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Läs mer och hitta stöd för att 

arbeta med resultatet
Här hittar du mer information om medarbetarenkäten och patientsäkerhetsenkäten:

https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/medarbetarenkatmetodguide/

Här kan du läsa mera om patientsäkerhet, säkerhetskultur och tipsguide från mätning till åtgärder:

https://www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/amnesomraden/patientsakerhet/sakerhetskultur/

I guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete hittar du stöd om hur du kan arbeta med resultaten från 

medarbetarenkäten och patientsäkerhetsenkäten:

https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/medarbetarenkatmetodguide/

Lyssna på fikapausen för att få inspiration och motivation att arbeta med förbättringsarbete kring 

arbetsmiljö och patientsäkerhet:

http://fikapausenpodcast.podbean.com/

https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/medarbetarenkatmetodguide/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/patientsakerhet/sakerhetskultur/
https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/medarbetarenkatmetodguide/
http://fikapausenpodcast.podbean.com/


Introduktion
I denna rapport presenteras resultatet av 2019 års medarbetarenkät. 

Syftet med undersökningen är att: 

I materialet beskrivs enkätens olika frågeområden och enskilda frågor inom varje 

område. Under varje delområde finns förslag på frågor som kan diskuteras när man 

analyserar resultatet.
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Skapa underlag för att utveckla den 

organisatoriska och den sociala 

arbetsmiljön på våra arbetsplatser. 

Enkäten är en del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Ge medarbetarna möjlighet att vara 

med och skapa en utvecklande och 

hälsofrämjande arbetsmiljö.  
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Läsinstruktioner  

Resultaten från medarbetarenkäten 

presenteras per enkätfråga uppdelat 

på olika områden. Svaren är 

fördelade på respektive 

svarsalternativ.

Varje frågeområde inleds med en 

förklarande text som beskriver vad 

frågorna handlar om. 

Varje frågeområde redovisas i 

spindeldiagram där man ser både sin 

egen enhets och sin förvaltnings 

resultat. 

För enheten redovisas även svaren 

på samtliga frågor fördelade på 

respektive svarsalternativ.

Negativa svar
Exempel

19% 22% 21% 17% 22%
Min enhets/avdelnings mål följs upp och 

utvärderas på ett bra sätt*

Positiva svar



Svarsfrekvenser
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Svars-

frekvens

Antal svar Antal i 

urval

VGR 77.5% 38406 49578

Alingsås lasarett 72.6% 507 698

Angereds Närsjukhus 87.0% 301 346

Film i Väst 88.2% 15 17

Folkhögskoleförvaltningen 85.4% 263 308

Folktandvården 86.7% 2624 3025

Frölunda Specialistsjukhus 79.9% 159 199

Förvaltningen för regiongemensam hälso- och sjukvård 88.3% 1326 1502

Göteborgs Botaniska trädgård 92.9% 65 70

GöteborgsOperan 82.2% 447 544

Habilitering och hälsa 83.1% 856 1030

Hälsan och stressmedicin 93.5% 116 124

Koncernkontoret 92.6% 1602 1730

Kultur i Väst 86.9% 73 84

Kungälvs Sjukhus 73.6% 1134 1540



Svarsfrekvenser
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Svars-

frekvens

Antal svar Antal i 

urval

VGR 77.5% 38406 49578

Naturbruksförvaltningen 87.9% 226 257

NU-Sjukvården 75.4% 3918 5193

Närhälsan 78.4% 3587 4576

Patientnämnder 80.0% 16 20

Regionservice 80.0% 2265 2833

Revisionsnämnd 78.6% 11 14

Sahlgrenska Universitetssjukhus 73.6% 12156 16516

Skaraborgs Sjukhus 73.9% 3132 4238

Södra Älvsborgs Sjukhus 73.4% 2919 3978

Turistrådet Västsverige 96.9% 31 32

Västarvet 92.7% 140 151

Västfastigheter 93.5% 517 553
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Arbetsorganisation och krav i arbetet

Frågorna om arbetsorganisation och 

krav i arbetet fångar medarbetarnas 

upplevelse av den organisatoriska 

arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Frågorna beskriver arbetsbelastning, 

om mål och roller upplevs som 

tydliga och om medarbetarna 

upplever att det är rimligt att förstå 

och klara av kraven i arbetet.

Med krav menar vi hur fysiskt och 

psykiskt belastande arbetet är. 

Det handlar om arbetsmängd, 

personalresurser, tidspress, 

känslomässigt engagemang och om 

det förekommer konflikter på 

arbetsplatsen.



