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”Fixa ventilationen!”, ”Ledningen bryr sig inte” eller ”Varför lyssnar vi alltid på samma ra-
diokanal?”. Kommentarerna från anställda är många och ofta varierande. Ett sätt att få en 
strukturerad överblick av detta är att genomföra medarbetarundersökningar. På så vis kan man 
som arbetsgivare skapa en dialog med sina medarbetare för att utveckla verksamheten i en 
riktning som leder till större nöjdhet bland medarbetarna och ofta till en positiv utveckling av 
verksamheten som helhet.  Denna rapport är en sammanställning av alla de resultat i medar-
betarundersökningar genomförda av Netigate under 2013. Rapporten ger en generaliserad bild 
av hur medarbetarna på svenska företag upplever sina arbetsplatser.

7270 personer tycker till om sin arbetsplats

För sjätte året i rad tar Netigate på sig ansvaret att förmedla hur situationen ser ut på svenska ar-
betsplatser och vilka utmaningar arbetsgivare brottas med idag. Denna rapport sammanställer 
åsikterna från 7270 personer fördelade på 62 arbetsplatser runt om i vårt avlånga land. Rap-
porten skapar dels ett bollplank till arbetsgivare att jämföra sina egna resultat mot andras, men 
den presenterar också en agenda för arbetsgivare att arbeta utifrån för att skapa en välmående 
arbetsplats.

Lyhördhet i fokus

Medarbetarundersökningar är generellt ett bra sätt att lyssna på sina medarbetare för att hitta 
områden som fungerar bra och områden som behöver åtgärdas. När de anställda i egna ord fick 
uttrycka sin syn på den ideala arbetsgivaren så var det just lyhördhet som efterfrågades. Därför 
är det viktigt att inte nonchalera resultaten när ni genomför era medarbetarundersökningar 
utan att ni tar tillvaro på de åsikter som förs fram och att ni återkopplar till de anställda utifrån 
dessa.

Anställda upplever fysisk arbetsmiljö sämre

Resultatet för 2013 visar dessvärre på en liten tillbakagång när de övergripande frågorna gran-
skades. Främst är det den fysiska arbetsmiljön som får sig en känga. Medarbetare ställer krav 
både på ljudnivån och på ventilationen på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att se över hur 
dessa områden upplevs internt i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för att medar-
betarna ska kunna fokusera på sina arbetsuppgifter utan irritationsmoment som stör.

Stress fortfarande ett stort problem

Arbetsgivares förmåga att ta stressfrågor på allvar är fortfarande det område som får mest kritik 
bland medarbetarna. Här upplever medarbetare med kortare anställningstid att stress inte är 
något direkt problem, men när medarbetare med fler år på företaget får tycka till är det skarp 
kritik som riktas mot arbetsgivarna. Det är viktigt att se över arbetsbelastningen löpande genom 
att chefen skapar en dialog med medarbetare för att kunna avlasta dessa när det är nödvändigt.

Inledning
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Yngre medarbetare understimulerade

För att kunna skapa arbetsuppgifter som medarbetarna är nöjda med och känner sig motiverade 
att utföra är det viktigt att veta vilka förväntningar det finns hos personalen både på arbetsup-
pgifterna men också på den personliga utvecklingen. Resultatet visar att ålderskategorin 20-30 
år varken känner att de har utmanande eller varierande arbetsuppgifter. Följden av detta blir 
att de inte heller är nöjda med sin utveckling eller sina arbetsuppgifter i stort. För att komma 
underfund med detta missnöje är det centralt att utvärdera vilka förväntningar det finns hos 
personalen och då främst den yngre kategorin då denna ofta är ivrig att utvecklas och utmana 
sig själv. Ett enkelt sätt att göra det är att införa systematiska introduktionsundersökningar till 
nyanställda för att tidigt fånga upp vilka förväntningar som finns och på sätt lära känna me-
darbetarna från början.
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För sjätte året i rad presenterar Netigate en sammanställning av det aggregerade resultatet för 
de kunder som valt att genomföra sina medarbetarundersökningar tillsammans med oss. Me-
darbetarundersökningens utformning är ett resultat av ett samarbete mellan undersöknings-
företaget Netigate och ett flertal HR-specialister. Undersökningen bygger på lång erfarenhet 
från genomförande av medarbetarundersökningar, från referensgrupper samt från akademiska 
forskningsrön. 

Årets rapport bygger på totalt 7270 röster fördelade på 62 arbetsplatser geografiskt placerade på 
platser från Skåne i syd till Norrbotten i norr. 

Genom denna rapport får de deltagande företagen ett referensmaterial som hjälper dem att 
jämföra sitt resultat med snittet. För icke deltagande företag kan den förhoppningsvis visa på 
trender och frågor som är viktiga för den svenska personalstyrkan i stort. 

Rapporten är indelad i de kategorier som medarbetarundersökningen utgår ifrån:

•	 Den fysiska arbetsmiljön
•	 Servicefunktioner
•	 Den psykiska arbetsmiljön och medarbetarrelationer
•	 Arbetsuppgifter
•	 Ledarskap
•	 Kompetensutveckling
•	 Informationsflöden
•	 Helhetssyn och framtidsutsikter

Samtliga medelvärden som redovisas i rapporten utgår från en fem-gradig skala. Eftersom alla 
deltagande företag inte använder sig av samma skala viktas avvikande skalor om, vilket framgår 
av bilaga 1.

