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Syfte och Bakgrund 

SYFTE 
Syftet är att få en bild av hur medarbetarna 
upplever sin arbetssituation i dag mot 
bakgrund av den unika situation som 
omorganisationen utgör, analysera och 
prioritera eventuella förbättringsområden 
inom Högskolan i Borås.  
 
METOD 
Datainsamling via webbenkäter. Fyra 
automatiska påminnelser har skickats till 
respondenter som ej svarat eller slutfört  
sin undersökning inom tidsramen.   
 
Undersökningen genomfördes av QuickSearch 
som garanterar anonymitet och sekretess. 

 
Period: 2014-04-24—2014-05-13    
 
Totalt antal utskick: 677 
Totalt antal svar:  479 
Svarsfrekvens:  71% 
 
* Personalbarometerns svarsfrekvens 2012 var 71% 
 

Mer information: 
liisa.falk@hb.se 
birgitta.alfraeus@hb.se 
therese.ekeroth@quicksearch.se 
   

mailto:liisa.hakansson@hb.se
mailto:birgitta.alfraeus@hb.se
mailto:therese.ekeroth@quicksearch.se


Bakgrund 

Undersökningen innehåller: 
25 huvudfrågor samt 4 fritextfrågor.  
 

2 bakgrundsfrågor (befattning, vilken institution/enhet) 
 

18 frågor är indexfrågor är fördelade på fyra områden nämligen: Arbetets innehåll, 
Arbetsorganisation, Arbetsklimat/Trivsel och Ledarskap/Chefskap. 



Bakgrund 

Sexgradig svarsskala. 
Alla frågor har också svarsalternativet ”Vet ej/Ingen åsikt”. 

 
Nöjdhetsgrad (%) räknas på alla svar från  

1. Instämmer inte alls – 6. Instämmer helt. 
 

Vet ej/Ingen åsikt räknas INTE in i nöjdhetsgraden (index). 



Bakgrundsfrågor - befattning 



Bakgrundsfrågor - institution/enhet 



Psykosociala skyddsronden 2014 

Över 70 % godkänt 
60-69% förbättringspotential 
Under 60% icke godkänt 

Kommentar: 
Indexvärdet på Psykosociala skyddsronden 2014 har ett värde på 65% och är inom området 
förbättringspotential. 



Psykosociala skyddsronden index ur olika perspektiv 

Befattning  Befattning  Institution/enhet 



Topp 10 

Kommentar: 
Topp 10: de indexfrågor där flest personer svarat en 6:a. 
Diagrammet innehåller frågor från samtliga indexområden. 

Kan ej ta ställning 



Botten 10 

Kommentar: 
Botten 10: de indexfrågor där flest personer svarat en 1:a.  
Diagrammet innehåller frågor från samtliga indexområden men i resultatet för 2014 är det flest frågor från området 
Ledarskap/chefskap som finns med. 

Kan ej ta ställning 



Indexområde 1: Arbetets innehåll 

Över 70 % godkänt 
60-69% förbättringspotential 
Under 60% icke godkänt 

Kommentar: 
Området ”Arbetets innehåll” har ett värde på 65%, vilket är inom området förbättringspotential. Det är 
främst frågorna ”Arbetet hem i tankarna”, ”Arbetsmängd” samt ”Tydligt ansvar inom 
institutionen/enheten” som drar ner värdet. De flesta frågorna i området har minskat i värde. 

QS Benchmark 
Arbetsmängd 59% 
Tillräckliga befogenheter 73% 
Tydligt ansvar 69% 



Arbetsmängd 

Jag upplever att jag oftast har en arbetsmängd som jag trivs med. 

Kommentar: 
63% dvs 312 respondenter anser att man har en arbetsmängd som man trivs med. 36% dvs 180 
respondenter tycker inte det. Den främsta orsaken varför man inte trivs med sin arbetsmängd 
är pga att arbetsmängden är för stor. 



Stressanalys  

Jag anser att jag har tid för återhämtning/reflektion. 

Jag vet hur jag ska prioritera bland mina arbetsuppgifter, 
kopplat till verksamhetens krav. 



Jag upplever att jag oftast har en arbetsmängd som jag trivs med 
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Riskzon – 13 stycken  

KOMMENTAR: Endast 13 st respondenter är i rikszonen enligt analysen “StressBox”, 
vilket indikerar att negativ stress inte förekommer i större omfattning. 