Frågor med en stjärna ingår i Hållbart medarbetarengagemang som redovisas i slutet av rapporten. Frågor markerade med (R) bet yder omvänd 

fråga (eng. reversed) vilket innebär att andelen positiva beskriver andelen medarbetare som inte håller med påståendet.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Arbetsorganisation och krav i arbetet
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38119

38033

38162

37878

38171

38213

Antal svar

Jag är insatt i min enhets/avdelnings mål*

Min enhets/avdelnings mål följs upp och 

utvärderas på ett bra sätt*

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete*

(R) I mitt arbete ställs det ofta krav som går mot 

varandra

Min arbetsmängd känns rimlig

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min 

normala arbetstid

38% 47% 11%

19% 43% 26% 9%

52% 39% 6%

9% 26% 32% 24% 9%

15% 42% 20% 18% 5%

17% 40% 18% 18% 6%

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt



Frågor markerade med (R) betyder omvänd fråga (eng. reversed) vilket innebär att andelen positiva beskriver andelen medarbeta re som inte

håller med påståendet.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Arbetsorganisation och krav i arbetet
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38177

38134

38109

38176

38196

Antal svar

På min arbetsplats finns tillräckligt med personal 

både vad gäller antal och kompetens

I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis 

fatta snabba beslut, lösa krävande problem 

och/eller ta in ny information

(R) I mitt arbete möter jag ofta människor i svåra 

situationer, löser konflikter och/eller hanterar 

etiska dilemman

(R) I mitt arbete förekommer ofta 

samarbetsproblem

Jag har ett arbete som är lagom fysiskt 

belastande

10% 32% 19% 27% 12%

20% 50% 19% 9%

7% 11% 18% 31% 33%

22% 41% 22% 11%

31% 37% 19% 9%

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt



84%

63%

91%

35%

57%

57%

41%71%

18%

63%

68%

Jag är insatt i min enhets/avdelnings mål*

Min enhets/avdelnings mål följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt*

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete*

(R) I mitt arbete ställs det ofta krav som går mot 
varandra

Min arbetsmängd känns rimlig

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min 
normala arbetstid

På min arbetsplats finns tillräckligt med personal 
både vad gäller antal och kompetens

I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis 
fatta snabba beslut, lösa krävande problem 

och/eller ta in ny information

(R) I mitt arbete möter jag ofta människor i svåra 
situationer, löser konflikter och/eller hanterar 

etiska dilemman

(R) I mitt arbete förekommer ofta 
samarbetsproblem

Jag har ett arbete som är lagom fysiskt 
belastande

VGR 2017

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Arbetsorganisation och krav i arbetet

10

Andel positiva svar per fråga för VGR jämfört med tidigare mätning 2017. Frågor med en stjärna ingår i Hållbart medarbetareng agemang som 

redovisas i slutet av rapporten. Frågor markerade med (R) betyder omvänd fråga (eng. reversed) vilket innebär att andelen pos itiva beskriver 

andelen medarbetare som inte håller med påståendet.
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Detta område handlar om de 

förutsättningar som finns för att 

hantera kraven i arbetet i form av 

olika resurser och stödfunktioner.

Följande resurser har särskild 

betydelse för hälsa och engagemang: 

• Socialt stöd från kollegor, chef och 

organisatoriska stödresurser

• Rättvisa 

• Utvecklingsmöjligheter

• Erkännande för arbetsinsatser

• Tydliga roller och 

organisationsstruktur och att 

arbetet är förutsägbart 

• Tydliga mål och god uppföljning av 

mål

• Ett bra ledarskap

• Hög grad av inflytande

• Välfungerande kommunikation

Resurser och stöd i arbetet



Frågor med en stjärna ingår i Hållbart medarbetarengagemang som redovisas i slutet av rapporten.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Resurser och stöd i arbetet
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38134

38173

38169

38182

38056

38193

38138

Antal svar

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta 

ansvar i mitt arbete*

Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur 

mitt arbete ska utföras

I mitt arbete används min kompetens och 

förmåga på rätt sätt

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete*

Min närmaste chef hjälper mig att prioritera mina 

arbetsuppgifter vid behov

Jag informerar min chef om det uppstår problem 

på arbetsplatsen eller i mitt arbete

Min närmaste chef visar uppskattning för mina 

arbetsinsatser*

44% 40% 11%

34% 39% 16% 8%

31% 46% 13% 7%

36% 42% 14% 5%

22% 30% 29% 12% 7%

49% 39% 8%

39% 32% 17% 7%5%

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt



Frågor med en stjärna ingår i Hållbart medarbetarengagemang som redovisas i slutet av rapporten.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Resurser och stöd i arbetet
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38134