Om rapporten
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Materialet i rapporten har bearbetats och analyserats på flera vis. Huvudsakligen har detta skett 
via regressions- och korrelationsanalys i statistikprogrammet SPSS. Syftet har bland annat varit 
att se vilka variabler som förklarar variationer i övergripande frågor. Korrelationsanalysen har 
använts för att se vilka frågor som samvarierar. 

Analysmetod
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Resultat

I det här avsnittet presenteras det aggregerade resultatet för 2013 års medarbetarundersöknin-
gar tillsammans med en diskussion kring värden, samband och trender. Resultatet för samtliga 
frågor redovisas i tabellform där de fem senaste årens resultat redovisas för att få en uppfattning 
om historisk utveckling för respektive fråga. Inledningsvis presenteras också svarsfrekvenserna 
för de olika undersökningarna tillsammans med övergripande trendspaning kring fokusom-
råden utifrån 2013 års resultat. 

Kort om svarsfrekvens

Grafen nedan visar resultatet för de 62 medverkande arbetsgivarna där de gröna staplarna rep-
resenterar svarsfrekvensen och de blå hur många anställda som undersökningen skickats ut till. 
Medelvärdet är 80 % medan mediansvarsfrekvensen är 78 %, vilket är två procentenheter lägre 
än resultat för 2012 års undersökningar. Generellt kan sägas att medarbetarundersökningar har 
en hög svarsfrekvens i förhållande till många andra undersökningstyper, men att även dessa är 
sjunkande.

Regressionsanalys – finn relevans i ditt resultat

Det finns flera sätt att analysera ett resultat från en medarbetarundersökning. Ett sätt är att 
fokusera på medelvärden, ett annat att se fördelningen mellan positiva och negativa svar. Ett 
sätt som många förmodligen aldrig provar är att använda sig av regressionsanalys. Denna metod 
bygger på att finna de områden som påverkar övergripande frågeställningarna, alltså vad den 
bakomliggande statistiken visar att vi ska fokusera på för att maximera förbättringen.



Netigates Medarbetarrapport 2013: Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet
Business Research & HR Professionals
Vill du veta mer? Ring oss gärna på 08 - 411 71 10
© 2014 Netigate AB

Vad är relevant att se över internt

Grafen nedan visar de sju frågeområden som har störst påverkan på den totala medarbetarup-
plevelsen. Y-axeln visar resultatet för respektive fråga utifrån deras medelvärden medan x-axeln 
beskriver vilken påverkan frågorna har. Detta innebär att de frågor med lågt resultat och med 
hög påverkan naturligt placeras i rutan ”Prioritera”. Ser man till det aggregerade resultatet plac-
erar sig endast en fråga i denna ruta, vilken är frågan om arbetstid. Övriga frågor arbetsgivare 
kan agera utifrån är frågor som:

•	 Hur	förknippade	de	anställda	känner	sig	med	företaget.
•	 Förtroendet	för	högsta	chefen.
•	 Hur	väl	administrativa	rutiner	fungerar.
•	 Chefens	förmåga	att	sätta	mål	för	enhetens/arbetsgruppens	verksamhet.

Tillsammans bildar ovan listade områden ett förslag för vad som kan vara relevant att se över 
internt. Resterande frågor i diagrammet nedan är mer av en generell karaktär och blir därmed 
svårare att finna orsak till. Analysen visar att ju längre anställningstid en medarbetare har på ett 
företag desto mer förknippad känner sig denna till företaget.
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Den fysiska arbetsmiljön är det första fördjupade frågeområde som inkluderas i vår medarbeta-
rundersökning. Förra årets rapport visade att medarbetarna var mer nöjda än någonsin med sin 
fysiska omgivning. Årets resultat visar dock att nivån under 2013 har sjunkit, där ljudnivån till-
sammans med möjligheten att påverka sin arbetsplats är de två områden som gått tillbaka mest. 

Den grupp som varit anställd en längre tid är de som ställer högre krav på ljudnivån och en 
jämförelse mellan könen visar att kvinnor ställer högst krav på ljudnivån.

Anpassad arbetsplats viktigaste frågan

Analysen visar att den mest centrala frågan avseende den 
fysiska arbetsmiljön är hur väl medarbetarna uppfattar 
att arbetsplatsen är anpassad efter deras arbete. Därefter 
följer ljudnivån som har en viktig betydelse för hur väl 
man tycker att behoven tillgodoses. Ett annan centralt 
område som inte berörs av de befintliga frågorna under 
den fysiska arbets-miljön är ventilationen som nämns 
mest frekvent då medarbetarna får tycka till i egna ord. 
Ordmolnet visar de mest förekomna orden från kom-
mentarerna kring den fysiska arbetsmiljön.

Luft och ljud – betydande ämnen

Resultat - Fysiska arbetsmiljön 2013 2012 2011 2010 2009 Förändring 
2012-2013 

Min arbetsplats är väl anpassad för mitt arbete 3,83 3,87 3,70 3,52 3,48   -0,04 

Min arbetsplats är väl anpassad efter mina 
behov 3,84 3,87 3,63 3,49 3,46  -0,03 

Jag är trygg på min arbetsplats 4,22 4,33 4,20 4,04 4,08  -0,11 

Jag kan påverka min egen arbetsplats 3,62 3,76 3,58 3,57 3,50  -0,14 

Jag är fysiskt avkopplad när jag lämnar arbetet 
för dagen 3,31 3,25 3,28 3,31 3,42  +0,06 

Ljudnivån är väl anpassad för mitt arbete 3,41 3,56 - - -  -0,15 

   
 

  
 

Jag tycker att den fysiska arbetsmiljön på 
företaget är mycket bra totalt sett 

3,68 3,79 3,64 3,37 3,45  -0,11 

Den fysiska 
arbetsmijön
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I tidigare undersökningar har IT och teknisk support varit de områden som haft störst betydelse 
för hur man uppfattar servicefunktionerna internt. 2013 års analys visar att de administrativa 
rutinerna är det område som är det mest centrala för hur man upplever servicefunktionerna. 
Därmed är det positivt att resultatet för denna fråga är det som ökat mest sedan 2012 tillsam-
mans med frågan om de gemensamma utrymmena.

