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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare och chefer uppfattar de möjligheter och 

begränsningar som finns av att använda en medarbetarundersökning som 

personalutvecklingsinstrument. Vi utgår ifrån två frågeställningar i vår studie: Vilka 

möjligheter och begränsningar ser chefer och medarbetare med medarbetarundersökning 

samt Vilka skillnader och gemensamma nämnare finns gentemot chefer och medarbetare? För 

att finna svar på våra frågeställningar utgår vi ifrån en enkätundersökning. Vårt urval består 

av ett svenskt företag verksamt inom bemanningsbranschen. Chefer och medarbetare från alla 

kontor i Sverige fick möjlighet att besvara enkäten. De teoretiska referensramar som 

aktualiseras i vår studie är validitet och formativ bedömning som vi finner av stor relevans för 

vår undersökning. I tidigare forskning ger vi läsaren en ökad förståelse kring hur 

medarbetarundersökningar använts över tid. Information kring hur den brukar vara utformad, 

fördelar och nackdelar samt uppföljningsåtgärder med undersökningen beskrivs. 

Ur resultatet har vi kunnat dra slutsatser att majoriteten av de anställda på utstuderat företag är 

positiva till att medarbetarundersökningar används i syfte att mäta arbetsrelaterade frågor. 

Cheferna på företaget är i nästan alla avseenden positiva kring uppföljningsarbetet. I frågan 

om cheferna involverar sina medarbetare i uppföljningsarbetet tycks cheferna ha en annan 

uppfattning än medarbetarna. I undersökningen framkom således att medarbetarna tycks ha en 

negativare syn på uppföljningsarbetet i sin helhet. Det råder delade meningar kring 

möjligheter och begränsningar och avslutande i vår studie lyfter vi åtgärder som bör vidtas för 

att utveckla medarbetarundersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: personalutveckling, medarbetarundersökning, validitet, formativ bedömning 

http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/
http://chef.se/nya-satt-att-fa-reda-pa-vad-medarbetarna-tycker/


Abstract 

The study aims to investigate how employees and managers understand the giving 

possibilities and limitations of using an employee survey as a human resource instrument. We 

assume two main issues in our study: What are the opportunities and limitations managers 

and employees sees with employee survey as well as the differences and commonalities are 

against managers and employees. To find answers to our questions, we will use a survey. Our 

sample consists of a Swedish company engaged in the staffing sector, where managers and 

employees from all offices around Sweden will be giving the opportunity to respond to our 

survey. The theoretical frameworks that are applied in our study is validity and formative 

assessment, frameworks that we find of great relevance to the purpose of our study. In 

previous research, we provide the reader with a greater understanding of how an employee 

survey are used over time, how it usually is designed, pros – and cons of the survey, as well as 

follow-up actions with this kind of investigation. 

The result shows that most of the employees, at the observing company, is satisfied that the 

employee survey is used to measure work-related issues. Managers are in almost all aspects 

more favorable to the follow-up work as well as the employees giving opportunity to be more 

involved in working with the results from the survey. Follow-up work of the employee survey 

is more critical when it is seen from the employee’s side. In summary, there are differing 

views on the opportunities and limitations generated by an employee survey. Concluding our 

study, we highlight the actions we see is shortcomings in the material that our investigation 

resulted in.   
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Förord 

Vi riktar ett stort tack till samtliga respondenter som tagit sig tid att medverka i vår studie. 

Som tack till våra respondenter kommer vi att delge vårt resultat till företaget i syfte att 

materialet kan vara värdefullt för fortsatta medarbetarundersökningar. Vidare riktar vi ett stort 

tack till företagets HR direktör samt till företagets kvalitetssamordnare som gjort studien 

genomförbar. Tack till handledare Wieland Wermke vid Uppsala Universitet som funnits som 

kontinuerligt stöd för vägledning under vår uppsats. Sammanfattningsvis hoppas vi att genom 

givande diskussion med utstuderat företag och vår handledare Wieland ha ökat validiteten och 

reliabiliteten i studien.   
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1. Inledning 

 

Arbetslivet har gradvis förändrats över tid och det är vanligt att prata om det ”nya” och det 

”gamla” arbetslivet. Förr i tiden präglades arbetslivet av stabilitet och långsiktighet. Under 

människors yrkessamma liv var det inte sällsynt att arbeta hos en och samma arbetsgivare. 

Detta har kommit att förändrats över tid och idag är arbetsplatsbyten vanligt förekommande 

och för många ett självklart val. Detta bidrar till en ökad press på arbetsgivarna att tillgodose 

medarbetarna med utvecklingsmöjligheter. Att hela tiden arbeta mot en förbättrad och trivsam 

verksamhet är av stor vikt (Gunnarsson, 2014, 5). Det blir härmed desto viktigare att 

ifrågasätta på vilket sätt företag ska engagera och utveckla sina anställda till nya nivåer som 

skapar bättre handlingskraft, konkurrens och vidare stimulans hos den enskilda individen.  

 

Företag är uppbyggda på viktig information och kunskap vilket deras viktigaste resurser 

skapat och är informationsbärare av, det vill säga dess medarbetare. Det är således 

medarbetarna som ger företaget dess konkurrenskraft. Vill företaget se sina framgångar växa 

är det av stor betydelse att människorna bakom framgångarna får växa. De anställda besitter 

en stor del av resultatet till att företaget lyckas eller misslyckas (Hansson et. al., 1997, 38). 

 

Personalidén om att utveckla personalen kontinuerligt blir först användbar när konceptet med 

förändring genomsyrar hela företaget. Att enbart ha färdig formulerat material i form av 

dokumenterande målskrifter, instruktioner eller administrativa rutiner tappar sin 

handlingskraft om de inte är väl förankrade i företaget i praktiken (Hansson, 1997, 167). Att 

arbeta med det teoretiskt välformulerade materialet kan låta enkelt. Vi är i denna studie 

intresserade av att se hur teoretiska ramverk kan användas praktiskt med hjälp av 

medarbetarundersökning som verktyg. Är kontinuerliga medarbetarundersökningar en 

gångbar metod för att hålla administrativa rutiner och målskrifter igång i en rörlig 

arbetsmarknad? Kan medarbetarundersökningar attrahera en lärande process för att nå högre 

nivåer av kunskap hos såväl enskild medarbetare som företag?  