38068

38173

38201

38205

38211

Antal svar

Min närmaste chef visar förtroende för mig som 

medarbetare*

Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår 

känslomässigt påfrestande situationer i mitt 

arbete

Vid behov kan jag få hjälp från mina 

arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter

Jag trivs och känner gemenskap med mina 

arbetskamrater

Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella 

problem på min arbetsplats

Jag har tillgång till välfungerande IT-verktyg

54% 32% 10%

39% 34% 18% 6%

47% 39% 10%

56% 33% 8%

43% 40% 11%

29% 38% 17% 11%5%

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt



84%

73%

78%

78%

52%

88%
71%

86%

73%

86%

89%

83%

67%

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta 
ansvar i mitt arbete*

Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur 
mitt arbete ska utföras

I mitt arbete används min kompetens och 
förmåga på rätt sätt

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete*

Min närmaste chef hjälper mig att prioritera mina 
arbetsuppgifter vid behov

Jag informerar min chef om det uppstår problem 
på arbetsplatsen eller i mitt arbete

Min närmaste chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser*

Min närmaste chef visar förtroende för mig som 
medarbetare*

Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår 
känslomässigt påfrestande situationer i mitt 

arbete

Vid behov kan jag få hjälp från mina 
arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter

Jag trivs och känner gemenskap med mina 
arbetskamrater

Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella 
problem på min arbetsplats

Jag har tillgång till välfungerande IT-verktyg

VGR 2017

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Resurser och stöd i arbetet
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Andel positiva svar per fråga för VGR jämfört med tidigare mätning 2017. Frågor med en stjärna ingår i Hållbart medarbetareng agemang som 

redovisas i slutet av rapporten.
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Arbetstid och återhämtning

Frågorna om arbetstid och 

återhämtning fångar möjligheten att 

påverka arbetstider och/eller 

arbetsschema samt möjlighet till 

återhämtning och reflektion.

Återhämtning handlar om sömn och 

vila mellan arbetspassen. Men det 

behövs också tillfällen till pauser och 

raster under arbetets gång för att 

orka med och fungera. 

Perioder av stress behöver varvas 

med återhämtning. Det handlar om 

schemaläggning och raster, men 

även tid för reflektion, variation, 

kreativitet och ett gott socialt klimat. 

Balans i vardagen och en god sömn 

har också stor betydelse. 



VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Arbetstid och återhämtning
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38208

38222

38240

Antal svar

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt 

arbete

Jag har möjlighet till återhämtning under 

arbetspasset genom raster och/eller pauser

Jag har möjlighet att påverka mina arbetstider 

och/eller mitt arbetsschema

11% 34% 24% 22% 9%

20% 40% 21% 14% 5%

25% 40% 19% 11%6%

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt



45%

60%64%

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt 
arbete

Jag har möjlighet till återhämtning under 
arbetspasset genom raster och/eller pauser

Jag har möjlighet att påverka mina arbetstider 
och/eller mitt arbetsschema

VGR 2017

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Arbetstid och återhämtning

17

Andel positiva svar per fråga för VGR jämfört med tidigare mätning 2017.
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Följande frågor berör områden som 

påverkar motivation, välbefinnande 

och den upplevda hälsan i arbetet 

och på fritiden.

Motivation, välbefinnande och hälsa 

påverkas av den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljö.

Medarbetare som kan se mening i 

sitt arbete mår i allmänhet bättre och 

det är mer sannolikt att de väljer att 

stanna på arbetsplatsen. 

Att sakna mening i arbetet är en 

känd stressfaktor, men det är främst 

relevant i förhållande till självkänsla, 

engagemang och 

arbetstillfredsställelse. 

