
Vilken anställningsform har du?
Sida 1 - Fråga 5 | Din bakgrund

TTiimmaavvllöönnaadd  3366  ((1188%%))  Timavlönad 36 (18%)

MMåånnaaddssaavvllöönnaadd  116666  ((8822%%))  Månadsavlönad 166 (82%)

36 (18%)1 Timavlönad

166 (82%)2 Månadsavlönad

202Svar

Medarbetarundersökning 2022 - KMH



Chef Ja/Nej
Sida 1 - Fråga 8 | Din bakgrund

BGD

JJaa  1166  ((88%%))  Ja 16 (8%)

NNeejj  118877  ((9922%%))  Nej 187 (92%)

16 (8%)1 Ja

187 (92%)2 Nej

203Svar



Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Sida 2 - Fråga 1 | Arbetsmiljö

Medelvärde

33..1199  3.19

33..2200  3.20

33..4444  3.44

Arbetstiden räcker till för att utföra mitt
 arbete

I mitt arbete förekommer inga störande
 avbrott

Jag upplever att jag har balans mellan
 arbete och privatliv

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt

24 (12%) 31 (16%) 57 (29%) 49 (25%) 34 (17%)
Arbetstiden räcker till för att
utföra mitt arbete

24 (12%) 35 (18%) 52 (27%) 45 (23%) 38 (20%)
I mitt arbete förekommer inga
störande avbrott

15 (8%) 28 (14%) 50 (26%) 58 (30%) 43 (22%)
Jag upplever att jag har balans
mellan arbete och privatliv

Medelvärde Standardavvikelse Top 2 box Svar

3.19 1.25 83 (43%) 195
Arbetstiden räcker till för att
utföra mitt arbete

3.20 1.29 83 (43%) 194
I mitt arbete förekommer inga
störande avbrott

3.44 1.20 101 (52%) 194
Jag upplever att jag har balans
mellan arbete och privatliv

3.28Sammanfattning



Hur skulle du beskriva arbetsklimatet på din institution/avdelning med ett ord?
Sida 2 - Fråga 2 | Arbetsmiljö
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Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Sida 3 - Fråga 1 | Arbetets innehåll

Medelvärde

44..5555  4.55

44..0044  4.04

44..1133  4.13

44..2222  4.22

33..8855  3.85

Mina arbetsuppgifter känns meningsfulla

Det är tydligt för mig vad som förväntas
 av mig i min roll

Jag har tillräckliga förutsättningar för att
 ta beslut om hur jag ska utföra mina

 arbetsuppgifter

Jag är nöjd med min egen prestation i
 mitt arbete

Hos min arbetsgivare (KMH) uppmuntras
 jag att dela mina tankar och idéer

0 1 2 3 4 5



1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt

0 (0%) 2 (1%) 16 (8%) 50 (26%) 127 (65%)
Mina arbetsuppgifter känns
meningsfulla

3 (2%) 9 (5%) 32 (17%) 83 (43%) 66 (34%)
Det är tydligt för mig vad som
förväntas av mig i min roll

2 (1%) 8 (4%) 33 (17%) 71 (37%) 80 (41%)

Jag har tillräckliga
förutsättningar för att ta
beslut om hur jag ska utföra
mina arbetsuppgifter

0 (0%) 1 (1%) 25 (13%) 98 (51%) 70 (36%)
Jag är nöjd med min egen
prestation i mitt arbete

13 (7%) 14 (7%) 29 (15%) 65 (35%) 67 (36%)
Hos min arbetsgivare (KMH)
uppmuntras jag att dela mina
tankar och idéer

Medelvärde Standardavvikelse Top 2 box Svar

4.55 0.69 177 (91%) 195
Mina arbetsuppgifter känns
meningsfulla

4.04 0.91 149 (77%) 193
Det är tydligt för mig vad som
förväntas av mig i min roll

4.13 0.91 151 (78%) 194

Jag har tillräckliga
förutsättningar för att ta
beslut om hur jag ska utföra
mina arbetsuppgifter

4.22 0.68 168 (87%) 194
Jag är nöjd med min egen
prestation i mitt arbete

3.85 1.19 132 (70%) 188
Hos min arbetsgivare (KMH)
uppmuntras jag att dela mina
tankar och idéer

