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✓ Att få en uppfattning om vad medarbetarna tycker om sin arbetsmiljö 
och om Haparanda stad som arbetsgivare.

✓ Att kunna ge ledare och medarbetare ett verktyg att använda i 
förbättringsarbetet.

✓ Att få insikt om hur medarbetare talar om Haparanda stad med 
vänner och bekanta (viljan att rekommendera).

✓ Att kunna fokusera på rätt saker, hitta styrkor och utvecklingspotential 
samt hjälp att fatta rätt beslut.

✓ Jämförelse (benchmark) mot sig själv över tid (trend).

✓ Jämförelse mot andra branscher (privat, näringsliv och statliga 
myndigheter).

Vad är syftet med en medarbetarundersökning?



Undersökningen genomfördes mellan 2019-12-10 – 2020-01-10. Den 
skickades via epost till alla medarbetare. Tre automatiska påminnelser 
har skickats till respondenter (medarbetare) som ej svarat eller inte 
slutfört sin undersökning.

Undersökningen är anonym. Detta innebär att inget resultat visas för 
en grupp eller segmentering med färre än 5 svar. Vid fem svar kan ett 
indexvärde visas. Det krävs ytterligare tre svar för att visa spridningen 
bland svarsalternativen. Känsliga frågor om utsatthet visas vid åtta svar 
eller mer. 

Undersökningen genomfördes av Quicksearch som garanterar 
anonymitet och sekretess.

Undersökningen innehåller värden för medarbetarindex och 
medarbetarnas rekommendationsvilja, eNPS®.

Rapporten innehåller även benchmarksiffror från Quicksearch 
benchmarkdatabas 2018.

Period: 2019-12-10 – 2020-01-10

Totalt antal medarbetare: 125

Antal som påbörjat undersökningen: 113

Antal som slutfört undersökningen: 108 

Svarsfrekvens: 86% 

Om undersökningen



Frågorna ställs som positiva påståenden och svarsskalan 
utgörs av en 6-gradig skala samt alternativet “Ingen åsikt”. 
NPS-frågans skala är 11-gradig.

Nöjdhetsindexet (%) baseras på en uträkning av 
alla svar från 1. Instämmer inte alls - 6 Instämmer helt. 
Alternativet ”Ingen åsikt” räknas inte med i index.

Andelen respondenter som svarat ”Ingen åsikt” visas med 
procentsiffran till höger om spridningsgrafer (förutsatt att det 
finns tillräckligt med svar).

Svarsskala

Procentandel som svarat
”Ingen åsikt” 

Antal svar på frågan



eNPS®/pNPS®, Employee Net Promoter Score© är ett nyckeltal som visar 
rekommendationsvilja internt eller externt i en verksamhet. Talet är ett värde 
som baserar sig på i vilken grad en person är villig att rekommendera er som 
arbetsplats till vänner och bekanta. 

Frågeställningen för eNPS®/pNPS® är:

”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän 
eller bekant?”

”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera era produkter/tjänster till en 
vän eller bekant?”

Svarsskalan går från 0. Inte alls sannolikt till 10. Extremt sannolikt. 

NPS-värdet räknas ut genom att ta andelen (%) Ambassadörer minus andelen  

(%) Kritiker. Resultatet blir ett procenttal mellan -100 till 100. Ett värde över 0 

betyder att det finns fler ambassadörer än kritiker.

NPS®, Net Promoter® & Net Promoter Score® are registered trademarks of Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company and Fred Reichheld

De som svarar högt (9-10) är s.k. Ambassadörer. Förutom att de 
av egen vilja talar positivt om sin arbetsplats utvecklar de sitt 
arbete och motiverar tre andra medarbetare att delta.

Personer som svarar 7-8 på skalan anses Passivt nöjda. Det är 
personer som är nöjda men inte aktivt berättar det för någon. 
Passivt nöjda kan vara lika nöjda som medarbetare någon 
annanstans.

De som svarar lågt (0-6) kallas Kritiker och är benägna att prata 
negativt om sin arbetsplats. Dessa kan vara mer eller mindre 
kritiska beroende var på den negativa delen av skalan de 
befinner sig. Den som är långt ner på skalan fokuserar på 
problem och kan uppmana andra att söka sig från 
arbetsplatsen medan någon som är högre upp på skalan (en 
5:a eller 6:a) kan säga: ”Det är bra MEN…” 

eNPS®/pNPS® – Vad är det?



Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant?
(Bortse från att du kanske inte vill arbeta tillsammans med en bekant eller att du kanske inte känner någon med 
rätt utbildning/erfarenhet/intresse.)

Kommentar:

eNPS® (employee Net 
Promoter Score®) är ett 
procenttal som man får 
fram genom att ta andelen 
ambassadörer (9-10) 
minus andelen kritiker (0-
6). 
Detta ger ett värde från 
-100 till +100.