Motivation, välbefinnande och hälsa



Frågor med en stjärna ingår i Hållbart medarbetarengagemang som redovisas i slutet av rapporten.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Motivation, välbefinnande och hälsa

19

38255

38258

38237

38228

38240

Antal svar

Mitt arbete känns meningsfullt*

Jag ser fram emot att gå till arbetet*

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min 

lediga tid

Jag har ork kvar att göra andra saker efter 

arbetspassets slut

Jag känner mig utvilad och återhämtad efter ett 

par dagars ledighet

53% 37% 7%

32% 45% 16% 5%

26% 38% 17% 14%5%

14% 35% 23% 20% 8%

29% 40% 16% 11%

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt



91%

77%

64%

50%

69%

Mitt arbete känns meningsfullt*

Jag ser fram emot att gå till arbetet*

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min 
lediga tid

Jag har ork kvar att göra andra saker efter 
arbetspassets slut

Jag känner mig utvilad och återhämtad efter ett 
par dagars ledighet

VGR 2017

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Motivation, välbefinnande och hälsa
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Andel positiva svar per fråga för VGR jämfört med tidigare mätning 2017. Frågor med en stjärna ingår i Hållbart medarbetareng agemang som 

redovisas i slutet av rapporten.



VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Motivation, välbefinnande och hälsa

Hur ansträngd känner du dig vanligtvis i kroppen efter ett arbetspass?

21

38185

Antal svar

VGR 21% 32% 37% 9%

Inte alls ansträngd Lätt ansträngd

Måttligt ansträngd Mycket ansträngd



VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Motivation, välbefinnande och hälsa

I allmänhet, hur skulle du säga att dina hälsa är?

22

38180

Antal svar

VGR 12% 37% 36% 13%

Utmärkt Mycket god God Någorlunda Dålig



VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Motivation, välbefinnande och hälsa

Känner du av stress för närvarande?

23

38261

Antal svar

VGR 18% 26% 34% 18% 5%

Inte alls Bara lite

I viss mån Ganska mycket

Väldigt mycket



VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Motivation, välbefinnande och hälsa

Har du använt dig av friskvårdsbidraget under 2019?

24

38217

Antal svar

VGR 47% 53%

Ja Nej



Kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier, hot och våld

Frågorna beskriver upplevelser kring 

kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier, hot och 

våld, sådant som inte accepteras i 

verksamheten.

Forskning har visat samband 

mellan brister i organisatorisk och 

social arbetsmiljö och kränkande 

särbehandling.

Dessa frågor kommer inte att 

redovisas på enheter/avdelningar 

som har färre än 50 anställda, för att 

säkerställa anonymitet. Det krävs 

även 10 svarande medarbetare per 

fråga för att den ska redovisas.
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Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Utsatthet
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8%

2% 2%

7%
9%

3% 2%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kränkande 
särbehandling

Diskriminering Sexuella trakasserier Våld eller hot om våld

VGR 2017



Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Kränkande särbehandling
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Kränkande särbehandling utfördes av:

36%

65%

6%

17%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chef/överordnad

Kollega/arbetskamrat

Underställd medarbetare

Patient/kund

Annan



Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Kränkande särbehandling

28

Vid kränkande särbehandling har medarbetaren fått stöd av:

40%

26%

3%

7%

2%

4%

8%

8%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, av eller genom kollega

Ja, av eller genom chef

Ja, av eller genom HR-avdelning

Ja, av eller genom mitt fackförbund

Ja, av eller genom mitt skyddsombud

Ja, av eller genom min företagshälsovård

Nej, jag har sökt men inte fått någon hjälp

Nej, vet inte vem jag skulle vända mig till

Nej, jag har inte sökt hjälp



Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Diskriminering

29

Diskrimineringen utfördes av:

33%

50%

7%

33%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chef/överordnad

Kollega/arbetskamrat

Underställd medarbetare

Patient/kund

Annan



Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Diskriminering

30

Vid diskriminering har medarbetaren fått stöd av:

31%

14%

2%

4%

1%

2%

8%

11%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, av eller genom kollega

Ja, av eller genom chef

Ja, av eller genom HR-avdelning

Ja, av eller genom mitt fackförbund

Ja, av eller genom mitt skyddsombud

Ja, av eller genom min företagshälsovård

Nej, jag har sökt men inte fått någon hjälp

Nej, vet inte vem jag skulle vända mig till

Nej, jag har inte sökt hjälp



Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Diskriminering

31

Diskrimineringen har varit relaterad till:

31%

39%

6%

31%

11%

10%

3%

38%

45%

5%

27%

12%

12%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ålder

Kön

Könsidentitet eller könsuttryck

Etnisk tillhörighet

Religion/annan trosuppfattning

Funktionsnedsättning

Sexuell läggning

VGR 2017



Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Sexuella trakasserier

32

Sexuella trakasserierna utfördes av:

6%

33%

3%

63%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chef/överordnad

Kollega/arbetskamrat

Underställd medarbetare

Patient/kund

Annan



Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.