Ser man till vad som efterfrågas i fritextsvaren är ändå städningen något som fortfarande inte 
alla är helt nöjda med trots ett högre resultat för de gemensamma utrymmena. Jämförs olika 
ålderskategoriers svar utmärker sig tydligt de yngre, där denna grupp har betydligt större 
förväntningar på städningens kvalitet i både gemensamma lokaler och på arbetsplatsen i stort. 

Även om analysen inte lyfter IT på samma sätt som ti-
digare år så är det fortfarande ett viktigt område vilket 
kan utläsas av kommentarerna då det är det mest an-
vända ordet.  

Eftersom de flesta tjänster idag är beroende av 
fungerande IT kan problem kring detta bli tidsödande. 
Ser man till det aggregerade resultatet för frågan så 
visar samtliga kategorier på en hög nöjdhet kring den 
tekniska supporten vilken är oförändrad sedan 2012.

Yngre ställer högre krav på renhållning

Resultat – Servicefunktioner 2013 2012 2011 2010 2009 
Förändring 
2012-2013 

Den tekniska utrustningen på min arbetsplats är 
väl anpassad till mina arbetsuppgifter 3,87 3,87 3,71 3,59 3,56    ±0,00 

Min arbetsplats hålls ren och trivsam 3,89 3,95 3,79 3,51 3,42  -0,06 

Jag får den tekniska support jag behöver för att 
utföra mitt arbete 3,88 3,87 3,73 3,66 3,67  +0,01 

De administrativa rutinerna jag berörs av på 
företaget fungerar mycket väl 3,69 3,60 3,59 3,68 3,48  +0,09 

Gemensamma utrymmen för rekreation och 
vila, som fikarum och pentry, är fräscha och 
inbjudande 

3,54 3,45 3,53 3,16 2,92  +0,09 

       

Jag tycker att servicefunktionerna på min 
arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,71 3,72 3,68 3,60 3,52  -0,01 

Service-
funktioner
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Under de år som Netigate har tagit fram denna medarbetarrapport har alltid samma frågeom-
råde fått lägst resultat, nämligen stress. 2012 års rapport visade på en positiv trend kring hur 
företag och organisationer arbetar med stressfrågor men denna trend var bara tillfällig och årets 
rapport visar att resultatet har rört sig i en negativ riktning. Analysen visar att stress också är 
den mest centrala frågan för hur man uppfattar den psykiska arbetsmiljön vilket gör denna 
problematik allt större. 2012 års medarbetarundersökning valde att gräva djupare i det här 
frågeområdet med mer ingående frågor. Slutsatsen av dessa var att två områden utmärkte sig 
som mer kritiska – ”höga krav på mig själv” och ”hög arbetsbelastning”. 

Genom att bryta ner resultatet för stressfrågan och undersöka svaren för olika kategorier kan 
man se en brytpunkt mellan de medarbetare som varit anställda upp till tre år och de som 
varit anställda längre än så. Den gruppen med längre anställningstid är betydligt mer kritisk 
till arbetsgivarens förmåga att hantera stressfrågor. Det område som korrelerar starkast med 
stressfrågan är synen på hälsofrågor.

Stressrelaterade frågor måste tas på 
större allvar 

Resultat – Psykiska arbetsmiljön & 
medarbetarrelationer 2013 2012 2011 2010 2009 

Förändring 
2012-2013 

Medarbetarrelationerna är mycket bra 4,18 4,17 4,17 3,91 3,98  +0,01 

Jag mår bra på arbetet 4,05 4,06 3,96 3,87 3,92  +0,01 

Jag ser fram emot varje ny arbetsdag 3,75 3,75 3,63 3,55 3,63  ±0,00 

Jag känner mig starkt förknippad med mitt 
företag 3,78 3,83 3,67 3,74 3,73  -0,05 

Hälsofrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,59 3,65 3,53 3,12 3,29  -0,06 

Stressfrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,13 3,20 3,05 3,04 2,96  -0,07 

Arbetsplatsen saknar företeelser som mobbning 
och diskriminering 3,88 3,95 3,90 3,76 3,67  -0,07 

Jag kan göra min röst hörd på företaget 3,71 3,73 3,56 3,28 3,59  -0,02 

Jag har starkt förtroende för mina kollegor 4,11 4,15 4,14 3,88 3,98  -0,04 

När jag berättar om mitt jobb för min 
familj/mina vänner är jag oftast positiv 3,88 3,92 3,81 3,76 3,83  -0,04 

En förändrad könsfördelning skulle ge en positiv 
effekt för företaget 3,54 3,43 - - -  +0,11 

       

Jag tycker att den psykiska arbetsmiljön på min 
arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,73 3,74 3,70 3,60 3,57  -0,01 

Psykiska 
arbetsmiljön 

och medarbetar-
relationer
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Rubriceringen för det här frågeområdet hade samma formulering i fjolårets rapport. Anled-
ningen till att den behållits är att analysen fortfarande visar att jobb och utveckling kopplade 
till initiala förväntningar är den mest centrala frågan för hur anställda upplever sina arbetsup-
pgifter.