Stressanalys – ”Stressbox” 



Information/Informationskanaler 

Informationskanaler 
Kommentar: 
61% (301 respondenter) säger att 
informationsspridningen fungerar 
bra på Högskolan i Borås.  
 
Den informationskanal som 
fungerar bäst är ”Information via 
min närmaste arbetsgrupp”. 



Indexområde 2: Arbetsorganisation 

Över 70 % godkänt 
60-69% förbättringspotential 
Under 60% icke godkänt 

Kommentar: 
Området ”Arbetsorganisation” är även det inom området förbättringspotential. Det är främst frågorna 
om ”Återhämtning/Reflektion” och ”Arbetsglädje” som drar ner värdet. 

QS Benchmark 
Arbetsglädje 72 % 
Prioritera bland arbetsuppgifter 69% 
Återhämtning/reflektion 55% 



Arbetsglädje 

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

Jag känner arbetsglädje. 



Indexområde 3: Arbetsklimat/Trivsel  

Över 70 % godkänt 
60-69% förbättringspotential 
Under 60% icke godkänt 

Kommentar: 
Området Arbetsklimat/Trivsel har ett godkänt värde på 72%. Frågan om ”Arbetskamrater ger löpande 
återkoppling” ligger inom området förbättringspotential. 



Indexområde 4. Ledarskap/Chefskap 

Över 70 % godkänt 
60-69% förbättringspotential 
Under 60% icke godkänt 

Kommentar: 
Området Ledarskap/Chefskap ligger inom området förbättringspotential. Samtliga frågor i området 
har minskat i värde. 

QS Benchmark  
Belöning 65% 
Förtroende min närmaste chef 74% 
Utvecklas i arbete 64% 
Återkoppling 58% 
Öppenhet i min grupp 71% 



Förtroende min prefekt/enhetschef 

Kommentar: 
76%, dvs 365 respondenter, har förtroende för sin prefekt/enhetschef. På nästa sida följer förslag på 
hur man kan förbättra förtroendet för sin prefekt/enhetschef. 



Ledarskap  

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

Kommentar: 
De som svarat 1-3 har främst gett följande förslag på åtgärder för att förbättra ledarskapet; ”Ta tag i problem”, ”Större lyhördhet” och 
”Bättre organisation & struktur”. 
 
Av de som svarat 4-6 har 89 av 364 respondenter sagt att ”Allt är redan bra”. Övriga respondenter har lämnat följande förslag på 
åtgärder för att ytterligare förbättra ledarskapet; ”Tydligare strategi för att nå målen”, ”Insikt i min kompetens/kunskapsnivå” och 
”Bättre organisation & struktur”. 

 



Framtid 

Om jag själv kan bestämma så är min sysselsättning om 18 månader: 



Helhetsbetyg psykosociala skyddsronden  
(omfattning, enkel att besvara, innehåll) 



Undersökning och rapport  
är genomförd av Quicksearch 
 
 
Om Quicksearch 
Quicksearch kombinerar system och kunskap för löpande undersökningar  
som snabbt skapar mätbara resultat och ger långsiktig framgång. Smarta  
feedbacklösningar ger ökad kund- och medarbetarlojalitet genom fokus  
på förbättringar 365 dagar om året. 
 
 
QuickSearch Sweden AB,  
Slottsmöllan, 302 31  Halmstad 
Sankt Eriksgatan 63 6 tr, 112 34 Stockholm 
 
www.quicksearch.se 
 



Kursvärdering 
För första gången ett helautomatiserat flöde för 
kursvärdering utvecklat för Högskolor och 
universitet av Högskolor och universitet. På ett 
mycket pedagogiskt sätt involveras lärare och 
studenter så att uppföljningen blir positiv och 
100% genomförd.  

Studentbarometer 
Vad tycker studenterna om sin studiemiljö? Vad 
gör lärosätet mer attraktivt för studenter? Fråga 
de som vet och träffar er dagligen. 
Studentbarometern är en metod för att få en 
total överblick av studenternas syn på lärosätet. 

Personalbarometer 
En medarbetarundersökning anpassad för 
universitet och högskolor. Ger beslutsunderlag 
på strategisk nivå och är ett verktyg för 
förbättring till alla chefer på lärosätet. 

Bilaga: Tjänster och verktyg från Quicksearch 