4.16Sammanfattning



Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Sida 4 - Fråga 1 | Kompetensutveckling

Medelvärde

33..8877  3.87

33..5588  3.58

Jag får den kompetensutveckling jag
 behöver för att kunna utföra mitt arbete

Jag har kunnat nyttja min tid för
 kompetensutveckling

0 1 2 3 4 5

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt

2 (1%) 11 (7%) 39 (26%) 48 (32%) 48 (32%)

Jag får den
kompetensutveckling jag
behöver för att kunna utföra
mitt arbete

10 (7%) 19 (14%) 33 (24%) 34 (24%) 43 (31%)
Jag har kunnat nyttja min tid
för kompetensutveckling

Medelvärde Standardavvikelse Top 2 box Svar

3.87 1.00 96 (65%) 148

Jag får den
kompetensutveckling jag
behöver för att kunna utföra
mitt arbete

3.58 1.25 77 (55%) 139
Jag har kunnat nyttja min tid
för kompetensutveckling

3.73Sammanfattning

Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna
utföra mitt arbete

Jag har kunnat nyttja min tid för kompetensutveckling



Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Sida 5 - Fråga 1 | Social interaktion

Medelvärde

44..1199  4.19

33..9911  3.91

44..8855  4.85

44..5544  4.54

22..9966  2.96

Jag får det stöd jag behöver i mitt arbete
 från mina kollegor

Jag får konstruktiv feedback på mitt
 arbete av mina kollegor och/eller

 studenter

Jag bemöter mina kollegor med hänsyn
 och respekt

Mina kollegor bemöter mig med hänsyn
 och respekt

Kungliga Musikhögskolan som
 arbetsplats är fri från konflikter mellan

 kollegor

0 1 2 3 4 5 6



1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt

3 (2%) 9 (5%) 34 (18%) 49 (26%) 97 (51%)
Jag får det stöd jag behöver i
mitt arbete från mina kollegor

4 (2%) 13 (7%) 39 (21%) 74 (39%) 60 (32%)
Jag får konstruktiv feedback
på mitt arbete av mina
kollegor och/eller studenter

0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 28 (14%) 165 (85%)
Jag bemöter mina kollegor
med hänsyn och respekt

1 (1%) 4 (2%) 13 (7%) 46 (24%) 128 (67%)
Mina kollegor bemöter mig
med hänsyn och respekt

17 (12%) 30 (20%) 49 (33%) 44 (30%) 7 (5%)
Kungliga Musikhögskolan som
arbetsplats är fri från
konflikter mellan kollegor

Medelvärde Standardavvikelse Top 2 box Svar

4.19 0.99 146 (76%) 192
Jag får det stöd jag behöver i
mitt arbete från mina kollegor

3.91 0.99 134 (71%) 190
Jag får konstruktiv feedback
på mitt arbete av mina
kollegor och/eller studenter

4.85 0.38 193 (99%) 194
Jag bemöter mina kollegor
med hänsyn och respekt

4.54 0.76 174 (91%) 192
Mina kollegor bemöter mig
med hänsyn och respekt

2.96 1.07 51 (35%) 147
Kungliga Musikhögskolan som
arbetsplats är fri från
konflikter mellan kollegor

4.15Sammanfattning



Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Sida 6 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och trakasserier

Medelvärde

44..2200  4.20

44..3333  4.33

På min arbetsplats bemöts män och
 kvinnor jämlikt

Min arbetsplats är fri från oönskat
 beteende såsom sexuella trakasserier,

 mobbning, diskriminering, hot eller våld

0 1 2 3 4 5

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt

6 (4%) 6 (4%) 23 (14%) 42 (26%) 85 (52%)
På min arbetsplats bemöts
män och kvinnor jämlikt

2 (2%) 5 (4%) 16 (12%) 32 (25%) 75 (58%)

Min arbetsplats är fri från
oönskat beteende såsom
sexuella trakasserier,
mobbning, diskriminering, hot
eller våld

Medelvärde Standardavvikelse Top 2 box Svar

4.20 1.05 127 (78%) 162
På min arbetsplats bemöts
män och kvinnor jämlikt

4.33 0.94 107 (82%) 130

Min arbetsplats är fri från
oönskat beteende såsom
sexuella trakasserier,
mobbning, diskriminering, hot
eller våld

4.26Sammanfattning



Har du blivit utsatt för trakasserier, mobbning eller diskriminering på din arbetsplats under de senaste
två åren?
Sida 7 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och trakasserier, forts.