 

Genom medarbetarundersökningar kan företagen skapa en ökad förståelse för trivseln på 

arbetsplatsen samt se utvecklingspotential. Genom att uppmärksamma eventuella behov 

möjliggör företag att vidta åtgärder i syfte att få personalen att växa med företaget. Nya 

produkter, ny teknik eller marknadstekniska åtgärder kan anammas fort av vilket företag som 

helst. För att lyckas nå framgångar idag bör företag tillvarata sin viktigaste resurs genom att 

ständigt utveckla sina medarbetare. Att utveckla personkraft går inte att kopiera och anamma 

från annat företag, vilket gör att mobilisering av personal är av stor betydelse. För att lyckas 

krävs en genomarbetad idé på hur denna ska utvecklas. Oftast är företagets ledning medveten 

om att dess mest betydande resurs är medarbetarna. Dessvärre är glappet mellan teori och 

praktik vanligt, vilket innebär att företag inte utnyttjar kompetensen som respektive 

medarbetare besitter till fullo (Hansson m.fl., 1997, 39). Många företag använder sig idag av 

olika typer av medarbetarundersökningar och av den anledningen ser vi ett intresse av att 

diskutera och undersöka hur uppföljning av resultatet i undersökningen hanteras. Studien 

ämnar finna mer information kring om medarbetarundersökning kan vara en del i ett 

personalutvecklingsarbete och hur de anställda i sådant fall ser på denna som metod.  
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2. Problemformulering 

 

”Resultaten blir liggande. Uppföljningen är bristfällig. Det kostar mycket pengar och tar 

mycket tid. Varannan chef känner sig tveksam till om de får ut vad de vill av sina 

medarbetarundersökningar, visar Chefs och Novus undersökning”(Hammarkrantz, 2015). 

 

Tidningen Chef och Novus genomförde under 2015 en undersökning kring 

medarbetarundersökningar där 550 chefer från olika företag och branscher deltog. Resultatet 

av denna visar att varannan chef känner sig osäker kring om medarbetarundersökning är ett 

framgångsrikt verktyg för att få fram viktig information av medarbetarna. Enligt Svenska 

Dagbladet lägger svenska företag och organisationer hela 500 miljoner kronor i 

konsultarvoden och arbetstid på medarbetarundersökningar. Detta görs för att utvärdera hur 

nöjda medarbetarna är på sin arbetsplats. Forskare Peter Svensson vid företagsekonomiska 

institutionen i Lund hävdar att det finns en problematik kring medarbetarundersökningar. Han 

menar att den ger en vilseledande bild av vetenskaplighet. Uppbyggnaden av undersökningen 

utgår ifrån att företag lever i samma skepnad år efter år. Medarbetarundersökningar tappar 

ofta det formulerade syftet att utvärdera verksamheten för att vidta förbättringsåtgärder. Fokus 

riktas snarare mot chefer som blir indirekt betygsatta av undersökningen. Drygt hälften av de 

medverkande cheferna i undersökningen är positiva till den feedback de får av 

medarbetarundersökningarna då det kan stötta cheferna i sin fortsatta roll som chef 

(Hammarkrantz, 2015). 

 

I en undersökning gjord av Kristina Finnilä och Gunilla Larsdotter har uppföljningar i 

medarbetarundersökningar som utförts visat sig vara bristfälliga. Flera chefer känner att de 

inte har en tydlig bild kring hur materialet från undersökningarna ska följas upp.  På grund av 

osäkerhet hos chefer tenderar flertalet medarbetarundersökningar att inte tillvaratas efter att 

det faktiska resultatet informerats till medarbetarna. Medarbetarna är ofta tillfreds med att få 

respons på resultatet i undersökningen, däremot har de ingen möjlighet att uttala sig kring hur 

implementering och vidare arbete med resultatet används. Medarbetarna är inte införstådda i 

om resultatet analyseras vidare av ledning eller om uppföljningen faktiskt faller i glömska 

(Finnilä och Larsdotter, 2007, 23). 

 

Att utföra en medarbetarundersökning kan uppfattas som en kontrollmekanism i företag. 

Upplevelsen för de anställda är ofta att undersökningen genomförs i syfte att kontrollera 

medarbetarna snarare än att använda metoden som en personalutvecklingsstrategi. 

Organisationer som tidigare har fått negativa resultat har tydligare uttalade policys för hur de 

ska följa upp resultatet med åtgärder, till skillnad från de organisationer med positiva resultat 

som tycks sakna tydlig policy för uppföljning (Finnilä och Larsdotter, 2007, 30). Vi vill 

undersöka om det går att använda medarbetarundersökning med hjälp av formativ bedömning 

som inbegriper en ständig lärandeprocess för att nå framgång i personalarbete. Om det visar 

sig att vårt utstuderade företag arbetar med en formativ bedömning finns det större chanser att 

en önskvärd personalutvecklingsstrategi är synlig. 



  

9 
 

 

Enligt Nationalencyklopedin definieras pedagogik som processer som tillämpas i uppfostran, 

undervisning och utbildning vilket utgör ämnets kunskapsobjekt (NE, 2015). Ämnet har 

tidigare fokuserat på olika former av undervisning inom formell utbildning framförallt. Detta 

fokus har spridit sig till arbetslivet för att innefatta frågor om lärande, kunskapsbildning och 

kompetensutveckling (Hagström, 2007, 258). I detta arbete undersöker vi hur en 

medarbetarundersökning kan fungera som personalutvecklingsinstrument genom att studera 

möjligheter och begränsningar. Vi sammanbinder ämnet till en form av utveckling och 

lärande för både företaget och dess personal vilket därmed inskriver sig i ämnet pedagogik.   

 

2.1 Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka medarbetares och chefers perspektiv på möjligheter och 

begränsningar av medarbetarundersökning som personalutvecklingsinstrument.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka möjligheter och begränsningar ser chefer och medarbetare med en 

medarbetarundersökning? 

 Vilka skillnader och gemensamma nämnare finns gentemot chefer och medarbetare? 

2.3 Avgränsningar 

 

Vi har i detta arbete valt att studera bemanningsbranschen på den svenska arbetsmarknaden. I 

vår datainsamling kommer vi utgå ifrån ett av Sveriges största bemanningsföretag. Vi har i 

litteraturgenomgången använt internationella källor då syftet var att skapa en bredare 

förståelse kring medarbetarundersökningar. Vår studie intresserar sig inte för det faktiska 

resultat som kommer fram i medarbetarundersökningen på företaget, utan vi har ett intresse av 

att utföra en undersökning kring hur information som framkommer av resultatet i företagets 

medarbetarundersökning bearbetas i organisationen samt hur upplevelser kring denna ser ut. 

3. Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer vi kort beskriva medarbetarundersökningars framväxt och dess 

betydelse, varför det blivit av större vikt hos företag samt dess fokus och utformning.  
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3.1 Medarbetarundersökningars betydelse  

 

Förändringar i omvärlden och på arbetsmarknaden sker i allt snabbare takt och är ofta 

oberäkneliga. Tidigare hade företag ofta ett välformulerat arbetssätt som innehöll ett 

planeringsarbete i syfte att uppnå framgång. Idag krävs en djupare lärandeprocess och en 

djupare affärsförståelse för att uppnå framgång. Det handlar inte längre om att planera utan 

snarare om att parera och leverera rätt personal eller produkt vid rätt tidpunkt. Den 

komplexitet som vi upplever sätter press på en strategisk ledning som inbegriper alla anställda 

i bolaget. Hela bolaget med alla anställda bör fungera som ett nät som fångar upp förändringar 

och signaler från omvärlden för att kunna vidta konkurrenskraftiga åtgärder (Hansson, 1997, 

203). 

Utmaningen för konkurrensutsatta bolag ligger framförallt i att kunna se betydelsen av 

affärsutveckling genom att vända på hierarkin i företaget. Genom att delge och låta 

medarbetare vara informationsbärare skapas högre höjder av lärande och framgång. 

Ledningens betydelse blir att utveckla och underlätta medarbetarnas kunskaper för att uppnå 

detta. Det räcker inte att använda medarbetarundersökning som underlag för ledningen att 

arbeta med förbättringar i bolaget, affärsvärdet uppstår vid utbyte mellan ledning och drift 

samt alla leden däremellan (Hansson et. al., 1997, 21). I regel saknas sällan intresse och 

tillfälle för lärande. För att lärande ska hålla hög kvalitet och bli användbart i 

affärsutvecklingssyfte krävs det ett medvetet ledningsarbete (Hansson et.al., 1997, 107). 

Vidare blir ledningens arbetsuppgift, för att skapa ett framgångsrikt personalarbete, att bygga 

en växelverkan mellan personalidéer och affärsidéer. Företagsledningen bör utveckla 

strategier för att behålla personal genom att utveckla, motivera och avveckla medarbetare. 

Genom att arbeta med tydligt formulerade mål kan det bli möjligt att förändra och förbättra 

såväl enskilda medarbetare som företaget i sin helhet (Hansson, 1997, 205). Strategier är 

aldrig genomförda innan uppföljning är utförd. Effektivast blir uppföljningen om den genom 

hela förändringsarbetet har en röd tråd och inte glöms bort (Hansson, 1997, 211).   

 

3.2 Medarbetarundersökningar idag och dess utformning 

  

Medarbetarundersökningar har historiskt sett genomförts med utgångspunkt att medarbetare 

på företaget ska känna att de har en utvecklande och bra arbetsplats. För att ta fasta på 

utvecklingsbehov och förändringar är det av stor relevans att undersökningen genomförs med 

en välformulerad utgångspunkt. Medarbetarundersökningar bör ha en tydlig förbindelse till 

målbild av företagets önskvärda läge som tar hänsyn till företagets effektivitet, affärer och 

kundfokus (Schou, 2007, 20). Medarbetarundersökningar har blivit allt mer lättillgängliga och 

inte lika tidskrävande som tidigare med hjälp av teknologin som utvecklats (Schou, 2007, 87).  

Idag kan det främsta skälet för att utföra en medarbetarundersökning vara att det uppkommit 

ett antagande om att en ökad förmåga att hantera företagets personalfrågor kan påverka 
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företags lönsamhet positivt. Om medarbetare känner sig uppskattade och får framföra sin åsikt 

kan det leda till ökad insats på företaget vilket leder till nöjdare kunder och ökad lönsamhet 

(Schou, 2007, 79). Som tidigare nämnt har konkurrensen under åren blivit allt tuffare och det 

handlar inte bara om att slå sig in på marknaden och ha en attraktiv arbetsplats. Företaget 

måste också generera vinst för att finnas kvar. Det är förvisso få företag som kan se ett tydligt 

samband mellan vinster i företaget som en effekt av dess medarbetarundersökning. Denna 

växelverkan blir svår att bevisa vilket kan bidra till att uppföljning och engagemang kring 

undersökningen svalnar (Schou, 2007, 79). 

Nedan kan vi se en modell som Schou (2007) ritat upp som ger en tydlig förklaring kring 

denna växelverkan mellan medarbetarundersökningar, nöjda kunder och gott resultat för 

företaget. Medarbetarundersökningen består av två inriktningar, vilka är medarbetarinriktning 

och resultatinriktning vilket grundar sig i ett engagerat ledarskap. 

 

Sanchez (2014) hävdar att en framgångsrik medarbetarundersökning behöver vara 

professionellt utvecklad. Genomförandet av undersökningen ska vara lättförståelig. 

Sammanställningen av resultatet ska vara lätt att begripa och uppföljningen bör tas på stort 

allvar. Resultatsammanställningen bör underlätta för chefer att tolka resultat och ledningen 

bör visa sitt engagemang för att kunna sprida information och arbeta med uppföljning. 

Fortsatt bör resultatet från undersökningen adderas till övrigt förbättringsarbete som 

genomförs på företaget (Sanchez, 2014). 
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4. Begreppsapparat 

4.1 Medarbetarundersökning 

 

Genom en medarbetarundersökning får du konkret information och feedback kring hur 

anställda trivs samt vad de eventuellt känner missnöje över i organisationen. Genom att utföra 

medarbetarundersökningar årligen blir det tydligt för ledningen att genomföra 

förbättringsåtgärder utifrån resultatet som framkommer (Netigate, 2015). Genom att ställa 

frågor till medarbetare i en enkät blir det möjligt att mäta engagemang och upplevelser med 

hjälp av metoden medarbetarundersökning.  

4.2 Bemanningsföretag 

 

Bemanningsföretag är företag som rekryterar och hyr ut sin personal till andra företag (NE, 

2015). Bemanningsföretag bedriver bemanning, vilket betyder att de hyr ut konsulter till 

andra bolag som efterfrågar viss kompetens. Bemanningsföretag bedriver även rekrytering, 

vilket innebär att de sköter hela rekryteringsprocessen till företag där de förser företag med 

rätt långsiktig kompetens (Wikipedia, 2015). Idag är flera bemanningsföretag nischade inom 

ett specifikt affärsområde. Utstuderat bolag arbetar brett med en rad olika affärsområden. 