Rekommendation eNPS® (employee Net Promoter Score®)

eNPS® per Bransch

IT/Konsult/Telecom 35

Övrigt 17

Detaljhandel 14

Energibolag 10

Industri 8

Bank/Finans 4

Universitet 2

Media 2

Myndighet -8

TOTAL 9



Diagrammet nedan visar antal respondenter per kontaktpunkt (anledning) fördelat på kritiker + passiva (rött) och ambassadörer (grönt). 

Bra (de som svarat 9 eller 10): 
Vad är det i första hand som gör att du skulle 
rekommendera din arbetsplats?

Förbättra (de som svarat 0-8): 
Vad är det i första hand som behöver förbättras för att 

du ska kunna rekommendera din arbetsplats?

Varför/Varför inte rekommendera?



eNPS® (Rekommendera arbetsplatsen) ur olika perspektiv

Är chef (ja/nej)

Förvaltning



Korrelation med eNPS®

Av samtliga skalfrågor är det dessa 
fem frågor som har starkast 
samband med viljan att 
rekommendera, eNPS®

Chef stödjer har den högsta 
korrelationen. Alla frågor har en 
korrelation över 0,5. 

Arbeta vidare med dessa för att öka 
eNPS®

Chef uppmärksammar

Chef ser kompetens

Chef öppen för återkoppling

Chef återkopplar

Chef stödjer

66%

73%

75%

66%

69%

Korrelation med eNPS® – Vad driver rekommendationsviljan?
Kommentar:

Korrelation anger styrkan 
av ett samband mellan två 
eller flera variabler. I 
undersökningen väljs en 
fråga ut (på denna sidan 
eNPS-frågan) som testas 
mot samtliga skalfrågor i 
under-sökningen. 

Frågor med stark 
korrelation visar på att det 
finns samband mellan 
frågorna, i det här fallet 
samband med eNPS. I 
praktiken innebär detta att 
om en fråga med högt 
indexvärde har stark 
korrelation påverkar det 
frågan positivt. Har en 
fråga lågt indexvärde och 
stark korrelation påverkar 
det negativt. 

Vid svag korrelation finns 
inget samband.

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera

Indexvärde



Korrelation med eNPS®

Av samtliga skalfrågor är det dessa 
fem frågor som har starkast 
samband med viljan att 
rekommendera, eNPS®

Chef stödjer har den högsta 
korrelationen. Alla frågor har en 
korrelation över 0,5. 

Arbeta vidare med dessa för att öka 
eNPS®

Chef tillgänglig

Chef återkopplar

Hot och våld

Krav och kompetens

Chef hjälper prioritera

69%

66%

80%

72%

74%

Korrelation med eNPS® – Kritiker
Kommentar:

Korrelation anger styrkan 
av ett samband mellan två 
eller flera variabler. I 
undersökningen väljs en 
fråga ut (på denna sidan 
eNPS-frågan) som testas 
mot samtliga skalfrågor i 
under-sökningen. 

Frågor med stark 
korrelation visar på att det 
finns samband mellan 
frågorna, i det här fallet 
samband med eNPS. I 
praktiken innebär detta att 
om en fråga med högt 
indexvärde har stark 
korrelation påverkar det 
frågan positivt. Har en 
fråga lågt indexvärde och 
stark korrelation påverkar 
det negativt. 

Vid svag korrelation finns 
inget samband.

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera

Indexvärde



Korrelation med eNPS®

Av samtliga skalfrågor är det dessa 
fem frågor som har starkast 
samband med viljan att 
rekommendera, eNPS®

Chef stödjer har den högsta 
korrelationen. Alla frågor har en 
korrelation över 0,5. 

Arbeta vidare med dessa för att öka 
eNPS®

Chef tillgänglig

Förtroende chef

Chef stödjer

Chef ser kompetens

Koppla av

69%

73%

69%

73%

68%

Korrelation med eNPS® – Passiva
Kommentar:

Korrelation anger styrkan 
av ett samband mellan två 
eller flera variabler. I 
undersökningen väljs en 
fråga ut (på denna sidan 
eNPS-frågan) som testas 
mot samtliga skalfrågor i 
under-sökningen. 

Frågor med stark 
korrelation visar på att det 
finns samband mellan 
frågorna, i det här fallet 
samband med eNPS. I 
praktiken innebär detta att 
om en fråga med högt 
indexvärde har stark 
korrelation påverkar det 
frågan positivt. Har en 
fråga lågt indexvärde och 
stark korrelation påverkar 
det negativt. 

Vid svag korrelation finns 
inget samband.

