över	50	svar.

 10.	Har	du	vid	minst	ett	tillfälle	under	de	senaste	12	månaderna	känt	dig	utsatt	för	kränkande	handlingar		
  eller trakasserier på din arbetsplats?
 1 c	Nej  2 c	Ja 

 11. Om ja i fråga 10 -Är det fortfarande ett problem för dig?
 1 c	Nej, inga problem idag 2 c	Ja,	problemet	finns	kvar

 12. Vem/vilka är det som du anser dig kränkt/trakasserad av?
 1 c	Chef 3 c	Brukare, medborgare
 2 c	Arbetskamrater/medarbetare 4 c	Annan

 13. Har du sökt stöd hos din arbetsgivare (t ex din chef eller HR/personalavdelningen)?
 1 c	Nej  2 c	Ja 

 14. Om ja i fråga 13 - Har du fått det stöd du behöver från din arbetsgivare?
 1 c	Nej  2 c	Ja

På Göteborgs Stads arbetsplatser ska inte trakasserier och kränkningar förekomma. Det är därför viktigt att 
du som upplever dig trakasserad och kränkt får stöd, råd och hjälp. Om du upplever dig vara trakasserad 
och kränkt; vänd dig till närmaste chef, personalavdelning eller en facklig representant. Samtliga har natur-
ligtvis tystnadsplikt.

 

              

        Fortsättning på baksidan!



8. Kompetensutveckling
        
         Kan inte
    Håller inte    Håller helt besvara
    alls med     med frågan
    1 2 3 4 5 6
 1. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att göra  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	ett gott arbete.
	3. På min arbetsplats har jag goda möjligheter att utvecklas  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	i arbetet (ta ökat ansvar, få prova nya intressanta arbetsuppgifter etc.).

Göteborgs	Stad	ser	gärna	att	fler	medarbetare	får	möjlighet	att	byta	arbetsuppgifter	inom	staden.	Detta	för	
att vi är övertygade om att det utvecklar såväl medarbetare som verksamhet.

Resultat av fråga 4 nedan redovisas enbart per förvaltning/bolag.

 4. Har du under det senaste året varit intresserad av att söka någon utannonserad tjänst/befattning i 
  Göteborgs Stad?
 1 c	Ja,	och	jag	har	också	sökt	en	eller	flera	tjänster/befattningar	  
 2 c	Ja, men jag har inte sökt någon tjänst/befattning 
 3 c	Nej, jag har tittat på annonser men inte sett något som intresserar mig
 4 c	Nej, jag har inte tittat på annonserna

Under följande avsnitt om utvecklingssamtal och lönesamtal/bedömningssamtal är det dina samtal 
som du har med din chef som avses.

Utvecklingssamtal
Med utvecklingssamtal avses ett individuellt samtal mellan medarbetare och närmaste chef. Syftet med 
utvecklingssamtal är att minst 1 gång per år få en fördjupad dialog mellan chef och medarbetare i frågor 
som är viktiga för verksamheten, arbetsgivaren och medarbetaren. Utvecklingssamtal är både en rättighet 
och skyldighet för dig som medarbetare. Utvecklingssamtalet ska leda fram till en skriftlig individuell utveck-
lingsplan.

Frågorna 5 och 6 nedan besvaras om du haft ett utvecklingssamtal med din chef under de senaste 12 
månaderna. Om du inte haft det går du vidare till fråga 7.  
         Kan inte
    Mycket    Mycket besvara
    missnöjd     nöjd frågan
    1 2 3 4 5 6
 5. Hur nöjd är du med utvecklingssamtalet som helhet? c	 c	 c	 c	 c	 c

         Kan inte
    Genomförs    Genomförs besvara
    inte alls     helt frågan
    1 2 3 4 5 6
 6. I vilken utsträckning genomförs det ni kommit överens om c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	i utvecklingssamtalet?

Lönesamtal/bedömningssamtal
Utvecklingssamtalet ska leda fram till en individuell utvecklingsplan där prestation utifrån uppsatta mål följs 
upp i lönesamtalet. Utvecklingssamtalet fokuserar alltså främst på den framtida utvecklingen och verksam-
hetens mål och uppdrag.