5. Tidigare forskning 

 

Vi kommer i detta kapitel referera till hur vi genomfört vår sökprocess för att finna tidigare 

forskning inom det valda området. Vi kommer presentera de mest övergripande slutsatserna 

kring tidigare forskning som ansetts mest relevant i relation till vårt syfte för att slutligen 

sammanfatta detta.  

5.1 Sökprocess 

 

I sökprocessen kring denna studie har vi valt att använda oss av databaserna Libris1, ERIC2, 

EBSCO3 samt SwePub4. Vidare använde vi oss av DiVA5 där tidigare uppsatser publicerats 

för att se vilka referenser författare inom samma område använt sig av i tidigare 

undersökningar samt via Universitetsbibliotekets hemsida ub.uu.se.  

 

Sökord som vi började använda oss av var ”personalutvecklingsstrategi”, ”lärande” 

“medarbetarundersökning”, ”bemanningsbranschen”, ”validitet” samt “formativ 

bedömning”. När syftet hade konkretiserats kunde vi välja bort sökorden 

”personalutvecklingsstrategi” och ”lärande”. Syftet uppkom således i relation till 

                                                           
1 LIBRary Information System 
2 Education Recources Information Center 
3 EBSCO 
4 Swedish Publication 
5 Digitala vetenskapliga arkivet 
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sökprocessen.  Då vi ville få en djupare inblick i ämnet använde vi oss av de engelska orden 

“employee survey” samt “staff survey”.   

 

Av den forskning som togs i beaktning hade vi viss svårighet att hitta material som fokuserade 

på “medarbetarundersökning”. Detta begränsade oss till att välja majoriteten av de 

informationskällor som vi fann. Vi valde då ut den information som var av relevans för 

studien kring möjligheter och begränsningar som personalutvecklingsinstrument.  

 

5.2 Medarbetarundersökningar 

5.2.1 Syftets relevans i en medarbetsundersökning 

 

För att medarbetarundersökningar ska vara betydelsefulla för organisationer på längre sikt är 

det viktigt att ha ett tydligt formulerat syfte. Arbetet bör inför undersökning genomgå en 

kartläggning och en analys kring vad resultatet ska användas till i förlängningen på det 

utstuderade bolaget (Schou, 2007, 17). 

 

Enligt Schou (2007) använder företag ofta sina medarbetarundersökningar som verktyg för 

förändringar och utvecklingsmöjligheter. Företagsstyrningen kan använda resultatet som 

verktyg för att åstadkomma skillnad i förlängningen. Bolaget får ökad förståelse kring hur 

både chefer och medarbetare upplever sin organisation och arbetssituation. Även 

underliggande problem kan tydliggöras som till exempel stress eller mobbing. Vidare kan 

medarbetarundersökningens resultat användas som ett verktyg för ledarutveckling. Den ”tysta 

majoriteten” kommer också till tals, då medarbetarundersökningen innefattar alla medarbetare 

i bolaget och inte enbart de högljudda och framåtsträvande medarbetarna (Schou, 2007, 18). 

 

Den ultimata medarbetarundersökningen håller sig till precision och väl valda frågor som går 

relativt fort att besvara. Det är viktigt att ha en tydlig målbild och enbart ställa frågor som 

berör målet för att behålla entusiasmen hos de anställda. Det är viktigt att ge välformulerade 

och väl genomtänkta svar på respektive fråga i undersökningen. Av de anställda som är 

involverade i medarbetarundersökningen är det viktigt att den inbegriper alla roller som de 

anställda innehar så de kan känna en delaktighet och entusiasm till att bidra med resultat 

(Levenson, 2014, 11). 

I undersökningen ska fokus ligga på att finna potentiella problem för organisationen att 

förbättra. Medarbetarundersökningar är en bra överblick för att fånga problem i 

organisationen. Däremot är det inte en komplett metod för att kunna arbeta med eventuella 

problemupptäckter. Medarbetarundersökningar bör kompletteras genom möten med anställda 

för att komma ner på detaljnivå och angripa problem på rätt sätt. En medarbetarundersökning 

kan omöjligt inkludera alla aspekter på åtgärder som kan behöva vidtas. Det är bra att arbeta 

med medarbetarundersökningar av diverse slag genom processer på såväl individ – och 

gruppnivå för att ta hänsyn till problem (Levenson, 2014, 34).  
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Kritik mot medarbetarundersökningar är ofta att de grundar sig på otydliga syften, där flera 

företag använder metoden utan att faktiskt reflektera kring genomförande och varför 

undersökningen ska äga rum. Företag kan hävda att de genomför undersökningen för att andra 

företag använder metoden. Många organisationer genomför kundundersökningar och i det 

ledet uppkommer ofta en tanke om att även intern personal på bolaget bör genomföra en 

undersökning. Detta för att få åsikter av hur både externa och interna parter upplever företaget 

(Schou, 2007, 17). 

 

Sammanfattningsvis är det inte helt ovanligt att syftet kring varför undersökningen genomförs 

är ospecificerad, vilket skapar svårigheter i verkligheten att ta tillvara på information som 

framkommer. Är syftet tydligt finns det många fördelar med en medarbetarundersökning där 

möjligheter att förbättra verksamheten på ledningsnivå och i hela näringskedjan 

i organisationen möjliggörs. 

5.2.2 Utformning av en medarbetarundersökning 

 

Medarbetarundersökningar i Sverige benämns oftast under ”attitydundersökningar” trots 

varierande innehåll och syfte i enkäten. Hanssons uppfattning är att enkäterna som används 

praktiskt ofta innehåller frågor om de anställdas upplevelse, arbetsförhållanden och 

organisatoriska frågor kring konsekvenser och förutsättningar (Hansson, 1997, 22-23). 

 

I Stora företag drivs medarbetarundersökningar oftast igenom av en projektgrupp eller av 

lokala kontaktpersoner. Det är av stor vikt i en medarbetarundersökning att utformande av 

strategin i bolaget är tydlig i syfte att veta åt vilken riktning företaget vill sträva åt. Detta 

skapar då en större förståelse för valet av frågor (Schou, 2007, 106). 

Medarbetarundersökningar är ofta utformade med ”frågor” av påståenden där medarbetarna 

genom en femgradig skala kan instämma mer eller mindre på respektive påstående. 

