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Sammanfattning
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Andel positiva svar, ledarskapsfrågor
Kan vara ett värde mellan 0-100
Snitt organisationer = 76
Speglar utövande ledarskap i roll

44 resultatgrupper, spann mellan 2 och 99

Andel positiva svar, alla frågor
Kan vara ett värde mellan 0-100
Snitt organisationer = 72
Speglar arbetstillfredsställelse

56 resultatgrupper, spann mellan 28 och 91

Svarsfrekvens: 79% (78%)

Totalindex (TI): 69 (71) Ledarskapsindex (LI): 72 (74)



Syfte med undersökningen

Syfte
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Syftet med undersökningen är att förbättra arbetsmiljön 
och verksamheten i Oxelösunds kommun.
Undersökningen följer upp och mäter medarbetarskap, 
ledarskap och arbetsmiljö. Resultatet ska sen diskuteras 
på alla arbetsplatser och åtgärder göras för att utveckla 
det som fungerar bra och förbättra det som fungerar 
mindre bra. 
Undersökningen är en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och åtgärderna dokumenteras i 
arbetsplatsernas handlingsplaner för arbetsmiljö, säkerhet 
och hälsa.



Genomfördes Frågeformulär Redovisning av resultat

Generellt
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14 september – 03 oktober 

Avgränsningar deltagare

Enkäten skickades ut till alla 
anställda

Antal frågor 56 
(+ 7 pandemispecifika frågor och 5 
pandemispecifika chefsfrågor)
Utgångspunkt i formulär från 2019

Skala 1-5
instämmer inte alls - instämmer 
helt, 
Kan ej ta ställning

Minst 5 svar för att redovisa 
resultatet på gruppnivå

Frågor kring trakasserier endast på 
förvaltningsnivå 

Ext. jmf. utgörs av kommuner i 
Zonderas databas

Positiva svar Neutrala svar Negativa svar Medelvärde Andel som har svarat 
på frågan

Årets resultat
Förra året

Jämförelse



Svarsstatistik
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2021 2019
Oxelösunds kommun 79% 692 (878) 78% 727 (930)

Kommunstyrelseförvaltningen 84% 59 (70) 95% 61 (64)
Kultur- och fritidsförvaltningen 89% 24 (27) 100% 28 (28)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 93% 14 (15) 87% 13 (15)

Social- och omsorgsförvaltningen 83% 111 (133) 83% 116 (139)
Utbildningsförvaltningen 83% 308 (373) 82% 318 (388)
Äldreomsorgsförvaltningen 68% 176 (260) 65% 191 (296)



Totalindex - TI
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Sammanfattande resultat på enkäten
Andel positiva svar alla frågor ingår*

• Viktade mot nyckelfrågorna
• Mitt arbete engagerar mig (1)
• Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2)

*Pandemispecifika frågor ingår ej i TI

2021 2019

Oxelösunds kommun 69 71

Totalindex – TI: 

Viktad andel positiva svar (4 eller 5) av totalt 
antal svar. Varje fråga är viktad beroende av 
deras påverkan på nyckelfrågorna. 

Om alla deltagare svarat positivt (4 eller 5) på 
samtliga frågor blir TI = 100. 

Om ingen deltagare svarat positivt på någon 
fråga blir TI = 0. 

Snitt för organisationer i Sverige: 72 
(Jämförelse Zonderas databas)



TI - Bakgrundsfaktorer 
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2021 2019

Kön
Kvinnor 68 71

Män 72 75

2021 2019

Anställningstid
Mindre än 2 år 70 72

2 år och längre 68 71

Yrkesroll
Chefer 86 79

Medarbetare 68 71

Anställningsform
Tillsvidare 68 71

Visstid 73 75

Ålder
29 år och yngre 61 66

30-39 år 72 70

40-49 år 67 70

50-59 år 69 73

60 år och äldre 70 77



Allmänt
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Frågeområde: 70 (73)

Nr 2021 2019
1 Mitt arbete engagerar mig 89% 90%
3 Jag kan rekommendera Oxelösunds kommun som arbetsplats 60% * 67%
2 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 60% 62%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
* Fråga med hög påverkan på TI



Medarbetarskap
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Frågeområde: 69 (72)

Nr 2021 2019
5 I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter 90% 92%

6 Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt 89% * 92%

8 Mina arbetskamrater behandlar mig med respekt 87% 89%

4 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde 78% 81%

9 Jag får uppskattning från mina arbetskamrater när jag gör ett bra arbete 77% 79%

7 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete 72% 75%

15 Det är en bra stämning på min arbetsplats 67% 70%

16 Jag upplever att Oxelösunds kommun har en positiv syn på föräldraskap 65% 65%

11 Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete 63% * 63%

10 Jag får uppskattning från min chef när jag gör ett bra arbete 60% 64%

12 Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid 53% 59%

14 Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad 53% 57%

13 Jag kan påverka mina arbetstider 45% 50%



Information & Kunskap
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Frågeområde: 62 (65)

