
 

Frågor medarbetarundersökning Brilliant – Melleruds kommun  
 
Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera organisationen som arbetsgivare till en vän eller bekant? 

 
Motivera gärna ditt svar: 

 
Index: Engagemang  

 
Är du motiverad i ditt arbete? 

 
Är du stolt över att jobba inom organisationen? 

 
Tycker du att ditt jobb är kul? 

 
Är du beredd att anstränga dig lite extra för att organisationen ska bli mer framgångsrik? 

 
Vet du vad du förväntas uppnå i ditt dagliga arbete? 

 
Arbetar ni i din arbetsgrupp efter era mål? 

 
Känner du till organisationens övergripande mål? 

 
Ser du hur din arbetsgrupp bidrar till att nå organisationens övergripande mål? 

 
Index: Teameffektivitet 

 
Fungerar arbetsfördelningen bra i din arbetsgrupp? 

 
Samarbetar ni bra inom din arbetsgrupp? 

 
Är ni bra på att ge feedback till varandra inom din arbetsgrupp? 
 
Är det lätt att få saker genomförda i din arbetsgrupp? 

 
Kan ni fritt framföra era åsikter i din arbetsgrupp? 

 
Förekommer det konflikter i din arbetsgrupp som påverkar arbetet negativt? 

 
Planeras arbetet på ett bra sätt i din arbetsgrupp? 

 
Följer ni upp ert arbete i din arbetsgrupp? 

 
Känner du dig respekterad av dina kollegor? 

 
 



Index: Organisatorisk och social arbetsmiljö  

 
Har du överlag en rimlig stressnivå i ditt arbete? 

 
Får du tillräckligt med tid för återhämtning mellan arbetsdagar? 

 
Får du stöd vid hög arbetsbelastning? 

 
Har du de förutsättningar du behöver för att göra ett bra jobb? 

 
Kan du påverka din arbetssituation? 

 
Index: Ledarskap 

 
Leder din chef arbetsgruppen på ett bra sätt? 

 
Känner du dig respekterad av din chef? 

 
Får du stöd av din chef när du behöver det? 

 
Är din chef tydlig med vad som förväntas av dig? 

 
Involverar din chef dig när beslut fattas som påverkar dig och dina kollegor? 

 
Får du regelbunden feedback av din chef? 

 
Följer din chef regelbundet upp din arbetssituation? 

 
Index: Ledning 

 
Tycker du att organisationens ledningsgrupp leder organisationen på ett bra sätt? 

 
Är organisationens ledningsgrupp bra på att kommunicera internt? 

 
Upplever du att ledningsgruppen förmedlar en tydlig bild av organisationens framtida riktning? 

 
Tycker du att organisationen utvecklas för att möta omvärldens förändringar? 

 
Kompletterande frågor  

 
Upplever du att du blir tillräckligt involverad i beslut som rör ditt arbete? 

 
Har du möjlighet att utvecklas i ditt arbete? 

 
Känner du till organisationens värderingar? 

 



Kan du identifiera dig med organisationens värderingar? 

 
Ser du dig själv arbeta inom organisationen om två år? 

 
Fungerar samarbetet bra mellan din arbetsgrupp och andra arbetsgrupper? 

 
Arbetar din arbetsgrupp aktivt med resultaten från era medarbetarundersökningar? 

 
Likabehandling 

 
Anser du att alla medarbetare har lika möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder? 

 
Tycker du att stämningen och jargongen på din arbetsplats passar alla (oavsett kön, könsöverskridande 
 identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,  
sexuell läggning, ålder eller annat)? 

 
Har du blivit utsatt för kränkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller annan diskriminering  
på jobbet under de senaste 12 månaderna? 

 
Vad var det för typ av kränkande beteende? Du kan välja att kryssa i flera alternativ. 

 
Vad upplevde du att diskrimineringen grundade sig i? Du kan välja att kryssa i flera alternativ. 

 
Vem utsatte dig för kränkande beteenden? Du kan välja att kryssa i flera alternativ. 

 
Har du meddelat händelsen/händelserna (relaterade till kränkande beteenden) till din chef, HR, fackligt  
Ombud eller skyddsombud? 

 
När du berättade att du blivit utsatt för kränkande beteenden, ledde det till någon konkret åtgärd? 

 
Vet du vem du ska vända dig till på din arbetsplats om du blir utsatt för kränkande beteenden? 

 
Upplever du att någon av dina kollegor blivit utsatt för kränkande särbehandling, mobbning, sexuella 
trakasserier eller annan diskriminering på jobbet under de senaste 12 månaderna? 

 
Har du meddelat händelsen/händelserna (om kränkande beteenden mot en kollega) till någon chef, HR, 
fackligt ombud eller skyddsombud? 

 
När du berättade om händelsen/händelserna (om kränkande beteenden mot en kollega), ledde det 
till någon konkret åtgärd? 

 