Påståendena formas utifrån företagets språkbruk. Frågeformuläret är noga utvalt med frågor 

som provats och justerats (Hansson, 1997, 40-41). 

 

Lindberg och Munck (1993) beskriver i sin analys av SCB:s personalenkät att de frågor som 

behandlar attityder alltid inbegriper ett visst mått av mätfel. Det kan lätt uppstå en oärlighet 

gentemot ledningen på arbetsplatsen. Även medarbetarna kan vilja anpassa svaren till den roll 

de innehar på arbetsplatsen. Denna anpassning sker både medvetet och omedvetet. Svaren 

som synliggörs i en medarbetarundersökning kan påverkas av händelser som skett under 

dagen eller på senaste tiden. Detta bidrar till att svaren från medarbetarna kan vara impulsiva 

och missvisande (Lindberg, A., Munck, I, 1993, 11). 

 

5.2.3 Utvärdering av en medarbetarundersökning  

 

För att få en välfungerande och pålitlig medarbetarundersökning bör man utgå ifrån en rad 

aspekter enligt Sanchez (2014), nedan följer en presentation av dessa. Det handlar om att ha 

en noggrann planering vilket innefattar att en djup förståelse kring företaget föreligger med 
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stöd från ledande befälhavare. Långsiktiga mål bör vara tydligt förankrade samt inneha en 

tydlig struktur på hur resultatet i undersökningen senare integreras och förändras i 

organisationen. Utvärdering av metoden är av stor relevans för att kunna mäta framgångar. 

Även kommunikation och kontinuitet är av stor vikt. Ofta misslyckas kommunikationen 

mellan undersökningsresultat och ledningens spridning av resultaten i organisationen. Det är 

vanligt förekommande att organisationer inte uttryckligen haft en klar målbild. En effektiv 

medarbetarundersökning bygger på en detaljerad kommunikationsplan med tydligt förankrade 

mål. Att utföra en förundersökning av metod är positivt för att minimera felsteg. Enkäten bör 

upprättas med kommunikation kring resultat, uppföljning och utförande från planering – till 

genomförandefas för att nå största möjliga framgång. Det är viktigt att alla respondenter i 

undersökningen känner att de har nytta av undersökningen som de utför genom en tydlig 

design och relevans. Det är även viktigt att enkäten framförs vid rätt tidpunkt och med god 

framförhållning. Med viss flexibilitet att besvara enkäten kommer fler medarbetare besvara 

enkäten och göra det med ärlighet. Ledning behöver tid att förbereda underlag för att kunna 

presentera undersökningen utan att för hård tidspress råder. Vid presentation av materialet bör 

chefer prioritera och identifiera samtliga frågor vid uppföljning genom prioritering av de 

viktigaste hörnstenarna i undersökningen (Sanchez, 2014). 

 

Vidare bör ledningen visa sitt engagemang då det är viktigt att vid slutförandet av 

undersökning arbeta med kommunikationen ut i företaget. Om resultatet inte tidigt 

kommunicerats ut i organisationen kan medarbetarna anta att ledningen inte tar hänsyn till 

deras åsikter i enkäten. För att kunna göra ny framställning av budgetar och affärsplaner som 

bygger på undersökningen krävs det att åtgärder vidtas innan de har blivit förlegade. 

Dataleverans är av stor vikt då många chefer upplever att mängden data som framkommer i 

resultatet är obegriplig och därför fastnar i uppföljningsprocessen. Enkätundersökningen bör 

kännas begriplig att analysera för chef samt vara lagom lång för att medarbetare ska ge seriösa 

svar och inte slarva på grund av omfattningen i undersökningen. Rätt utformad dataleverans 

med en rimlig mängd information kommer göra att chefer granskar resultatet och tar sig tid 

och fundering till att genomgå förändringar. Att säkerställa effektiv uppföljning är av stor vikt 

då tyngdpunkt tenderar att fokusera på processdrivna resultat som är lätta att mäta, istället för 

på uppföljningsåtgärder. Istället för att lägga fokus på mål som undersökningsförändringar 

bör dessa läggas på uppföljningsverksamhet och säkerhetsställa effektiv uppföljning. Målen 

bör förflyttas från mätning till handling. Genom övervakning och ansvar kan ett schema som 

håller ordning på regelbunden och strukturerade uppföljningar av verksamheten avgöra om 

åtgärderna är framgångsrika eller vilka ändringar som bör göras för att effektivisera insatsen. 

Den sista aspekten som bör finnas i åtanke är att affärsresultat bör samspela med 

undersökningen. För att inte låta resultat och åtgärder från enkätundersökningen falla i 

glömska bör organisationer integrera undersökningen med affärsresultat (Sanchez, 2014,). 

 

Utformning och inställning till hur och varför man utför medarbetarundersökning har skiftat 

över tid. Undersökningen benämns ofta som en attitydundersökning men i själva verket mäter 

företag ofta något annat. För att utformning och användandet av undersökningen ska bli 

värdefull är det viktigt att bearbeta undersökningen från första idé till färdig produkt med allt 

från förberedelser till återkoppling och implementering för alla inblandade.  
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5.2.4 Fördelar och nackdelar i en medarbetarundersökning 

 

I Sverige har debatter förts kring medarbetarundersökningar som verktyg för utveckling och 

ställts i relation till andra metoder att tillgå. Hansson refererar till att Gummesson (1995) 

förespråkar ett kvalitativt angreppssätt när studien avser mäta organisationsförändringar och 

organisationer i sin helhet. Han hävdar att en kvantitativ undersökningsmetod är begränsad 

och att den i sämsta fall ger en förvriden bild av betydelser i organisationer. Det finns risker 

med att bearbeta enkäternas resultat vilket ofta görs av experter på området. De berörda på 

företaget kan ha svårt att känna igen sig i materialet när det är bearbetat (Hansson, 1997, 24). 

 

Hansson refererar också till Westlander som samtidigt påpekar de uppenbara fördelarna med 

enkäter som val av metod eftersom metoden gör det möjligt att beskriva svårnådda, stora 

homogena grupper. Ledningen får en helhetsbild av hur det faktiskt fungerar för medarbetarna 

i praktiken. Resultat i enkätundersökningen möjliggör för ledning att använda resultatet som 

styrmedel och riktlinjer. Detta för att underställda chefer lättare ska kunna arbeta med 

medarbetares engagemang och måluppfattning. Vidare bör linjechefer applicera resultatet som 

underlag och implementation hos medarbetarna (Hansson, 1997, 25). 