Nr 2021 2019
19 Samarbetet fungerar bra inom min arbetsgrupp 73% 76%

17 Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra 
mitt arbete 71% 73%

18 På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra 
kunskaper och erfarenheter 55% 57%

20 Samarbetet fungerar bra mellan arbetsgrupperna 48% 52%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
* Fråga med hög påverkan på TI



Ledarskap
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Frågeområde: 72 (74)

Nr Jag tycker att min närmaste chef 2021 2019
29 behandlar mig med respekt 84% 86%
31 vågar fatta beslut 81% 77%
22 är öppen och ärlig i sin kommunikation 76% 78%
21 inger förtroende 74% 76%

27 gör mig delaktig genom att t ex lyssna på mina synpunkter vid 
framtagning av förslag och förändringar 73% 78%

26 gör det tydligt vad som förväntas av mig 72% 71%
23 kommunicerar nyheter och händelser på ett tydligt sätt 71% 71%
28 skapar en positiv laganda 69% 73%
24 kommunicerar mål och strategier på ett tydligt sätt 69% 72%
25 är tillgänglig 65% 66%
30 ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete 63% 64%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
* Fråga med hög påverkan på TI



Utveckling
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Frågeområde: 44 (46)

Nr 2021 2019
32 Inom Oxelösunds kommun uppmuntras nya idéer 46% * 52%
34 Framtiden för Oxelösunds kommun ser positiv ut 45% * 40%
33 De idéer som förs fram hanteras på ett bra sätt 41% * 44%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
* Fråga med hög påverkan på TI



Arbetsförutsättningar och arbetsmiljö
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Frågeområde: 71 (73)

Nr 2021 2019

36 Jag har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta enligt min 
arbetsplats rutiner 91% 91%

38 Jag vet hur jag ska prioritera mina arbetsuppgifter 87% 88%
42 Vi har regelbundna arbetsplatsträffar på min arbetsplats 84% 90%
37 På min arbetsplats ser vi över och förbättrar våra rutiner regelbundet 68% 73%

41 Vi bedriver regelbundet systematiskt arbetsmiljöarbete på min 
arbetsplats 58% 59%

40 Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande 58% 60%
39 Min psykiska arbetsmiljö är tillfredsställande 52% * 57%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
* Fråga med hög påverkan på TI



Arbetsförutsättningar och arbetsmiljö
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Frågeområde: 71 (73)

Nr 2021 2019
44 När jag anställdes fick jag en bra introduktion till mitt arbete 60% 59%

43 När jag anställdes fick jag en bra introduktion om Oxelösunds 
kommun som arbetsgivare 58% 56%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
* Fråga med hög påverkan på TI



Hållbart medarbetarengagemang
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Frågeområde: 77 (79)

Nr 2021 2019
Motivation

48 Mitt arbete känns meningsfullt 91% * 91%
49 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 76% * 76%
50 Jag ser fram emot att gå till arbetet 71% * 70%

Ledarskap
51 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 66% 71%
52 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 76% 82%
53 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 77% 81%

Styrning 
54 Jag är insatt i min arbetsplats mål 83% 82%
55 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 66% 66%
56 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 87% 87%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or 
* Fråga med hög påverkan på TI



Arbete under pandemin
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Ext. jmf. 
78%



Frågor till chefer
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Ext. jmf. 
67%

Ext. jmf. 
76%

Ext. jmf. 
63%

Ext. jmf. 
54%%

Ext. jmf. 
55%
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Kränkande särbehandling, hot och våld



Kränkande särbehandling
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Kränkande särbehandling

87 st, 13% anser sig ha utsatts för kränkande särbehandling (2019, 80 st, 11%)

27av Brukare/elev (2019, 23st)
39 av kollega (2019, 47st)
33 av chef (16)
8 av annan, tex anhörig eller medborgare (2019, 10st)

39 st anger att de har fått det stöd och den hjälp de behöver (2019  39 st)



Hot
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Utsatt för hot
82 st, 12% anser sig ha blivit utsatt för hot under de senaste 12 månaderna (2019, 106 st, 15%)

61 st av Brukare/elev (2019, 84 st)
3 st av kollega (2019, 1 st)
4 st av chef ( 2019,1 st)
16 st av tex anhörig eller medborgare (2019, 21 st)

67 st kände att de hade tillräckliga kunskaper för att hantera situationen (2019, 86st)

64 st har fått det stöd som man behövde (2019, 70 st)



Våld
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Utsatts för våld

56 st 8% anser sig ha utsatts för våld (2019, 82 st,12%)

53 st Brukare/elev (2019,79st)
2 st Kollega (2019, 2st)
1 st Chef (2019,1 st)
1 st annan, tex anhörig eller medborgare (2019,1st)

45 st anger att de hade tillräckliga kunskaper för att hantera situationen (2019, 62st)

42 st har fått det stöd och hjälp den behöver (2019,49st)
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