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Svarsfrekvens per förvaltning

Bildningsförvaltningen 90%

Miljö- och byggnadsförvaltningen 100%

Socialförvaltningen 79%

Tekniska förvaltningen 86%

Utveckling och service 98%

Vara bostäder 78%

Vara konserthus 90%

Vara kommun totalt 2020 85%















HME totalt och per förvaltning 
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Styrning 
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Styrning 

2018

Vara kommun 2020 1124 81 82 81 83 82 81 80 81

Bildningsförvaltningen 426 81 82 82 84 82 82 80 80

Miljö- o byggnadsförvaltningen 15 70 86 73 82 66 93 71 83

Socialförvaltningen 463 81 82 80 83 82 80 82 83

Tekniska förvaltningen 123 82 82 81 83 83 82 82 82

Utveckling och service 53 82 80 81 79 87 79 79 81

Vara Bostäder 7 77 73 80 72 80 81 73 66

Vara Konserthus 37 78 82 81 86 82 85 71 74
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Andel som inte har en rimlig 

arbetsbelastning. 



























Slutsats
Origos slutsats av 2020 års medarbetarundersökning är att de allra flesta medarbetarna trivs väl med sitt arbete inom 
Vara kommun. Flertalet frågeområden får fortsatt höga betyg med medelvärden omkring 4 och frågorna om ledarskapet 
ligger kvar på ett högt medelvärde på 4,2. Dock sker det en liten minskning för flera frågeområden. HME når 81 i årets 
undersökning, jämfört med 82 2018. 

Liksom tidigare år har vara kommun goda resultat och en fortsatt utmaning i att förvalta dessa resultat samtidigt som det 
också är viktigt att säkerställa att den minskning som sker på vissa frågeområden inte fortsätter i en nedåtgående trend. 
Resultatet ska dock även ses mot bakgrund av de utmaningar som Covid-19 bidragit till sedan våren 2019.  

Ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas trivsel och upplevelsen av ledarskapet ”spiller” ofta över på den 
generella upplevelsen av arbetssituationen. Inom Vara kommun får ledarskapet totalt sett goda betyg  med medel på 
4,2. 2018 låg medel på 4,1. Det är viktigt att även här förvalta det goda resultatet och säkerställa att cheferna fortsatt har 
de förutsättningar  (tid, resurser, stöd etc.) som behövs för att bedriva ett gott ledarskap. 

En fråga som liksom 2018 ligger lite lägre är utvecklingsmöjligheterna inom Vara kommun, trots att medarbetarna inom 
Vara kommun trivs väl med sitt arbete i kommunen. Det kan vara viktigt att lyfta denna fråga för att ytterligare öka 
medarbetarnas trivsel och samtidigt förhindra att medarbetare eventuellt slutar på grund av att man upplever 
begränsningar i möjligheterna att utvecklas i sitt arbete och sin yrkesroll. Frågor som kan ställas till medarbetarna är vad 
avser man med utvecklingsmöjligheter, vad skulle man vilja utvecklas inom och hur? Vilka möjligheter finns internt? 
Externt? 

Enligt prioriteringsmatrisen bör frågeområdena organisation och samverkan samt krav i arbetet prioriteras för att 
ytterligare öka medarbetarnas trivsel. 



Slutsats

Frågor som har att göra med trakasserier, kränkningar samt hot och våld är ständiga förbättringsområden, och fler 
uppger i år att man varit utsatt för trakasserier/kränkningar. En något lägre andel uppger att man varit utsatt för våld 
totalt sett men resultatet kan skilja mycket mellan förvaltningar och arbetsgrupper. 

Viktigast är dock att medarbetarundersökningen blir ett underlag för vidare dialog inom arbetsgrupperna. Vi 
rekommenderar att man inom grupperna ställer sig frågor så som: 

Vad är viktigast för oss att tänka på och utveckla för att vi ska trivas bättre, för att arbetet skall fungera effektivare, inom
gruppen och i relation med kollegor på andra avdelningar/enheter?

 Finns det områden som är viktiga att förändra/förbättra och som inte tas upp i undersökningen?
Viktigt att alla påminner sig om att det är ett delat ansvar: 

 Vad kan jag som medarbetare göra?
 Vad kan chefen göra?

Markörs rekommendation är att organisationen som helhet bör välja ut en eller max två frågor/områden att fokusera på. 
Även på enheterna bör ett fåtal frågor prioriteras. 

Att genomföra medarbetarundersökningar är ”enkelt”. Att ta hand om resultaten och skapa önskade effekter ställer krav 
på hela organisationen. Ofta är ambitionen hög och många frågor listas  som åtgärdspunkter. För att öka möjligheterna 
att åtgärderna genomförs och följs upp är det viktigt att prioritera.