VGR | 77% (38406 SVAR AV 49578 MÖJLIGA)

Sexuella trakasserier

33

Vid sexuella trakasserier har medarbetaren fått stöd av:

35%

15%

2%

2%

0%

1%

3%

4%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, av eller genom kollega

Ja, av eller genom chef

Ja, av eller genom HR-avdelning

Ja, av eller genom mitt fackförbund

Ja, av eller genom mitt skyddsombud

Ja, av eller genom min företagshälsovård

Nej, jag har sökt men inte fått någon hjälp

Nej, vet inte vem jag skulle vända mig till

Nej, jag har inte sökt hjälp



Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.
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Våld eller hot om våld

34

Våld eller hot om våld utfördes av:

1%

3%

1%

93%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chef/överordnad

Kollega/arbetskamrat

Underställd medarbetare

Patient/kund

Annan



Andel medarbetare som har svarat "ja" på respektive fråga.
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Våld eller hot om våld

35

Vid våld eller hot om våld har medarbetaren fått stöd av:

55%

28%

1%

2%

2%

2%

3%

2%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, av eller genom kollega

Ja, av eller genom chef

Ja, av eller genom HR-avdelning

Ja, av eller genom mitt fackförbund

Ja, av eller genom mitt skyddsombud

Ja, av eller genom min företagshälsovård

Nej, jag har sökt men inte fått någon hjälp

Nej, vet inte vem jag skulle vända mig till

Nej, jag har inte sökt hjälp
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Helhetsbedömning av effektivitet, kvalitet 

och arbetssituation

Frågorna om effektivitet och kvalitet 

fångar hur nöjda medarbetarna är 

med att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter effektivt och med 

kvalitet.

Frågan om arbetssituation fångar hur 

nöjda medarbetarna är med sin 

nuvarande arbetssituation. 
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Helhetsbedömning

Hur nöjd är du med effektiviteten på det arbete som utförs på din enhet/avdelning?

37

38197

Antal svar

VGR 11% 47% 27% 12%

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd
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Helhetsbedömning

Hur nöjd är du med kvaliteten på det arbete som utförs på din enhet/avdelning?

38

38189

Antal svar

VGR 24% 53% 16% 5%

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd
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Helhetsbedömning

Hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation?

39

38274

Antal svar

VGR 20% 50% 18% 9%

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd
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Hållbart medarbetarengagemang - HME

HME redovisas genom att man väger 

ihop ett snittvärde på de frågor som 

ingår och strävar efter ett så högt 

resultat som möjligt. 

HME står för Hållbart 

medarbetarengagemang. Begreppet 

är utarbetat av Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) och redovisas 

nationellt. HME består av 9 frågor 

som tillsammans bildar fyra index: 

styrning, motivation och ledarskap 

samt totalindex för samtliga frågor.
Hållbart medarbetarengagemang 

fungerar som uppföljningstal i 

regionens budgetprocess.
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Hållbart medarbetarengagemang

41

78

79

77

79

77

78

75

76

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

HME - Totalindex

HME - Motivation

HME - Styrning

HME - Ledarskap

VGR 2017
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Västra Götalandsregionen som 

arbetsgivare

Följande frågor fångar om 

medarbetarna är stolta över att 

arbeta i Västra Götalandsregionen 

och om de skulle rekommendera 

andra att arbeta inom Västra 

Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har som 

ambition att bli Sveriges bästa 

offentliga arbetsgivare.

Detta är två övergripande och viktiga 

frågor på hur nöjda medarbetarna är 

med VGR som  arbetsgivare.
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Västra Götalandsregionen som 

arbetsgivare

43

37994

37848

Antal svar

Jag är stolt över 

att arbeta i Västra 

Götalandsregionen

VGR

Jag 

rekommenderar 

gärna Västra 

Götalandsregionen 

VGR

17% 48% 27% 8%

17% 42% 29% 12%

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra

Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls



PATIENTSÄKERHETSENKÄT 2019

VGR
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Läs mer och hitta stöd för att 

arbeta med resultatet
Här hittar du mer information om medarbetarenkäten och patientsäkerhetsenkäten:

https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/medarbetarenkatmetodguide/

Här kan du läsa mera om patientsäkerhet, säkerhetskultur och tipsguide från mätning till åtgärder:

https://www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/amnesomraden/patientsakerhet/sakerhetskultur/

I guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete hittar du stöd om hur du kan arbeta med resultaten från 

medarbetarenkäten och patientsäkerhetsenkäten:

https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/medarbetarenkatmetodguide/

Lyssna på fikapausen för att få inspiration och motivation att arbeta med förbättringsarbete kring 

arbetsmiljö och patientsäkerhet:

http://fikapausenpodcast.podbean.com/

https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/medarbetarenkatmetodguide/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/patientsakerhet/sakerhetskultur/
https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/medarbetarenkatmetodguide/
http://fikapausenpodcast.podbean.com/
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Introduktion

I denna rapport presenteras 

resultatet av 2019 års 

patientsäkerhetsenkät. 