 

Ackermann konstaterar från slutet av 1980 – talet att medarbetarundersökningar är ett verktyg 

som är underutnyttjat för motivation, tillfredsställelse och delaktighet på en arbetsplats. En 

empirisk studie har genomförts på 10 företag där utvärdering och kartläggning av brister och 

svagheter har aktualiserats. Medarbetarnas uppfattning av enkäten som genomförts är 

påverkad av hur resultat och åtgärder tas tillvara genom att omsätta empiri i praktiken. Vilken 

som är den bästa metoden för att tillgodogöra sig resultat i en undersökning går inte att 

generalisera, utan måste anpassas utefter organisationen. Generella ståndpunkter för att 

åstadkomma en framgångsrik enkät är att upprepa enkätundersökningen regelbundet, tänka 

långsiktigt och se till att ansatsen är flexibel (Hansson, 1997, 29). 

 

Många chefer uppfattar att resultatet i medarbetarundersökningarna är missvisande då 

resultaten oftast är märkbart positiva, vilket cheferna upplever är felaktigt med den faktiska 

bilden av vad medarbetarna ger sig tillkänna för i verkligheten. Vidare hävdar forskarna att 

medarbetarundersökningar är en färskvara vilket kräver snabba åtgärder för att vara relevanta 

(Finnilä och Larsdotter, 2007, 24). I denna undersökning vill vi skapa en förståelse för 

medarbetarnas upplevelse kring validiteten i en medarbetarundersökning. Vidare vill vi se hur 

resultatet kan vara en framgångsfaktor för kommande utvecklingsarbete. 

 

Medarbetarundersökningar har både för - och nackdelar. Du når en stor grupp på ett företag 

och kan dra generella slutsatser som hjälper ledningen att arbeta med förbättringsåtgärder. 

Nackdelarna är att materialet som bearbetas på ledningsnivå för förbättringsåtgärder upplevs 
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som icke igenkännande för medarbetarna vilket i sin tur gör att poängen av uppföljning och 

utveckling blir något lidande.  

5.2.5 Medarbetarundersökningens uppföljning och vidareutveckling 

 

När medarbetarundersökningen är utförd förväntar sig såväl medarbetare som chefer att 

eventuella missförhållanden och synpunkter ska åtgärdas. Medarbetarundersökning måste 

därför fungera som en plattform för att vidareutveckla organisationen. Schou (2007) menar att 

resultatet i undersökningen bör brytas ned till respektive organisatorisk enhet för att senare 

möjliggöra förändringsarbete lokalt. Tre kriterier som bör uppfyllas är följande: 

 

 Undersökningen är startskott för förändring och utvecklingsarbete. 

 Kartlägga vilka undersökningsdelar från resultatet som bör följas upp. 

 Skapa en struktur på vem eller vilka som bör ansvara för eventuella förändringar och 

åtgärder (Schou, 2007, 20). 

 

Det avsedda resultatet för undersökningen är oftast att mäta och förbättra engagemang hos 

medarbetare. Medabetarundersökning kan vara nyckeln till framgång i organisationer tack 

vare åsikter som framkommer av medarbetarna. Åsikter synliggörs och kan vidare utvärderas 

i form av styrkor och svagheter (Sanchez, 2014). 

 

För att resultatet i medarbetarundersökningen ska bli framgångsrikt bör man ha en god insikt i 

hur resultatet ska besvaras. Nedan följer en rad viktiga frågor och aspekter att ta hänsyn till 

för att materialet som framkommer ska kunna användas väl. 

 

 Vad är anledningen till att förändring tycks nödvändigt? 

 Behöver eventuella åtgärder beaktas och i så fall hur? 

 Vilka eller vem bör ta befäl över att dessa förändringar/ åtgärder följs upp och blir 

behandlade? 

 Mål och uppföljningsarbete (Hansson et. al., 1997, 139). 

 

Några andra viktiga aspekter är ledningens engagemang och motivering till varför 

undersökningen genomförs, då alla delar av organisationen är av stor vikt. Frågorna som 

medarbetarundersökningen ställer i respektive undersökning är högst angeläget att få svar på 

från alla personer som arbetar på företaget, såväl medarbetare som chefer (Schou, 2007, 111). 

Är undersökningen väl förankrad och ligger tidsmässigt rätt? Är undersökningen utformad 

med hög professionalitet på webben bör en 90 % svarsfrekvens inte vara orimlig (Schou, 

2007, 113). Dock menar det studerade företagets kvalitetssamordnare att en svarsfrekvens på 

dryga 30 % är vad man bör räkna med.  

 

När medarbetarundersökningarna inte ger uppföljning har de en tendens att få motsatt effekt 

från det avsedda. Det kan ha en skadlig effekt på medarbetarnas engagemang vilket i sin tur 

bidrar till frustration och besvikelse hos de anställda. Av de företag som arbetar med 
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uppföljning av resultat har man kunnat se att 84 % av respondenterna upplever känslor av 

stort engagemang till sitt arbete. Av de företag som inte följer upp medarbetarundersökning 

ser känslan av engagemang annorlunda ut, endast 39 % av medarbetarna uppger att de känner 

ett stort engagemang till företaget. Det finns ett tydligt samband mellan engagerade 

medarbetare och företagets lönsamhet, lojalitet, produktivitet och kundnöjdhet (Sanchez, 

2014,). 

 

Företagens utmaning blir att utveckla en giltig och skräddarsydd metod som möter behoven 

hos medarbetare och företaget. En metod går inte att tillämpa på alla olika bolag som finns 

verksamma i världen, utan ansträngning att hitta rätt metod för respektive företag och bransch 

är A och O. Genom att utföra flertalet medarbetarundersökningar och utvärdera dessa kan 

företag kartlägga bättre och sämre enkätfrågor. Detta bidrar till att metoden utvecklas och 

vidare avsevärt förbättras över tid. Det är svårt att förutse risker med enkäten innan den är 

genomförd. När undersökningar tidigt i processen går fel förlorar ofta undersökningen sin 

trovärdighet för ledningen på företaget. Detta i sin tur speglar och påverkar medarbetare 

negativt (Sanchez, 2014,). 

 

Organisationers prestationer och konkurrensfördel främjas av medarbetarnas engagemang. 

Om företag väljer att inte ta hänsyn till resultat med uppföljning är sannolikheten hög att 

medarbetarnas engagemang svalnar. Majoriteten av högpresterande företag landar i att en 

aktiv samrådsprocess med medarbetare är avgörande om strategier blir framgångsrika eller 

inte (Sanchez, 2014).   

Det blir väldigt tydligt att engagerade medarbetare kräver engagerade ledare som tillvaratar 

och involverar medarbetare i förbättringar för att lyckas åstadkomma framgång. Viktigt är att 

ledarna ser korrelationen mellan hög svarsfrekvens och engagemang samt fortsatt 

uppföljningsarbete. I annat fall tenderar företaget att tappa de mest engagerade medarbetarna. 

De medarbetare som har en vilja att förbättra, se skillnader och känna sig värdefulla blir 

hämmade om inte chefer och ledning aktivt förändrar tidigare arbetssätt och attityder i rätt 

riktning. 

5.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Forskare betonar densamma information om värdet av att involvera medarbetare samt vikten 

av att tillvarata resultat och visa på undersökningens betydelse. Detta då företag faktiskt 

använder resultatet i förbättrings - och åtgärdsprojekt. Engagemanget för undersökningen hos 

medarbetare tros växa genom att ledare och ledning ser medarbetare, bekräftar att de mottagit 

resultat och bearbetar resultatet på såväl operativ som strategisk nivå. En nödvändighet för att 

kunna nå framgång i medarbetarundersökning är syftets formulering och tydlighet. Syftet bör 

vara väl förankrat i organisationen. Vidare bör omformulering av teori till praktiskt arbete 

vara väl genomtänkt från uppstartsfas till slutskede av medarbetarundersökningen. Utan 

engagerade och involverade medarbetare har företaget svårt att växa eftersom varje individ 

bidrar till framgångarna genom att känna sig värdefull och prestera. 
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6. Teoretiska ramverk 

6.1 Formativ bedömning 

 

Vi har i denna undersökning tagit sats i dels formativ bedömning som teoretiskt ramverk. 

Formativ bedömning avser en process som skapar lärande. Med utgångspunkt i formativ 

bedömning kan vi se i vilken utsträckning medarbetarna involveras i uppföljningsarbetet och 

hur företaget arbetar kring medarbetarundersökningens resultat. Genom formativ bedömning 

skapar vi lärande i organisationen varpå denna teori är viktig för den pedagogiska aspekten. 

Formativ bedömning beskrivs enligt Heyer och Hull (2014) som en bedömning med syfte att 

stödja ett fortsatt lärande. De menar att fokus i denna bedömning ligger på att se vad som kan 

utvecklas hos individen. Detta görs genom att först tydliggöra målen och uppskatta vart 

medarbetaren befinner sig i relation till dessa mål. Detta för att sedan undersöka hur 

medarbetaren kan nå de uttalade målen. Vid en summativ bedömning däremot presenteras 

resultatet utan att göra en plan för hur målen ska nås framöver. Det går därför att säga att en 

formativ bedömning bygger på en summativ bedömning då vi måste redovisa resultaten först 

för att därefter kunna lägga upp en plan och arbeta mot målen. Målen måste vara tydligt 

utformade redan innan medarbetarundersökningen genomförs (Heyer och Hull, 2014, 10). 

Tack vare genomförande av medarbetarundersökningar får organisationen kartläggning över 

var medarbetarna befinner sig och kan på så vis lättare skapa en plan för hur fortsatt arbete 

med exempelvis kompetensutveckling ska användas. 

 

Formativ bedömning kan också beskrivas som “bedömning av lärande” eller “synligt 

lärande”. Wallberg (2013) belyser dock att det är viktigt att komma ihåg att formativ 

bedömning inte enbart handlar om en typ av bedömning. Hon menar att det handlar om 

kvaliteter i allmänhet, hur man skapar goda kvalitéter och hur dessa bedöms i sig. Det är ett 

växelspel mellan medarbetare och chef. Dels en bedömning av medarbetarens kvalitéter men 

också om ledarskapet fungerar eller behöver förändras (Wallberg, 2013, 10-11).   

Formativ bedömning handlar om en process som kräver träning för att kunna implementeras i 

organisationen. Målet är att ständigt skapa förutsättningar för utveckling och att inte 

kategorisera in i facken bra eller dåligt. Ett arbetssätt som användes för 10 år sedan kan ha 

varit värdefullt då men måste utvecklas idag. Det är hela tiden förändring och långsiktighet 

som eftersträvas, att utveckla lärandet, varpå formativ bedömning blir aktuellt (Wallberg, 

2013, 12). 

 

Bostani och Josefsson (2009) menar att det är själva processen och responsen som utvecklar 

lärandet och en stimulans till ökat lärande. Vidare menar Bostani och Josefsson (2009) att 

förutsättningen för att formativ bedömning ska äga rum kräver individers engagemang. Det är 

viktigt att de själva är delaktiga i processen och värderar sitt arbete. I många situationer riktas 

fokus kring det färdiga resultatet och allt mindre på den kunskapsprocess som skapar lärande 

och resultat. Detta förändras i takt med att formativ bedömning används allt mer (Bostani och 

Josefsson, 2009, 6-8). 
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Heyer och Hull refererar till William (2007) som beskriver 5 nyckelstrategier vid Formativ 

bedömning. Den första nyckeln är att tydliggöra syftet, i detta fall inbegriper det målet med 

medarbetarundersökningen i organisationen samt organisationen i sin helhet. Den andra 

nyckeln att utgå ifrån är i vilket läge varje medarbetare befinner sig just nu. Individer lär sig 

på ett individuellt plan och utvecklas i olika takt varpå de inte behöver ligga på samma nivå 

trots att de innehar samma arbetsuppgifter. Nyckel tre handlar om återkoppling samt om ett 

gensvar över att arbetet går framåt mot det tänkta målet. Här blir chefens roll betydelsefull, att 

se och lyfta fram varje enskild individs styrkor och utvecklingsområden. Fjärde nyckeln 

belyser samarbete som viktigt, att medarbetarna ska lära av varandra. Vid den sista nyckeln 

ligger det stora ansvaret på medarbetaren själv, att han eller hon är villig att arbeta mot målet 

och reflektera kring det egna lärandet (Heyer och Hull, 2014, 14-16).  

