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Så upplever medarbetarna arbetsmiljön i
Region Västerbotten
Under hösten genomfördes en stor medarbetarundersökning i Region
Västerbotten. Resultaten visar både på positiva upplevelser av arbetsmiljön
och en god relation mellan chefer och medarbetare. Samtidigt finns det delar
som brister och där mer behöver göras för att stärka arbetsplatskulturen.
Cirka 80 procent av Region Västerbottens drygt 10 000 medarbetare har
svarat på medarbetarundersökningen som senast genomfördes under 2018.
Enkäten var inplanerad att genomföras under 2020 men flyttades fram till
följd av pandemin.

– Det är positivt att så många tagit sig tid att delta i undersökningen. Det ger
oss ett bra underlag för att kunna förbättra arbetsmiljön och verksamheten
tillsammans med våra chefer och medarbetare, säger regiondirektör Tommy
Svensson.
Medarbetarundersökningen tittar på flera olika områden: Medarbetarskap och
ledarskap, säkerhet och lärande, organisatorisk och social arbetsmiljö, stress,
digitalisering och arbetsmiljö. I årets undersökning finns även frågor om
patientsäkerhet med för de som arbetar med patienter, distansarbete för de
som arbetat på distans samt frågor rörande chefers förutsättningar. På
övergripande nivå sammanställs även frågor rörande kränkande
särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier och hot om våld.
Motivation och engagemang
På övergripande nivå finns flera resultat som visar på en positiv upplevelse
av arbetsmiljön. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger på 76 procent.
Det är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för områdena
motivation, ledarskap och styrning. På frågan om man ser fram emot att gå
till jobbet ligger medelvärdet på 3,83 av maximalt 5.
– Medarbetarna tycker att deras arbetsuppgifter är meningsfulla och att det
finns en hög grad av personligt lärande och utveckling i det dagliga arbetet.
En stor majoritet tycker också att deras arbetsplats har ett lärande
förhållningssätt samt att samarbetet och bemötandet är gott mellan kollegor,
säger HR-direktör Kia Ronnhed.
Medarbetarna tycker att deras närmsta chef visar uppskattning för deras
arbetsinsatser. Cheferna har förtroende för dem som medarbetare och ger
dem förutsättningar att ta eget ansvar i arbetet. Stödet från närmsta chef och
från kollegor upplevs som gott och man vet vart man kan vända sig för att få
hjälp när man behöver det.
– Det här delar som visar på ett positivt arbetsklimat och en grund för att
trivas på sin arbetsplats och kunna göra ett bra jobb, säger Tommy Svensson.
Positiva erfarenheter av distansarbetet
Ungefär en fjärdedel av regionens medarbetare har någon gång under det

senaste halvåret arbetat på distans och många har gjort detta på heltid.
Resultaten från medarbetarundersökningen visar att omställningen från
kontoret till hemmet under pandemin har fungerat bra. Arbetsmiljön på
hemarbetsplatsen upplevs som god och kommunikationen och samarbetet
med kollegor har fungerat väl.
– Nu när restriktionerna lättat så vill många fortsätta ha kvar möjligheten att
kunna arbeta hemifrån varvat med att arbeta på kontoret. Vi som arbetsgivare
är positiva till ett mer flexibelt arbetsliv och tittar nu på hur en sådan
arbetsmodell kan utformas på ett hållbart och bra sätt, säger Kia Ronnhed.
Trygghet och delaktighet är utvecklingsområden
Det finns delar av resultaten som visar på områden som behöver stärkas upp
och där mer behöver göras för att stärka arbetsplatsklimatet och tryggheten.
Sju procent av medarbetarna har angett att de upplevt kränkande
särbehandling. Tre procent uppger att de blivit utsatta för diskriminering och
två procent att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Fyra procent har
blivit utsatt för fysiskt våld på sina arbetsplatser.
– Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, hot och våld
ska inte förekomma på våra arbetsplatser. Det är allvarligt att det finns
medarbetare som har upplevt dessa saker och det kräver fortsatta åtgärder,
säger Kia Ronnhed.
Att kunna uttrycka kritik
Trots att fyra av fem svaranden säger att de vet var och hur de kan uttrycka
eventuell kritik om missförhållanden på sina arbetsplatser, så anger nästan
20 procent att de inte känner sig trygga i att kunna uttrycka sig kritiskt om
missförhållanden på sina arbetsplatser utan att utsättas för repressalier.
– Det är allvarligt och en tydlig signal om att vi chefer, medarbetare och
fackliga organisationer tillsammans måste jobba ännu mer för att bygga en
trygg och öppen arbetsplatskultur. Det är en förutsättning för en god
arbetsmiljö men också för utveckling av verksamheten, säger Tommy
Svensson.

Underlag till förbättring
Nu pågår analys av resultaten från medarbetarundersökningen på alla nivåer,
där ansvariga chefer i dialog med medarbetare och skyddsombud tittar på
resultaten och tar fram förslag på åtgärder.
Dialogen fortsätter också med fackliga och skyddsombud för att ta fram
ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och att bygga en trygg och
positiv arbetsplatskultur både på central nivå och lokalt i verksamheterna.
Utifrån detta tas handlingsplaner fram med konkreta åtgärder som en del av
våra arbetsmiljöplaner.
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