Patientsäkerhetsenkäten visar hur 

medarbetare i hälso- och 

sjukvården upplever 

patientsäkerhetskulturen. 

Mätningen görs för att kartlägga 

styrkor och svagheter i 

patientsäkerhetskulturen och 

därmed tydliggöra angelägna 

förbättringsområden.

Enkätresultatet utgör underlag för 

fortsatt utveckling av säker vård. 

Ett bidrag i arbetet med 

systematiska förbättringar.



På dessa två frågor är svaren 

stämmer mycket bra och stämmer 

ganska bra redovisade som 

positiva – i grönt. 

Läsanvisningar 

I redovisningen av patientsäker-

hetsenkäten visas antalet positiva 

svar, det vill säga den procentandel 

av medarbetarna som angivit något 

av de två positivt laddade svaren på 

en femgradig skala. Resultaten av 

frågorna grupperas och redovisas 

som nio olika dimensioner.

En del frågor är negativt formulerade 

i enkäten. Resultatredovisningen av 

dessa frågor är anpassad för att följa 

samma mönster som övriga frågor. 

Dessa frågor är markerade med (R). 

50%+37%+42% 
3

=43%
På denna fråga, markerad med

(R) Är svaren stämmer mycket 

dåligt och stämmer ganska dåligt 

redovisade som positiva – i grönt.

För varje dimension redovisas 

fördelningen mellan respektive 

svarsalternativ på de frågor som 

ingår.

Exempel



65%

68%

28%

59%

58%56%

65%

41%

46%

Återföring och kommunikation kring 
avvikelser

Öppenhet i kommunikation

Högsta ledningens stöd till 
patientsäkerhetsarbetet

Icke straff- och skuldbeläggande kultur

LärandeorganisationSammantagen säkerhetsmedvetenhet

Min närmaste chefs agerande kring 
patientsäkerhet

Överlämningar och överföringar av 
patienter och information

Information och stöd till patienter vid 
vårdskada

VGR 2017
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Resultat per dimension

48

Andel positiva svar per dimension för VGR jämfört med tidigare mätning 2017.
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Återföring och kommunikation kring 

avvikelser

49

27306

26964

27068

27133

Antal svar

Återföring och kommunikation kring avvikelser

Frågor i dimensionen Antal svar

Vi får återkoppling om de förändringar som 

genomförts baserade på avvikelserapporter

Vi informeras om de misstag som görs på vår 

arbetsplats

På den här arbetsplatsen diskuterar vi hur vi ska 

undvika att fel inträffar igen

23% 43% 24% 9%

20% 36% 27% 13%5%

21% 46% 24% 7%

27% 46% 21% 5%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig
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Öppenhet i kommunikation

50

Frågor markerade med (R) betyder omvänd fråga (eng. reversed) vilket innebär att andelen positiva beskriver andelen medarbeta re som inte

håller med påståendet.

27258

27048

27039

26982

Antal svar

Öppenhet i kommunikation

Frågor i dimensionen Antal svar

Personalen säger utan tvekan ifrån om de ser 

något som kan påverka vården av patienterna 

negativt

(R) Personalen är rädd för att ställa frågor när 

något inte verkar stå rätt till

Personalen kan öppet ifrågasätta chefers och 

auktoriteters beslut eller handlingar

23% 45% 23% 7%

27% 52% 18%

28% 46% 20% 5%

15% 38% 30% 13%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig
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Högsta ledningens stöd till 

patientsäkerhetsarbete

51

Frågor markerade med (R) betyder omvänd fråga (eng. reversed) vilket innebär att andelen positiva beskriver andelen medarbeta re 

som inte håller med påståendet.