Lönesamtalet/bedömningssamtalet är en tillbakablick på den period som gått och följer upp prestation i 
förhållande till mål.         Kan inte
    Håller inte    Håller helt besvara
    alls med     med frågan
    1 2 3 4 5 6
 7. Jag vet vilka kriterier som gäller när min lön bestäms (dvs c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	vad som ligger till grund för min löneutveckling).

 8. Jag har tydliga individuella mål för vad jag förväntas c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	åstadkomma.     Fortsättning på nästa sida!



I vår grupp/enhet/avdelning...

Min närmaste chef...

 9. Har du haft lönesamtal/bedömningssamtal med din chef under de senaste 12 månaderna?
 1 c	Ja  2 c	Nej 
         Kan inte
    Håller inte    Håller helt besvara
    alls med     med frågan
    1 2 3 4 5 6
	10.	Jag	har	fått	en	tydlig	motivering	av	min	lön	från	min	chef.	 c	 c	 c	 c	 c	 c

Under följande avsnitt om grupp/enhet/avdelning avses den gruppering som du själv leder.

9. Utveckling och förnyelse
                 Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 1. ...arbetar vi aktivt med att förbättra och utveckla vår  c	 c	 c	 c	 c	 c

	 		 verksamhet.
 2. ...arbetar vi med att jämföra oss med andra för att lära och c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 utveckla verksamheten.
 3. ...utvärderar vi vad som fungerar bra respektive vad som  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 fungerar mindre bra i vår verksamhet.
 4. ...utgår vi från kundernas/brukarnas/medborgarnas behov c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 och synpunkter i vårt utvecklingsarbete.
 5. ...genomförs nödvändiga förändringar. c	 c	 c	 c	 c	 c

 6. ...arbetar vi aktivt med attityder och vårt gemensamma c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 förhållningssätt.
	7. ...har vi aktivt arbetat utifrån resultatet av den senaste  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 medarbetarenkäten, för att åstadkomma förbättringar.

Under följande avsnitt ska du ge återkoppling på din närmaste chefs ledarskap.

10. Ledarskap, närmaste chef
                 Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 1. ...är tydlig med mitt uppdrag och våra verksamhetsmål.  c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. ...följer upp att det som bestämts verkligen blir gjort. c	 c	 c	 c	 c	 c

 3. ...arbetar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.  c	 c	 c	 c	 c	 c

 4. ...är bra på att motivera och engagera. c	 c	 c	 c	 c	 c

 5. ...ger mig det stöd jag behöver i arbetet. c	 c	 c	 c	 c	 c

 6. ...är bra på att kommunicera kring verksamhetens uppdrag c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 och mål.
	7. ...tar tag i problem.  c	 c	 c	 c	 c	 c

	8. ...visar uppskattning för mina arbetsinsatser.  c	 c	 c	 c	 c	 c

	9. ...stödjer aktivt medarbetare som vill utvecklas.  c	 c	 c	 c	 c	 c

	10.	...är	en	god	förebild,	”lever	som	vi	lär”.		 c	 c	 c	 c	 c	 c

	11. ...visar förtroende för mig som medarbetare.  c	 c	 c	 c	 c	 c

	12. ...ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.  c	 c	 c	 c	 c	 c

	13. Jag har som helhet förtroende för min närmaste chefs sätt  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	att leda verksamheten.

	 		 	 	 	   Fortsättning på baksidan!



I vår ledningsgrupp...

11. Din förvaltning/Ditt bolag
I detta avsnitt kommer några påståenden om din förvaltning/ditt bolag.
        Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 1. Jag känner väl till min förvaltnings/mitt bolags vision  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	och mål.
 2. Jag har tillgång till den information jag behöver för att   c	 c	 c	 c	 c	 c
  känna till vad som händer inom min förvaltning/mitt bolag.
 3. Jag har förtroende för hur min förvaltning/mitt bolag leds.   c	 c	 c	 c	 c	 c

12. Hela Göteborgs Stad
Här kommer några påståenden om hela Göteborgs Stad.
        Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 1. Jag är stolt över att arbeta i Göteborgs Stad.  c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. Jag rekommenderar gärna Göteborgs Stad som  c	 c	 c	 c	 c	 c
  arbetsgivare.