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera

Indexvärde



Sammanfattning Frågegrupper 

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera

Ledarskap Lika behandlingArbetsklimat

Balans

Effektiva team

Förutsättningar

Motivation Trygg och fri frånGrupp Jag och min chef

Förtroende



Arbetsklimat - Effektiva team
Arbetsklimat – Effektiva 
team

Inom området 
Arbetsklimat har vi gjort 
en vidare gruppering av 
indikatorer som belyser 
effektiva team.

Arbetar tillsammans På min avdelning arbetar vi bra tillsammans 77%

Delaktighet På min avdelning har jag möjlighet att påverka och vara delaktig 74%

Engagemang På min avdelning finns ett engagemang och en vilja att utvecklas 74%

Högt i tak På min avdelning har vi högt i tak och alla får komma till tals 78%

Respekt På min avdelning bemöter vi varandra med respekt även i de fall vi tycker olika 78%

Stöd På min avdelning är vi lyhörda och hjälper och stödjer varandra 77%

Tillvaratar kompetenser På min avdelning ser vi och tar tillvara på kompetenser 69%

Uppskattning På min avdelning visar vi varandra uppskattning när någon gör något bra 72%

Hela frågetexten QS Benchmark

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Arbetsklimat - Motivation
Arbetsklimat - Motivation

Inom området 
Arbetsklimat har vi gjort 
en vidare gruppering av 
indikatorer som belyser 
motivation i arbetet. 

Arbetsglädje Jag känner arbetsglädje 72%

Arbetsinsats bidrar Jag känner att min arbetsinsats bidrar och är viktig 80%

Arbetsuppgifter intressanta Jag tycker att mina arbetsuppgifter är intressanta och givande 76%

Lär nytt Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 72%

Meningsfullt Jag tycker att mitt arbete känns meningsfullt (för mig) 77%

Hela frågetexten QS Benchmark

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Arbetsklimat - Förutsättningar
Arbetsklimat -
Förutsättningar

Inom området 
Arbetsklimat har vi gjort 
en vidare gruppering av 
indikatorer som belyser 
förutsättningar i arbetet.

Ansvar och befogenheter Jag tycker att det är en bra balans mellan mina ansvar och befogenheter 72%

Förutsättningar Jag tycker att jag har tydliga uppdrag med rimliga förutsättningar 66%

Krav och kompetens Jag tycker att det är en bra balans mellan arbetets krav och min kompetens och förmåga 75%

Påverka beslut Jag tycker att jag har möjlighet att påverka beslut som tas på min avdelning 71%

Styra och planera Jag tycker att jag kan styra och planera mitt eget arbete (prioritering, upplägg, genomförande etc.) 75%

Hela frågetexten QS Benchmark

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Arbetsklimat - Balans
Arbetsklimat - Balans

Inom området 
Arbetsklimat har vi gjort 
en vidare gruppering av 
indikatorer som belyser 
balans i arbetet.

Hela frågetexten QS Benchmark

Arbetsbelastning Jag upplever att jag generellt har en arbetsbelastning som jag trivs med (mängd, omfattning, olika typ av uppdrag etc.) 65%

Balans Jag upplever att jag har en bra balans mellan mitt arbets- och privatliv 69%

Koppla av Jag kan koppla av från mitt arbete när jag är ledig 66%

Återhämtning Jag upplever att jag i mitt arbete har tid för återhämtning 60%

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Arbetsklimat - Arbetsbelastning

Vad skulle göra din arbetssituation bättre? (de som svarat 1-3)
Jag upplever att jag generellt har en arbetsbelastning som jag trivs 
med (mängd, omfattning, olika typ av uppdrag etc.

1-3 

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Frågegrupp Förtroende

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Ledarskap - Min närmaste chef
Ledarskap – Min närmaste 
chef

Staplarna redovisar 
spridningen av svaren på 
frågan ”Förtroende chef”. 
Med spridning av svar 
menas hur stor andel som 
angett respektive 
svarsalternativ mellan 1 
och 6.

1-3 

4-6 

Se fördjupning av frågan på nästa sida. 

Jag känner förtroende för min närmaste chefs sätt att leda och utveckla min avdelning.

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Ledarskap - Min närmaste chef

Förbättra förtroende (de som svarat 1-3) Ytterligare förbättra förtroende (de som svarat 4-6)



Ledarskap - Min närmaste chef
Ledarskap – Min närmaste 
chef

Staplarna redovisar 
spridningen av svaren på 
frågan ”Chef förtroende 
medarbetare”. Med 
spridning av svar menas 
hur stor andel som angett 
respektive svarsalternativ 
mellan 1 och 6.

Jag upplever att min närmaste chef har förtroende för mig som medarbetare. 

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Jag känner förtroende för vår politiska ledning.

Förtroende politisk ledning
Ledarskap – Förtroende 
politisk ledning

Staplarna redovisar 
spridningen av svaren på 
frågan ”Förtroende politisk 
ledning”. Med spridning av 
svar menas hur stor andel 
som angett respektive 
svarsalternativ mellan 1 
och 6.