26906

26791

26261

26412

Antal svar

Högsta ledningens stöd till 

patientsäkerhetsarbetet

Frågor i dimensionen Antal svar

Högsta ledningen har skapat ett arbetsklimat som 

främjar patientsäkerheten

(R) Högsta ledningen verkar endast intressera 

sig för patientsäkerheten när en vårdskada 

inträffat

Högsta ledningens agerande visar att 

patientsäkerheten har högsta prioritet

7% 21% 41% 19% 12%

7% 27% 35% 18% 12%

8% 16% 47% 21% 8%

7% 20% 40% 18% 15%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra

Varken eller Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt
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En icke straff- och skuldbeläggande kultur

52

Frågor markerade med (R) betyder omvänd fråga (eng. reversed) vilket innebär att andelen positiva beskriver andelen medarbeta re som inte

håller med påståendet.

27417

26957

27321

26957

Antal svar

Icke straff- och skuldbeläggande kultur

Frågor i dimensionen Antal svar

(R) Personalen oroar sig för att de misstag de 

gjort sparas i deras personalakt

(R) När en avvikelse rapporteras, känns det som 

att det är personen som utpekas istället för 

problemet

(R) Personal upplever att deras misstag läggs 

dem till last

33% 26% 34% 6%

31% 24% 39% 5%

36% 30% 25% 7%

31% 24% 39% 5%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra

Varken eller Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt
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Lärandeorganisation

53

27585

27237

27507

27085

Antal svar

Lärandeorganisation

Frågor i dimensionen Antal svar

Misstag har lett till positiva förändringar här

Vi arbetar aktivt med att förbättra 

patientsäkerheten

När vi har infört förändringar för att förbättra 

patientsäkerheten utvärderar vi effekten

15% 44% 33% 7%

10% 44% 40% 5%

26% 49% 19%

8% 38% 39% 12%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra

Varken eller Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt
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Sammantagen säkerhetsmedvetenhet
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Frågor markerade med (R) betyder omvänd fråga (eng. reversed) vilket innebär att andelen positiva beskriver andelen medarbeta re som inte

håller med påståendet.

27506

27184

27195

27306

27199

Antal svar

Sammantagen säkerhetsmedvetenhet

Frågor i dimensionen Antal svar

Patientsäkerheten offras aldrig för att vi ska hinna få 

mer gjort

Våra rutiner och system är bra på att förhindra att fel 

inträffar

(R) Det är bara tur att inga allvarligare misstag sker 

här

(R) Vi har problem med patientsäkerheten på den här 

arbetsplatsen

21% 35% 27% 13%

15% 30% 28% 20% 7%

12% 45% 30% 10%

27% 30% 24% 13%5%

32% 32% 24% 9%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra

Varken eller Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt
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Min närmaste chefs agerande kring 

patientsäkerhet

55

Frågor markerade med (R) betyder omvänd fråga (eng. reversed) vilket innebär att andelen positiva beskriver andelen medarbeta re 

som inte håller med påståendet.

27318

27136

27179

27127

27066

Antal svar

Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet

Frågor i dimensionen Antal svar

Min närmaste chef uttrycker sin uppskattning när han 

eller hon ser att en uppgift utförs enligt fastställda 

patientsäkerhetsrutiner

Min närmaste chef beaktar på allvar medarbetarnas 

förslag till förbättringar av patientsäkerheten

(R) När arbetsbelastningen ökar vill min närmaste 

chef att vi ökar tempot, även om det innebär att vi 

måste ta genvägar

(R) Min närmaste chef förbiser 

patientsäkerhetsproblem som upprepas om och om 

igen

32% 33% 26% 7%

20% 34% 34% 8%

29% 42% 22%

28% 30% 29% 10%

50% 25% 19%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Varken el ler

Stämmer ganska dål igt Stämmer mycket dål igt
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Överlämningar och överföringar av 

patienter och information

56

Frågor markerade med (R) betyder omvänd fråga (eng. reversed) vilket innebär att andelen positiva beskriver andelen medarbeta re 

som inte håller med påståendet.

26789

26525

26240

26354

26028

Antal svar

Överlämningar och överföringar av patienter och 

information

Frågor i dimensionen Antal svar

(R) Saker och ting "faller mellan stolarna" då 

patienter överförs från en enhet till en annan

(R) Viktig information om patientens  vård tappas ofta 

bort när ett arbetslag avlöser ett annat

(R) Problem uppstår ofta vid utbyte av information 

mellan enheter

(R) Skiftbyten är problematiska för patienterna på den 

här enheten

15% 26% 40% 15%

5% 20% 41% 26% 8%

18% 33% 38% 10%

8% 27% 42% 20%

31% 24% 40%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra

Varken eller Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt
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Information och stöd till patient vid 

