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P R O M E M O R I A  

Datum 2016-10-10  

 
 
 
Resultat medarbetarundersökning hösten 2016 

 
Sammanställning medarbetarundersökning på nivå FI total. 
Svarsfrekvens 92 procent. 
 
Resultat medelvärde 1-5   2016 (2015)  
 
Frågor klimat och processer  
 
FI har ett öppet och positivt arbetsklimat  4,1 (4,3) 
 
FI har tydliga processer som stödjer FI:s verksamhet på  
ett effektivt och rättssäkert sätt  3,7 (3,6) 
 
Mitt område/stab har ett öppet och 
positivt arbetsklimat   4,4 - 
 
Samarbete med för oss viktiga enheter/avdelningar/ 
områden fungerar bra   3,7 - 
 
Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 4,6 (4,5) 
 
I min närmaste arbetsgrupp finns tydliga processer  
som stödjer vår verksamhet så att vi kan arbeta på  
ett effektivt och rättsäkert sätt  3,8 - 
 
Jag kan påverka min arbetssituation  4,0 (3,7) 
 
Jag har de befogenheter jag behöver för att  
klara mina arbetsuppgifter   4,2 (3,9) 
 
Min erfarenhet och kompetens tas tillvara på ett sätt  
som är till nytta för verksamheten  4,1 (3,8) 
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Ledarskapsfrågor 
 
Jag har stort förtroende för Erik Thedéens  
sätt att leda och utveckla FI:s verksamhet  4,5 - 
 
Jag har stort förtroende för min närmaste chef  4,3 (4,3)  
 
Min närmaste chef 
är bra på att ge återkoppling på mitt arbete  3,9 (3,9) 
 
Min närmaste chef 
är bra på att fatta nödvändiga beslut och genomdriva dem 4,3 (4,1) 
 
Jag har stort förtroende för min avdelningschef 4,0 (3,9) 
 
Min avdelningschef 
är bra på att leda och utveckla vår verksamhet 3,7 (3,6)
  
Min avdelningschef 
är bra på att kommunicera verksamhetens övergripande 
mål och värderingar   3,6 (3,6) 
 
Jag har stort förtroende för min områdes-/stabschef 4,2 (3,9) 
 
Min områdes-/stabschef är bra på att leda  
och utveckla vår verksamhet   3,9 (3,7) 
 
Min områdes-/stabschef är bra på att kommunicera 
 verksamhetens övergripande mål och värderingar 3,8 (3,7) 
 
 
 
 