Yngre minst nöjda med sina arbetsuppgifter

Vid jämförelse av ålderskategorier visar resultatet att åldersgruppen mellan 20 och 30 år är den 
som är minst nöjd med sina arbetsuppgifter. Denna grupp ställer krav på arbetsuppgifterna där 
de söker efter utmaningar och variation för att kunna utvecklas och växa inom företaget. Dess-
värre noterar denna grupp lägst resultat för samtliga tre nämnda. Det är också den grupp som 
noterar lägst resultat när de får bedöma hur väl de tycker att utvecklingen och jobbet motsvarar 
förväntningarna de hade när de började på företaget.

Utvärdera tidigt vilka förväntningar 
som finns hos nyanställda

Resultat – Arbetsuppgifter 2013 2012 2011 2010 2009 
Förändring 
2012-2013 

Jag har lagom med utmaningar i mitt arbete 3,83 3,83 3,78 3,68 3,58  ±0,00 

Mina arbetsuppgifter speglar min kompetens 3,81 3,73 3,71 3,61 3,56  +0,08 

Arbetstiden räcker för att utföra mitt arbete  3,41 3,35 3,31 3,34 3,19  +0,06 

Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan mig 
och mina kollegor/arbetskamrater 3,66 3,65 3,65 3,60 3,48  +0,01 

Jag känner ansvar för mitt arbetsområde 4,64 4,66 4,63 4,51 4,62  -0,02 

Jag har så mycket befogenhet som jag behöver 
för att kunna utföra mina arbetsuppgifter  4,15 4,13 4,10 3,95 4,08  +0,02 

Mitt jobb och min utveckling på företaget 
motsvarar de förväntningarna jag hade när jag 
började jobba här 

3,76 3,71 3,70 3,62 3,56  +0,05 

Jag ser möjligheter att utvecklas och växa inom 
företaget 3,52 3,61 3,49 3,48 3,50  -0,09 

Jag känner att jag har god variation i mina 
arbetsuppgifter 3,98 3,95 3,89 3,90 3,76  +0,03 

Jag kan på ett bra sätt se resultatet av mina 
arbetsuppgifter 4,07 4,09 4,01 4,02 3,95  -0,02 

       

Jag är mycket nöjd med mina nuvarande 
arbetsuppgifter totalt sett  3,98 3,94 3,98 3,89 3,84  +0,04 

Arbets-
uppgifter
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Skapa motiverade medarbetare 

Analysen av 2013 års resultat visar att en av chefens vik-
tigaste uppgifter är att skapa motivation. Bortsett från 
motivation	är	chefens	förmåga	att	sätta	mål	för	enheten/
arbetsgruppen den fråga som är viktigast för hur det totala 
ledarskapet upplevs.  

Ser man till kommentarerna är också mål det ord som 
många anställda väljer att fokusera på. Här efterfrågar de 
anställda tydlighet kring målen både för den personliga 
utvecklingen och för det dagliga arbetet. 

Resultat – Ledarskap 2013 2012 2011 2010 2009 
Förändring 
2012-2013 

Min chef ger mig den positiva feedback som jag 
behöver 3,65 3,75 3,62 3,56 3,48  -0,10 

Min chef ger mig konstruktiv feedback när jag ej 
presterar tillräckligt 3,49 3,52 3,39 3,42 3,28  -0,03 

Min chef är bra på att motivera min 
enhet/arbetsgrupp 3,50 3,56 3,44 3,41 3,38  -0,06 

Min chef sätter tydliga mål för min 
enhets/arbetsgrupps verksamhet 3,62 3,62 3,52 3,61 2,87  ±0,00 

Min chef sätter tydliga mål för mitt arbete 3,59 3,58 3,51 3,58 3,49  +0,01 

Jag har förtroende för min chefs kompetens 3,96 4,01 3,88 3,78 3,82  -0,05 

Min chef tar sig tid att lyssna på mig 3,98 4,01 3,94 3,77 3,81  -0,03 

Min chef har rimliga krav på min arbetsinsats 4,04 4,02 3,94 3,89 3,94  +0,02 

Jag har förtroende för/är nöjd med min chef 4,01 4,07 3,89 3,83 3,88  -0,06 

Jag har förtroende för vår högsta chef 3,77 3,86 3,74 4,01 4,01  -0,09 

       

Jag tycker att ledarskapet på min arbetsplats är 
mycket bra totalt sett 3,55 3,59 3,43 3,44 3,33  -0,04 

Ledarskap
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Medarbetare efterfrågar mer information

Den inledande förbättringsmatrisen visade att förtroendet för den högsta chefen är en av de 
viktigaste frågorna för att skapa nöjda medarbetare. Förra årets medarbetarrapport lyfte samma 
fråga. Utifrån denna slutsats inkluderades ett fördjupat frågeområde i medarbetarundersöknin-
gen med syftet att se vad som skulle få medarbetarna att öka sitt förtroende för den högste 
chefen. Nedan visas resultatet för denna fråga där ett högt värde innebär att medarbetarna 
instämmer i påståendet medan ett lågt innebär att de inte gör det.

Även om resultatet visar på små differenser mellan de olika alternativen är det andå ett par 
områden som sticker ut. Främst efterfrågas information kring beslut och händelser följt av en 
önskan att den högste chefen blir mer synlig. 