vårdskada

57

25899

25764

25627

25420

25316

Antal svar

Information och stöd till patienter vid vårdskada

Frågor i dimensionen Antal svar

På min arbetsplats får patienter/närstående som drabbats 

av en vårdskada en ursäkt och ett beklagande av det som 

har hänt

På min arbetsplats får patienter/närstående som drabbats 

av en vårdskada information om vad som hänt, varför det 

hände och vad som görs för att förhindra att liknande 

händelser inträffar igen

På min arbetsplats får patienter/närstående som har 

drabbats av en vårdskada stöd och hjälp att bearbeta och 

hantera det som har hänt

På min arbetsplats får patienter/närstående som drabbats 

av en vårdskada information om möjligheten att söka 

ersättning från patientförsäkringen

15% 31% 48%

19% 36% 40%

17% 37% 42%

11% 27% 55% 5%

11% 24% 58%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Varken el ler

Stämmer ganska dål igt Stämmer mycket dål igt
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Patientsäkerhet och arbetsmiljö

Det finns många aspekter av 

medarbetares attityder, åsikter och 

upplevelser som spelar roll för 

säkerhetskulturen. 

Sahlgrenska Akademin har forskat* 

om säkerhetskultur och identifierat 

fyra faktorer som särskilt viktiga:

• hållbar arbetsbelastning

• förtroende för närmsta chef

• förtroende för kollegor 

• tillgång till de resurser som krävs 

för arbetet

Frågor som handlar om dessa fyra 

faktorer finns med både i 

patientsäkerhetsenkäten och 

medarbetarenkäten.

*Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder, Marianne Törner med flera, Göteborgs universitet

På följande sidor redovisas svar från 

båda enkäterna kring frågor som har 

samband med dessa faktorer. Här 

benämns områdena:

• arbetsbelastning 

• stöd från närmsta chef 

• stöd från arbetsgruppen

• organisatoriskt stöd
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Arbetsbelastning

59

38171

38213

38177

27184

Antal svar

Min arbetsmängd känns rimlig

Jag hinner med mina arbetsuppgifter 

inom min normala arbetstid

På min arbetsplats finns tillräckligt med 

personal både vad gäller antal och 

kompetens

Patientsäkerheten offras aldrig för att vi 

ska hinna få mer gjort

15% 42% 20% 18% 5%

17% 40% 18% 18% 6%

10% 32% 19% 27% 12%

15% 30% 28% 20% 7%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra

Varken eller Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt
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Stöd från närmaste chef

60

Frågor med en stjärna ingår i Hållbart medarbetarengagemang. Frågor markerade med (R) betyder omvänd fråga (eng. reversed) vi lket 

innebär att andelen positiva beskriver andelen medarbetare som inte håller med påståendet.

27136

27179

27066

38134

38138

38134

Antal svar

Min närmaste chef uttrycker sin uppskattning när han eller 

hon ser att en uppgift utförs enligt fastställda 

patientsäkerhetsrutiner

Min närmaste chef beaktar på allvar medarbetarnas förslag 

till förbättringar av patientsäkerheten

(R) Min närmaste chef förbiser patientsäkerhetsproblem 

som upprepas om och om igen

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i 

mitt arbete*

Min närmaste chef visar uppskattning för mina 

arbetsinsatser*

Min närmaste chef visar förtroende för mig som 

medarbetare*

20% 34% 34% 8%

29% 42% 22%

50% 25% 19%

44% 40% 11%

39% 32% 17% 7%5%

54% 32% 10%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra el ler dål igt Stämmer ganska dål igt

Stämmer mycket dål igt
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Stöd från arbetsgruppen
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38205

27048

38201

38173

Antal svar

Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella 

problem på min arbetsplats

Personalen säger utan tvekan ifrån om de ser 

något som kan påverka vården av patienterna 

negativt

Jag trivs och känner gemenskap med mina 

arbetskamrater

Vid behov kan jag få hjälp från mina 

arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter

43% 40% 11%

27% 52% 18%

56% 33% 8%

47% 39% 10%

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt
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Organisatoriskt stöd
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26412

26964

38068

38173

Antal svar

Högsta ledningens agerande visar att 

patientsäkerheten har högsta prioritet

Vi får återkoppling om de förändringar som 

genomförts baserade på avvikelserapporter

Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår 

känslomässigt påfrestande situationer i mitt 

arbete

Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur 

mitt arbete ska utföras

7% 20% 40% 18% 15%

20% 36% 27% 13%5%

39% 34% 18% 6%

34% 39% 16% 8%

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt