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Ledarskap – Grupp

Inom området Ledarskap 
har vi gjort en vidare 
gruppering av indikatorer 
som belyser ledarskapet 
för gruppen.

Ledarskap – Grupp

Chef föregår Jag upplever att min närmaste chef föregår med gott exempel 77%

Chef informerar Jag upplever att min närmaste chef ser till att vi får ta del av aktuell information som rör organisationen och vår avdelning 75%

Chef leder Jag upplever att min närmaste chef leder och driver verksamheten så att vi tillsammans kan uppnå våra mål 73%

Chef ser kompetens Jag upplever att min närmaste chef ser och tar tillvara på medarbetarnas kompetenser 74%

Chef uppmärksammar Jag upplever att min närmaste chef uppmärksammar goda prestationer (t ex ökat ansvar, ökat förtroende, nya 

förutsättningar för utveckling etc.)
71%

Chef öppen för 

återkoppling

Jag upplever att min närmaste chef är öppen för återkoppling
77%

Hela frågetexten QS Benchmark

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Ledarskap - Jag och min chef
Ledarskap – Jag och min 
chef

Inom området Ledarskap 
har vi gjort en vidare 
gruppering av indikatorer 
som belyser samarbetet 
mellan individ och ledare.

Chef hjälper prioritera Jag upplever att min närmaste chef ger mig hjälp och stöd att prioritera om jag efterfrågar det 78%

Chef skapar 

förutsättningar

Jag upplever att min närmaste chef skapar förutsättningar för mig lära och utvecklas i mitt arbete
73%

Chef stödjer Jag upplever att min närmaste chef stödjer och uppmuntrar mig som medarbetare 74%

Chef tillgänglig Jag upplever att min närmaste chef är tillgänglig

Chef återkopplar Jag upplever att min närmaste chef ger mig tillräcklig återkoppling på mina prestationer och arbetsresultat 68%

Hela frågetexten QS Benchmark

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Alla frågegrupper – nedbrutet 

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera

Är chef (Ja/Nej) 



Lika behandling

Jag upplever Haparanda stad som en arbetsplats fri från diskriminering 
oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande 
identitet, sexuell läggning, religion eller ålder.

Inom följande område (-n) upplever jag att diskriminering 
förekommer inom Haparanda stad. (Avser de senaste 12 
månaderna)

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera

1-3 



Trygg och fri från

På min avdelning är jag trygg och fri från...

QS Benchmark – Trygg och fri från

Negativa konflikter 74%

Mobbning och 
kränkningar

85%

Trakasserier 88%

Hot och våld 91%

TOTAL 84%

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för…

Hot och våld Negativa konflikter

Om någon gruppering saknas i diagrammen beror det 
på att det finns färre än fem svar i den grupperingen.



Jag har aktivt sökt hjälp och/eller fått hjälp för att komma tillrätta med den 
diskriminering och/eller kränkande särbehandling/mobbning som jag anser skett…

Trygg och fri från (Sökt hjälp/eller fått hjälp)



Undersökningen genomfördes av Quicksearch

Vi levererar feedback 365 dagar om året!

Huvudkontor: Quicksearch Stockholm
Quicksearch Halmstad Convendum Stockholm
Gamletullsgatan 12 Vasagatan 16
302 27 Halmstad 101 23 Stockholm
Telefon: 035-10 03 30 Tel: 08-410 717 30

www.quicksearch.se



Gränsvärden

Visar generella gränsvärden för godkänt indexvärde, 
behov av förbättring och för lågt resultat. 

Svarsskala

Frågorna är ställda som positiva påståenden. 
Respondenterna tar ställning utifrån svarsalternativen 

”1. Instämmer inte alls” till ”6. Instämmer helt”. 

Svarsalternativet ”Ingen åsikt” räknas inte 
med i index. 

Procentsiffran till höger om spridningsgrafen visar 
antal personer som svarat ”Ingen åsikt”. 

Siffran inom parentes visar antal 
personer som svarat på frågan.

”Ingen åsikt”-svar

Staplar NPS-skala (0-10)

Net promoter score® (NPS®) räknas ut genom att ta andelen (%) gröna ambassadörer minus 
andelen röda kritiker. Det ger ett värde i %. Skalan går från -100 till +100. 

De gula passiva skapar varken ett positivt eller negativt rykte så de räknas inte med i 
uträkningen. 

Den övre stapeln visar ditt eller filtrerat 
resultat. 
Den nedre stapeln visar det totala värdet 
för hela verksamheten.  

Färgen på stapeln kan vara grön, gul eller 
röd beroende på vilket indexvärde 
frågan/området har, se förklaringen om 
gränsvärden.

Tolkningsbild

70-100% = På rätt väg

60-69% = Förbättringspotential

0-59% = Agera