Mitt förtroende för den högsta chefen skulle förbättras om denne blev... 2013 

mer synlig 3,64 

mer lättillgänglig 3,37 

mer organiserad 3,17 

mer intresserad av den dagliga verksamheten 3,58 

bättre på att se mig som individ 3,37 

bättre på inspirera mig som individ 3,48 

bättre på att skapa en större frihet 3,08 

bättre på att delegera ansvar 3,20 

bättre på att ta mer genomtänkta beslut 3,30 

bättre på att kommunicera ut beslut/händelser 3,70 

bättre på att kommunicera ut sina värderingar 3,57 
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Resultatet för frågorna om kompetensutveckling håller en liknande nivå som föregående år. 
De förändringar som kan urskiljas för de ingående frågorna är att det finns en något positiv 
utveckling i resultatet. I resultatet för frågan ”Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna 
göra ett markant bättre jobb” kan man se att efterfrågan på kompetensutveckling inte är lika 
stor som tidigare, även om nivån fortfarande är förhållandevis hög. I kommentarerna nämner 
medarbetare att de vill gå på fler kurser och få mer utbildning. 

Eftersom många medarbetare tycker att de skulle kunna göra ett bättre jobb med vidareutbild-
ningar är det också relevant att ställa frågan till dem mer specifikt angående vad de efterfrågar. 
Därför kommer denna fråga att inkluderas i Netigates Medarbetare 2014.

Kompetensutveckling – en efterfrågan 
utan tydliga direktiv

Resultat – Kompetensutveckling 2013 2012 2011 2010 2009 
Förändring 
2012-2013 

Med den kompetens jag har idag kan jag utföra 
mitt arbete på ett bra sätt  4,27 4,19 4,14 4,05 4,09  +0,08 

Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna 
göra ett markant bättre jobb 3,78 3,85 3,77 3,66 3,71  -0,07 

Jag får den kompetensutveckling jag behöver för 
att kunna utföra mitt arbete  3,59 3,53 3,55 3,51 3,32 +0,06 

Min chef tar kompetensutvecklingen på allvar 3,66 3,64 3,67 3,59 3,52 +0,02 

Mitt företag som helhet tar 
kompetensutvecklingen på allvar 3,50 3,50 3,43 3,44 3,24 ±0,00 

       

Jag tycker att kompetensutvecklingen på mitt 
företag är mycket bra totalt sett 3,38 3,39 3,32 3,22 3,16  -0,01 

Kompetens-
utveckling



Netigates Medarbetarrapport 2013: Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet
Business Research & HR Professionals
Vill du veta mer? Ring oss gärna på 08 - 411 71 10
© 2014 Netigate AB

Den viktigaste frågan för hur medarbetare upplever informationen internt är tillgången till 
denna och hur lätt de kan hitta det de söker. Sedan 2012 har resultat för denna fråga gått upp, 
vilket är positivt även om det inte har gett någon effekt på den totala nöjdheten kring informa-
tionsflödet internt.  

Kommentarerna kring ledarskapet fokuserade till stor del på målen för både gruppen och för 
individen. Ovan presenteras resultat för hur medarbetarna uppfattar de företagsövergripande 
målen. Resultatet ovan visar på en marginell tillbakagång sedan föregående år. 

Resultat – Informationsflöden 2013 2012 2011 2010 2009 
Förändring 
2012-2013 

Företagets mål och visioner har blivit tydligt 
redovisade för mig 3,82 3,87 3,68 3,82 3,83  -0,05 

Jag kan i generella drag redogöra för företagets 
mål och visioner 3,59 3,63 3,49 3,59 3,82  -0,04 

Jag är nöjd med den kommunikation som jag 
och min chef har 3,84 3,93 3,83 3,69 3,76  -0,09 

Jag hittar lätt den information som jag behöver 3,63 3,54 3,56 3,46 3,45  +0,09 

Jag har tillgång till den information jag behöver 
för att fullgöra mitt arbete 3,97 3,90 3,91 3,78 3,69  +0,07 

       

Jag tycker att informationsflödet inom företaget 
är mycket bra totalt sett 3,45 3,49 3,37 3,32 3,23  -0,04 

Tillgång till information 

Informations-
flöden
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Det finns många sätt att gå tillväga för att få en övergripande bild av hur nöjda de anställda 
är. Ett resultat är viktigt att placera i perspektiv till en referenspunkt. En del nöjer sig med att 
jämföra historiskt och tittar bara på interna siffror. Andra vänder sig utåt och jämför sig med 
andra företag. Denna rapport utgör ett sådant jämförelsematerial.

Resultat att jämföra från år till år

Många som använder sig av medarbetarundersökningar vill kunna få ett resultat som enkelt 
går att jämföra från år till år. Ett vanligt förekommande sätt att göra detta är via NMI (Nöjd 
MedarbetarIndex) som baseras på tre olika frågor av liknande karaktär.

a. Hur är ditt sammanfattande omdöme om företaget som arbetsgivare?
b. Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare dina förväntningar?
c. Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare?

En del använder sig av en 10-gradig skala för att besvara dessa frågor eftersom de vill ge möj-
lighet för respondenten att uttrycka sig mer utförligt. Vi frångår denna metodik i vår under-
sökning eftersom resterande frågor använder sig av en fem-gradig skala för att göra under-
sökningen enklare att besvara.

Använd följande formel för att räkna fram ert specifika NMI: 
[((a+b+c)/3)-1)/4]*100	=	NMI

Nöjd Medarbetarindex ger en övergripande 
jämförelse

Helhetssyn och 
framtidsutsikter
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Arbetsplatser allt längre från den ideala

Förra årets medarbetarrapport lyfte en intressant trend; sedan Netigate började erbjuda sin 
medarbetarundersökning har resultatet sjunkit år efter år för frågan nedan – ”Hur väl överens-
stämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare?”. Denna trend fortsätter i 2013 års 
resultat.

Med anledning av ovan resultat inkluderades den öppna 
frågan ”Beskriv kortfattat din bild av en ideal arbetsgi-
vare?” i underlaget till Netigates Medarbetare 2013 i syfte 
att få svar på vad som egentligen är en ideal arbetsgivare i 
de anställdas ögon år 2013. Till höger presenteras resulta-
tet för denna fråga där tre ord utmärker sig tydlig: lyhörd, 
ansvar och mål.
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Mindre positiv syn på organisationens utveckling

Samtliga tre frågor som ligger till grund för NMI-värdena har gått tillbaka sedan 2012. Den 
enskilda fråga som minskat mest är frågan om hur väl företaget uppfyller de anställdas förvänt-
ningar. 

På samma sätt som de övergripande frågornas resultat har sjunkit sedan 2012 så har också 
framtidstron hos de anställda gått tillbaka. Frågan om tron på en positiv utveckling för den 
egna organisationen noterar det lägsta resultatet hittills bland den historik som presenteras 
ovan. De anställda som drar ner detta resultat är de som har en anställningstid som är fyra år 
eller mer. De medarbetare som varit anställda tre år eller lägre har en betydligt mer positiv tro 
på framtiden både på lång och kort sikt. Den enskilt viktigaste faktorn för hur anställda ser på 
organisationens framtid är de egna utvecklingsmöjligheterna. 

Resultat – Helhetssyn och framtidsutsikter 2013 2012 2011 2010 2009 
Förändring 
2012-2013 

Hur är ditt sammanfattande omdöme om 
företaget som arbetsgivare? 3,90 4,01 - - -  -0,11 

Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare 
dina förväntningar? 3,73 3,90 - - -  -0,17 

Hur väl överensstämmer företaget med din bild 
av en ideal arbetsgivare? 3,68 3,73 3,81 3,83 3,84   -0,05 

       

Jag tror att vi som organisation kommer att växa 
över de kommande 12 månaderna 3,74 3,78 3,91 3,77 3,39  -0,04 

Jag känner att vi som organisation har en positiv 
utveckling framför oss 3,86 3,94 3,92 3,93 3,91  -0,08 
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Denna rapport bygger på svaren från över 33 000 anställda på organisationer som använt 
Netigates medarbetarundersökning. Sedan starten 2008 har över 200 arbetsgivare använt 
undersökningen för att ta reda på hur medarbetarena uppfattar arbetsmiljön och relationerna 
till chefer och kollegor.

Vi har paketerat allt:

•	 Färdigt frågebatteri som vi anpassar för varje kund
•	 Webbaserade utskick
•	 Realtidsrapporter
•	 Tillgång till marknaden kraftfullaste analysverktyg
•	 En årlig aggregerad rapport med alla deltagande organisationer
•	 Möjlighet att vid behov koppla på konsultstöd

Läs mer här eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vill din organisation använda Netigates 
medarbetarundersökning?

http://se.netigate.se/vart-erbjudande/hr/medarbetarrapporter/
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Om Netigate

Besök vårt community 

Med vårt community har vi skapat en samlingsplats där vi och alla Netigate-användare kan dela med sig av insikter och 
erfarenheter, låta sig inspireras och lära sig av andra hur man kan genomföra bättre enkäter online.
Välkommen in! 

Netigate är en ledande europeisk leverantör av molntjänster för undersökningar online. Tjänsterna används främst för genomförande 
av kund-, marknads- och  medarbetarundersökningar. Genom Netigates lättanvända gränssnitt kan användarna genomföra undersök-
ningar på ett mycket kraftfullt sätt jämfört med andra alternativ. 

Topp 5 anledningar

... till att Netigate gör ditt undersökningsarbete mer effektivt.    

1.   Användarvänligt enkätverktyg för undersökningar

2.   Det mest kraftfulla analysverktyget på marknaden

3.   Skräddarsydda undersökningar

4.   Tydliga & lättlästa rapporter

5.   Fantastisk support

Några av våra nöjda kunder

community.netigate.net

Kontakta oss!
08- 441 71 10 
www.netigate.se

“Genom Netigate har vi fått ett verktyg som 
hjälper oss att ligga steget före.”
Marlene Wallberg, Marketing Director, eTRAVELi

“Med Netigate får vi feedback som vi använder 
för att förbättra servicen till våra kunder”
Louise Gløet, Marknads och kommunikationschef,
E.ON Danmark

http://community.netigate.net
http://community.netigate.net
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Korrigerade medelvärden för 2013 
utifrån alternativa skalor

Fysiska arbetsmiljön  5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Min arbetsplats är väl anpassad för mitt arbete 3,83 3,06 4,60 5,36 

Min arbetsplats är väl anpassad efter mina 
behov 3,84 3,07 4,61 5,38 

Jag är trygg på min arbetsplats 4,22 3,38 5,06 5,91 

Jag kan påverka min egen arbetsplats 3,62 2,90 4,34 5,07 

Jag är fysiskt avkopplad när jag lämnar arbetet 
för dagen 3,31 2,65 3,97 4,63 

Ljudnivån är väl anpassad för mitt arbete 3,41 2,73 4,09 4,77 

     
Jag tycker att den fysiska arbetsmiljön på min 
arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,68 2,94 4,42 5,15 

     
Servicefunktioner 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Den tekniska utrustningen på min arbetsplats är 
väl anpassad till mina arbetsuppgifter 3,87 3,10 4,64 5,42 