JJaa  99  ((55%%))  Ja 9 (5%)

NNeejj  118844  ((9955%%))  Nej 184 (95%)

9 (5%)1 Ja

184 (95%)2 Nej

193Svar



Har du blivit utsatt för hot eller våld på din arbetsplats under de senaste två åren?
Sida 9 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och trakasserier, forts.

JJaa  33  ((22%%))  Ja 3 (2%)

NNeejj  119900  ((9988%%))  Nej 190 (98%)

3 (2%)1 Ja

190 (98%)2 Nej

193Svar



Vet du var du kan hitta information om var du ska vända dig om du blivit utsatthet för trakasserier,
mobbning, diskriminering, hot eller våld?
Sida 11 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och trakasserier, forts.

JJaa  111188  ((6611%%))  Ja 118 (61%)

NNeejj  7755  ((3399%%))  Nej 75 (39%)

118 (61%)1 Ja

75 (39%)2 Nej

193Svar



Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Sida 12 - Fråga 1 | Ledarskap

Medelvärde

44..3366  4.36

44..4400  4.40

44..4477  4.47

44..2288  4.28

Jag har förtroende för min närmaste chef

Min närmaste chef behandlar sina
 medarbetare jämlikt

Min närmaste chef uppmuntrar mig att
 ta egna initiativ

Jag får det stöd jag behöver i mitt arbete
 från min närmaste chef

0 1 2 3 4 5

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt

8 (4%) 4 (2%) 20 (11%) 37 (20%) 120 (63%)
Jag har förtroende för min
närmaste chef

7 (4%) 9 (6%) 5 (3%) 32 (20%) 108 (67%)
Min närmaste chef behandlar
sina medarbetare jämlikt

6 (3%) 7 (4%) 9 (5%) 34 (18%) 128 (70%)
Min närmaste chef
uppmuntrar mig att ta egna
initiativ

7 (4%) 6 (3%) 22 (12%) 44 (24%) 106 (57%)
Jag får det stöd jag behöver i
mitt arbete från min närmaste
chef

Medelvärde Standardavvikelse Top 2 box Svar

4.36 1.04 157 (83%) 189
Jag har förtroende för min
närmaste chef

4.40 1.08 140 (87%) 161
Min närmaste chef behandlar
sina medarbetare jämlikt

4.47 0.98 162 (88%) 184
Min närmaste chef
uppmuntrar mig att ta egna
initiativ

4.28 1.04 150 (81%) 185
Jag får det stöd jag behöver i
mitt arbete från min närmaste
chef

4.38Sammanfattning



Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Sida 13 - Fråga 1 | Om Kungliga Musikhögskolan

Medelvärde

44..0022  4.02

44..0088  4.08

Jag litar på att högsta ledningen (rektor,
 prorektor, högskoledirektör) gör vad

 som är bäst för Kungliga
 Musikhögskolan

Jag är generellt sett nöjd med Kungliga
 Musikhögskolan som arbetsgivare

0 1 2 3 4 5

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt

6 (3%) 12 (7%) 30 (17%) 54 (31%) 75 (42%)

Jag litar på att högsta
ledningen (rektor, prorektor,
högskoledirektör) gör vad som
är bäst för Kungliga
Musikhögskolan

5 (3%) 14 (7%) 22 (12%) 68 (36%) 81 (43%)
Jag är generellt sett nöjd med
Kungliga Musikhögskolan som
arbetsgivare

Medelvärde Standardavvikelse Top 2 box Svar

4.02 1.08 129 (73%) 177

Jag litar på att högsta
ledningen (rektor, prorektor,
högskoledirektör) gör vad som
är bäst för Kungliga
Musikhögskolan

4.08 1.03 149 (78%) 190
Jag är generellt sett nöjd med
Kungliga Musikhögskolan som
arbetsgivare

4.05Sammanfattning



Hur väl instämmer du i följande påstående?
Sida 14 - Fråga 1 | Nya organisationen

Medelvärde

33..5522  3.52

33..4433  3.43

22..5533  2.53

33..2233  3.23

33..0055  3.05

33..2200  3.20

22..7744  2.74

33..1144  3.14

33..1133  3.13

33..4444  3.44

Jag upplever att akademichefsrollen är
 tydlig

Jag upplever att studierektorsrollen är
 tydlig

Jag upplever att kvf-rollen är tydlig

Jag upplever att studievägledarrollen är
 tydlig

Samarbetet mellan institutionerna
 fungerar bra

Samarbetet mellan förvaltningens
 avdelningar fungerar bra

Samarbetet mellan förvaltningen och
 akademierna fungerar bra

Samarbetet mellan akademierna
 fungerar bra

Internkommunikationen inom KMH
 fungerar bra

Samarbetet mellan akademierna och
 högsta ledningen fungerar bra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt

9 (6%) 21 (14%) 37 (24%) 55 (36%) 32 (21%)
Jag upplever att
akademichefsrollen är tydlig

10 (6%) 19 (12%) 48 (31%) 52 (33%) 27 (17%)
Jag upplever att
studierektorsrollen är tydlig

35 (28%) 22 (18%) 44 (35%) 15 (12%) 9 (7%)
Jag upplever att kvf-rollen är
tydlig

11 (11%) 10 (10%) 34 (35%) 28 (29%) 13 (14%)
Jag upplever att
studievägledarrollen är tydlig

8 (7%) 21 (18%) 47 (41%) 33 (29%) 5 (4%)
Samarbetet mellan
institutionerna fungerar bra

5 (5%) 24 (22%) 33 (30%) 40 (36%) 8 (7%)
Samarbetet mellan
förvaltningens avdelningar
fungerar bra

13 (11%) 36 (30%) 43 (36%) 27 (22%) 2 (2%)
Samarbetet mellan
förvaltningen och
akademierna fungerar bra

6 (6%) 18 (17%) 42 (40%) 35 (33%) 5 (5%)
Samarbetet mellan
akademierna fungerar bra

10 (6%) 27 (17%) 64 (40%) 49 (31%) 9 (6%)
Internkommunikationen inom
KMH fungerar bra

1 (1%) 17 (22%) 17 (22%) 33 (42%) 10 (13%)
Samarbetet mellan
akademierna och högsta
ledningen fungerar bra

Medelvärde Standardavvikelse Top 2 box Svar

3.52 1.14 87 (56%) 154
Jag upplever att
akademichefsrollen är tydlig



3.43 1.10 79 (51%) 156
Jag upplever att
studierektorsrollen är tydlig

2.53 1.22 24 (19%) 125
Jag upplever att kvf-rollen är
tydlig

3.23 1.16 41 (43%) 96
Jag upplever att
studievägledarrollen är tydlig

3.05 0.96 38 (33%) 114
Samarbetet mellan
institutionerna fungerar bra

3.20 1.01 48 (44%) 110
Samarbetet mellan
förvaltningens avdelningar
fungerar bra

2.74 0.98 29 (24%) 121
Samarbetet mellan
förvaltningen och
akademierna fungerar bra

3.14 0.95 40 (38%) 106
Samarbetet mellan
akademierna fungerar bra

3.13 0.97 58 (36%) 159
Internkommunikationen inom
KMH fungerar bra

3.44 1.01 43 (55%) 78
Samarbetet mellan
akademierna och högsta
ledningen fungerar bra

3.14Sammanfattning

Jag vet var jag kan vända mig för att framföra mina synpunkter
Sida 15 - Fråga 1 | Nya organisationen, forts.

JJaa  115500  ((7799%%))  Ja 150 (79%)

NNeejj  4411  ((2211%%))  Nej 41 (21%)



150 (79%)1 Ja

41 (21%)2 Nej

191Svar

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Kungliga Musikhögskolan till en vän eller bekant?
Sida 16 - Fråga 1 | Rekommendation

1 0 5 6 7 17 13 22 43 25 52

Poäng 
 15 

KKrriittiikkeerr  
  4499  ((2266%%))  
  Kritiker 
 49 (26%) 

PPaassssiivvaa  
  6655  ((3344%%))  
  Passiva 
 65 (34%) 

AAmmbbaassssaaddöörreerr  
  7777  ((4400%%))  
  Ambassadörer 
 77 (40%) 

49 (26%)Kritiker

65 (34%)Passiva

77 (40%)Ambassadörer

15Poäng

191Svar