Under följande avsnitt ska du bland annat svara på frågor om den ledningsgrupp som du ingår i. 
Om du deltar i flera ledningsgrupper, bedömer du den ledningsgrupp som är hierarkiskt högst - det 
vill säga den ledningsgrupp som du deltar i och inte leder.

13. Frågor till chefer

Besvara	följande	påståenden	om	den	ledningsgrupp	du	tillhör!	Om	du	är	medlem	i	flera	ledningsgrupper	
bedömer du den ledningsgrupp som hierarkiskt är högst. Om du inte är medlem i någon ledningsgrupp 
kryssar	du	i	”Kan	inte	besvara	frågan”.        Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 1.	...finns	ett	bra	samarbete.		 c	 c	 c	 c	 c	 c

 2. ...prioriterar vi rätt frågor. c	 c	 c	 c	 c	 c

 3. ...är våra möten givande och effektiva.  c	 c	 c	 c	 c	 c

 4. ...deltar alla aktivt vid mötena. c	 c	 c	 c	 c	 c

 5. ...satsar vi på att utveckla samarbetet mellan de olika  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 		 enheterna och avdelningarna i förvaltningarna och i staden.

Besvara följande påståenden om det stöd du har i din roll som chef!         Kan inte 
   Håller inte    Håller helt besvara 
   alls med    med frågan 
   1 2 3 4 5 6
 6. Jag har det dagliga administrativa stöd jag behöver för  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	att kunna göra ett bra arbete.
 7. Jag har det specialstöd (HR, ekonomi, utveckling, kommun- c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	ikation etc.) jag behöver för att kunna göra ett bra arbete. 
 8. Jag får det stöd jag behöver för att utveckla arbetet med c	 c	 c	 c	 c	 c
  samverkan.

9.  Har du idag ett rimligt antal medarbetare för att du ska kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt? 
 1 c	Antalet medarbetare är lagom   
 2 c	Jag har för få medarbetare
 3 c	Jag har för många medarbetare
       Fortsättning på nästa sida!



	10.	Har	du	under	de	senaste	året	använt	dig	av	handledning,	coach	eller	mentor?	
 1 c	Ja, regelbundet 3 c	Nej, har inte haft behov  
 2 c	Ja, någon/några enstaka gånger 4 c	Nej, har inte haft möjlighet

 11. Har du under de senaste året haft möjlighet att ingå i något nätverk inom staden? 
 1 c	Ja, regelbundet 3 c	Nej, har inte haft behov  
 2 c	Ja, någon/några enstaka gånger 4 c	Nej, har inte haft möjlighet 

Helhetsbedömning
              
              Kan inte 
    Inte alls         I högsta besvara 
    nöjd         grad nöjd frågan 
	 		 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11
 1. Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	är du med din nuvarande arbetssituation?
              Kan inte 
    Inte         I högsta besvara 
    alls         grad frågan 
	 		 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11
 2. Hur väl uppfyller din förvaltning/ditt bolag dina c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	förväntningar i din nuvarande arbetssituation?

 Föreställ dig hur din arbetsplats skulle vara för att du skulle uppfatta den som en perfekt organisation 
 med ideala arbetssituationer i alla avseenden.             Kan inte Kan inte 
    Mycket         komma besvara 
    långt ifrån         närmare frågan 
	 		 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11
 3. Ange på skalan här intill hur nära din egen  c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	arbetssituation är jämfört med en sådan ideal
  arbetssituation.

Bakgrundsfrågor

Här kommer några frågor om dig och din bakgrund. Skälet till att dessa frågor ställs är för att få reda på om 
alla medarbetare, oavsett ålder, kön och bakgrund, upplever att de behandlas lika. Svaren på dessa frågor 
kommer	endast	att	redovisas	för	grupper	med	minst	100	medarbetare.

	1. Hur gammal är du? 
 1 c	Under	30	år	 4 c	50-59	år	 	
 2 c	30-39	år	 5 c	60	år	eller	äldre	
 3 c	40-49	år

 2.	Hur	definierar	du	dig?
 1 c	Kvinna
 2 c	Man
 3 c	Annat

	3. Var är du född? 
 1 c	I Sverige, med en eller båda föräldrarna födda i Sverige   
 2 c	I Sverige, med båda föräldrarna födda utanför Sverige
 3 c	Utanför Sverige

Tack för din medverkan!
       
        