Min arbetsplats hålls ren och trivsam 3,89 3,11 4,67 5,45 

Jag får den tekniska support jag behöver för att 
utföra mitt arbete  3,88 3,10 4,66 5,43 

De administrativa rutinerna jag berörs av på 
företaget fungerar mycket väl 3,69 2,95 4,43 5,17 

Gemensamma utrymmen för rekreation och vila, 
som fikarum och pentry, är fräscha och 
inbjudande 

3,54 2,83 4,25 4,96 

     
Jag tycker att servicefunktionerna på min 
arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,71 2,97 4,45 5,19 
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Psykiska arbetsmiljön & 
medarbetarrelationer 

5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Medarbetarrelationerna är mycket bra 4,18 3,34 5,02 5,85 

Jag mår bra på arbetet 4,05 3,24 4,86 5,67 

Jag ser fram emot varje ny arbetsdag 3,75 3,00 4,50 5,25 

Jag känner mig starkt förknippad med mitt 
företag 3,78 3,02 4,54 5,29 

Hälsofrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,59 2,87 4,31 5,03 

Stressfrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,13 2,50 3,76 4,38 

Arbetsplatsen saknar företeelser som mobbning 
och diskriminering 3,88 3,10 4,66 5,43 

Jag kan göra min röst hörd på Företaget 3,71 2,97 4,45 5,19 

Jag har starkt förtroende för mina kollegor 4,11 3,29 4,93 5,75 

När jag berättar om mitt jobb för min 
familj/mina vänner är jag oftast positiv 3,88 3,10 4,66 5,43 

En förändrad könsfördelning skulle ge en positiv 
effekt för Företaget 3,54 2,83 4,25 4,96 

     
Jag tycker att den psykiska arbetsmiljön på min 
arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,73 2,98 4,48 5,22 

     
Arbetsuppgifter 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Jag har lagom med utmaningar i mitt arbete 3,83 3,06 4,60 5,36 

Mina arbetsuppgifter speglar min kompetens 3,81 3,05 4,57 5,33 

Arbetstiden räcker för att utföra mitt arbete  3,41 2,73 4,09 4,77 

Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan mig 
och mina kollegor/arbetskamrater 3,66 2,93 4,39 5,12 

Jag känner ansvar för mitt arbetsområde 4,64 3,71 5,57 6,50 

Jag har så mycket befogenhet som jag behöver 
för att kunna utföra mina arbetsuppgifter  4,15 3,32 4,98 5,81 

Mitt jobb och min utveckling på företaget 
motsvarar de förväntningarna jag hade när jag 
började jobba här 

3,76 3,01 4,51 5,26 

Jag ser möjligheter att utvecklas och växa inom 
företaget 3,52 2,82 4,22 4,93 

Jag känner att jag har god variation i mina 
arbetsuppgifter 3,98 3,18 4,78 5,57 

Jag kan på ett bra sätt se resultatet av mina 
arbetsuppgifter 4,07 3,26 4,88 5,70 

     
Jag är mycket nöjd med mina nuvarande 
arbetsuppgifter totalt sett  3,98 3,18 4,78 5,57 
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Psykiska arbetsmiljön & 
medarbetarrelationer 

5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Medarbetarrelationerna är mycket bra 4,18 3,34 5,02 5,85 

Jag mår bra på arbetet 4,05 3,24 4,86 5,67 

Jag ser fram emot varje ny arbetsdag 3,75 3,00 4,50 5,25 

Jag känner mig starkt förknippad med mitt 
företag 3,78 3,02 4,54 5,29 

Hälsofrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,59 2,87 4,31 5,03 

Stressfrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,13 2,50 3,76 4,38 

Arbetsplatsen saknar företeelser som mobbning 
och diskriminering 3,88 3,10 4,66 5,43 

Jag kan göra min röst hörd på Företaget 3,71 2,97 4,45 5,19 

Jag har starkt förtroende för mina kollegor 4,11 3,29 4,93 5,75 

När jag berättar om mitt jobb för min 
familj/mina vänner är jag oftast positiv 3,88 3,10 4,66 5,43 

En förändrad könsfördelning skulle ge en positiv 
effekt för Företaget 3,54 2,83 4,25 4,96 

     
Jag tycker att den psykiska arbetsmiljön på min 
arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,73 2,98 4,48 5,22 

     
Arbetsuppgifter 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Jag har lagom med utmaningar i mitt arbete 3,83 3,06 4,60 5,36 

Mina arbetsuppgifter speglar min kompetens 3,81 3,05 4,57 5,33 

Arbetstiden räcker för att utföra mitt arbete  3,41 2,73 4,09 4,77 

Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan mig 
och mina kollegor/arbetskamrater 3,66 2,93 4,39 5,12 

Jag känner ansvar för mitt arbetsområde 4,64 3,71 5,57 6,50 

Jag har så mycket befogenhet som jag behöver 
för att kunna utföra mina arbetsuppgifter  4,15 3,32 4,98 5,81 

Mitt jobb och min utveckling på företaget 
motsvarar de förväntningarna jag hade när jag 
började jobba här 

3,76 3,01 4,51 5,26 

Jag ser möjligheter att utvecklas och växa inom 
företaget 3,52 2,82 4,22 4,93 

Jag känner att jag har god variation i mina 
arbetsuppgifter 3,98 3,18 4,78 5,57 

Jag kan på ett bra sätt se resultatet av mina 
arbetsuppgifter 4,07 3,26 4,88 5,70 

     
Jag är mycket nöjd med mina nuvarande 
arbetsuppgifter totalt sett  3,98 3,18 4,78 5,57 
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Ledarskap 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Min chef ger mig den positiva feedback som jag 
behöver 3,65 2,92 4,38 5,11 

Min chef ger mig konstruktiv feedback när jag ej 
presterar tillräckligt 3,49 2,79 4,19 4,89 

Min chef är bra på att motivera min 
enhet/arbetsgrupp 3,50 2,80 4,20 4,90 

Min chef sätter tydliga mål för min 
enhets/arbetsgrupps verksamhet 3,62 2,90 4,34 5,07 

Min chef sätter tydliga mål för mitt arbete  3,59 2,87 4,31 5,03 

Jag har förtroende för min chefs kompetens 3,96 3,17 4,75 5,54 

Min chef tar sig tid att lyssna på mig 3,98 3,18 4,78 5,57 

Min chef har rimliga krav på min arbetsinsats 4,04 3,23 4,85 5,66 

Jag har förtroende för/är nöjd med min chef 4,01 3,21 4,81 5,61 

Jag har förtroende för vår högsta chef 3,77 3,02 4,52 5,28 

     
Jag tycker att ledarskapet på min arbetsplats är 
mycket bra totalt sett 3,55 2,84 4,26 4,97 
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Kompetensutveckling 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Med den kompetens jag har idag kan jag utföra 
mitt arbete på ett bra sätt  4,27 3,42 5,12 5,98 

Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna 
göra ett markant bättre jobb  3,78 3,02 4,54 5,29 

Jag får den kompetensutveckling jag behöver för 
att kunna utföra mitt arbete  3,59 2,87 4,31 5,03 

Min chef tar kompetensutvecklingen på allvar 3,66 2,93 4,39 5,12 

Mitt företag som helhet tar 
kompetensutvecklingen på allvar 3,50 2,80 4,20 4,90 

     
Jag tycker att kompetensutvecklingen på mitt 
företag är mycket bra totalt sett 3,38 2,70 4,06 4,73 

Informationsflöden 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Företagets mål och visioner har blivit tydligt 
redovisade för mig 3,82 3,06 4,58 5,35 

Jag kan i generella drag redogöra för företagets 
mål och visioner 3,59 2,87 4,31 5,03 

Jag är nöjd med den kommunikation som jag och 
min chef har 3,84 3,07 4,61 5,38 

Jag hittar lätt den information som jag behöver  3,63 2,90 4,36 5,08 

Jag har tillgång till den information jag behöver 
för att fullgöra mitt arbete 3,97 3,18 4,76 5,56 

     
Jag tycker att informationsflödet inom företaget 
är mycket bra totalt sett 3,45 2,76 4,14 4,83 

     
Helhetssyn och framtidsutsikter 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Hur är ditt sammanfattande omdöme om 
företaget som arbetsgivare? 3,90 3,12 4,68 5,46 

Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare dina 
förväntningar? 3,73 2,98 4,48 5,22 

Hur väl överensstämmer företaget med din bild 
av en ideal arbetsgivare? 3,68 2,94 4,42 5,15 

     
Jag tror att vi som organisation kommer att växa 
över de kommande 12 månaderna 3,74 2,99 4,49 5,24 

Jag känner att vi som organisation har en positiv 
utveckling framför oss 3,86 3,09 4,63 5,40 
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Informationsflöden 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Företagets mål och visioner har blivit tydligt 
redovisade för mig 3,82 3,06 4,58 5,35 

Jag kan i generella drag redogöra för företagets 
mål och visioner 3,59 2,87 4,31 5,03 

Jag är nöjd med den kommunikation som jag och 
min chef har 3,84 3,07 4,61 5,38 

Jag hittar lätt den information som jag behöver  3,63 2,90 4,36 5,08 

Jag har tillgång till den information jag behöver 
för att fullgöra mitt arbete 3,97 3,18 4,76 5,56 

     
Jag tycker att informationsflödet inom företaget 
är mycket bra totalt sett 3,45 2,76 4,14 4,83 

     
Helhetssyn och framtidsutsikter 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

Hur är ditt sammanfattande omdöme om 
företaget som arbetsgivare? 3,90 3,12 4,68 5,46 

Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare dina 
förväntningar? 3,73 2,98 4,48 5,22 

Hur väl överensstämmer företaget med din bild 
av en ideal arbetsgivare? 3,68 2,94 4,42 5,15 

     
Jag tror att vi som organisation kommer att växa 
över de kommande 12 månaderna 3,74 2,99 4,49 5,24 

Jag känner att vi som organisation har en positiv 
utveckling framför oss 3,86 3,09 4,63 5,40 

Mitt förtroende för den högsta chefen  
skulle förbättras om denne blev... 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig 

mer synlig 3,64 2,91 4,37 5,10 

mer lättillgänglig 3,37 2,70 4,04 4,72 

mer organiserad 3,17 2,54 3,80 4,44 

mer intresserad av den dagliga verksamheten 3,58 2,86 4,30 5,01 

bättre på att se mig som individ 3,37 2,70 4,04 4,72 

bättre på inspirera mig som individ 3,48 2,78 4,18 4,87 

bättre på att skapa en större frihet 3,08 2,46 3,70 4,31 

bättre på att delegera ansvar  3,20 2,56 3,84 4,48 

bättre på att ta mer genomtänkta beslut 3,30 2,64 3,96 4,62 

bättre på att kommunicera ut beslut/händelser  3,70 2,96 4,44 5,18 

bättre på att kommunicera ut sina värderingar  3,57 2,86 4,28 5,00 