 

Även Wallberg (2013) poängterar att formativ bedömning är något som berör hela 

organisationen och inte bara den enskilda medarbetaren. Lärandet ska ses som en process som 

hela organisationen är delaktig i för att skapa resultat. Hon belyser att det inte ska ses som en 

strikt modell som företaget antingen följer eller inte. Det handlar snarare om riktlinjer som 

formas olika från organisation till organisation. Hon menar att det kan vara viktigt att även 

diskutera arbetssätt med människor från andra organisationer i liknande position (Wallberg, 

2013, 33-34). Det är också viktigt att planera in tid för respons och återkoppling för att hela 

tiden följa upp utvecklandet hos medarbetaren (Wallberg, 2013, 68).  

 

I dagens samhälle så upplever allt fler att de arbetar under tidspress vilket gör det viktigt att 

planera in uppföljningsarbete kring medarbetarundersökningen då det annars tenderar att 

försummas (Wallberg, 2013, 12). Vi kommer undersöka i vilken grad respondenterna anser att 

de har tid att besvara medarbetarundersökningen samt hur lång tid de tar innan 

förändringsåtgärder vidtas. Vilket språk som används när resultatet presenteras samt på vilket 

sätt informationen presenteras är av stor vikt vid återkopplingen då det lätt kan bli 

missförstånd. En formativ bedömning innefattas som sagt av en process vilket gör att alla är 

delaktiga. Vid en summativ bedömning bidrar sällan resultatet till en lärandeprocess utan 

snarare till en summering av en persons kunnande vid ett visst tillfälle (Wallberg, 2013, 12, 

106).  

 

Vi bör ändå inte förkasta summativ bedömning då det kan vara aktuellt när enbart ett 

definitivt svar behövs. I vissa avseenden kan det vara positivt att enbart presentera resultatet. 

Det är en bra grund att stå på för att kunna arbeta vidare med formativ bedömning. Ett 

alternativ till att använda summativ bedömning skulle också kunna vara då en formativ 

bedömning genomförts. Efter några månader kan det vara intressant att veta hur långt 

företaget kommit i förändringsprocessen kring medarbetarundersökningen och då kan det 

räcka med att enbart presentera resultatet.  
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Summativ bedömning Formativ bedömning 

 Redovisning av resultat 

 Ingen planering för hur mål ska nås 

 Medarbetaren har ingen delaktighet 

 Skapar oftast inget lärande 

 Redovisning av resultat 

 Planering för hur mål ska nås 

 En process där medarbetaren är delaktig 

 Målet är att lärande skapas 

 

 

6.2 Validitet 

 

I en medarbetarundersökning är det självklart viktigt, precis som i alla kvantitativa 

undersökningar att reliabiliteten och validiteten är hög för att kunna använda resultatet på 

korrekt sätt (Bryman, 2011, 161). Det blir i denna undersökning intressant att undersöka de 

anställdas upplevelse kring validiteten i medarbetarundersökningen då det kan ses som en 

möjlighet eller begränsning.   

Reliabilitet handlar om hur pålitlig undersökningen är, alltså om svaren medarbetarna har 

besvarat är korrekta och om samma resultat skulle uppkomma om undersökningen 

upprepades. Hög reliabilitet kan svara för att en undersökning går att generalisera över en 

större population än den undersökta. I vår studie undersöker vi en medarbetarundersökning 

där resultatet inte behöver generaliseras då vi undersöker den populationen som vi är 

intresserade av. Det finns inte ett specifikt urval som i många andra kvantitativa 

undersökningar är vanligt förekommande. I andra undersökningar kan till exempel målet vara 

att generalisera över ett helt samhälle. Eftersom inte detta är av intresse för företagen som 

genomför medarbetarundersökningar beaktar man sällan detta. Dock är det inte säkert att alla 

medarbetare genomför undersökningen varpå de besvarade medarbetarundersökningarna 

måste stå för flera åsikter vilket gör reliabiliteten av stor vikt (Bryman, 2011, 161).  

Vi kommer i detta arbete att fokusera på de anställdas upplevelse kring validiteten då vi anser 

att den har störst relevans i utformandet av en medarbetarundersökning. Validitet handlar om 

måtten för begreppen verkligen mäter det som de avser att mäta (Bryman, 2011, 163). Detta 

är av stor vikt i en medarbetarundersökning för att kunna arbeta vidare med resultatet. Om vi 

till exempel vill mäta vad de anställda blir motiverade av är det viktigt att frågorna som 

behandlar detta verkligen mäter deras drivkrafter och ingenting annat. 

Validitet kan mätas både med indirekta och direkta mätningar. Direkta mätningar handlar om 

konkreta termer som hur länge en person har arbetat på en arbetsplats och vilken könsidentitet 

en person har. Vid en direkt mätning råder det inget tvivel om vad som mäts. Indirekta 

mätningar däremot handlar om en mer komplex förståelse där måtten inte är konkreta med 

uppenbara egenskaper. Exempel på en indirekt mätning kan vara psykologiska egenskaper. 

Om vi i en medarbetarundersökning skulle vilja mäta människors känsla inför något specifikt 

kan det vara ett exempel på en indirekt mätning. Detta innebär att vi först måste konkretisera 

vad som menas med det vi avser att mäta för att sedan utforma frågor som belyser just detta 



  

22 
 

och som även ska förstås korrekt av de personer som det riktas till. En fråga kan tyckas tydlig 

för den som utformar formuläret men kan tolkas på ett helt annat sätt för den som besvarar 

enkäten (Wolming, 1997, 3-4). 

Det är av stor vikt att ställa frågor om innehållet i mätningen innan undersökningen äger rum. 

Dels frågor kring hur mätningen har utförts för att kunna utforska om undersökningen är 

valid. På så vis skapar man ett mer nyanserat resultat för tolkningar och dessa tolkningar kan 

skapa en ökad relevans och på så vis validitet. Genom validitet skapas kontroll över det arbete 

som genomförts och vidare ökar styrkan i den insamlade data (Wolming, 1997, 29). 

Om något specifikt avslöjar sig i en medarbetarundersökning och om undersökningen har en 

hög validitet blir resultatet i studien mer aktuellt och förhoppningsvis blir motivationen till att 

följa upp detta större. Företaget bör då vilja ta fasta på det positiva resultat som framkommit 

och arbeta med förändringsåtgärder för de eventuellt negativa synpunkterna som framkommit. 

Om validiteten däremot är låg kan det finnas skäl till att inte följa upp undersökningen då 

svaren inte är trovärdiga. Kritisk granskning är något som är viktigt när en undersökning ska 

testa sin validitet. Den kritiska granskningen fungerar då som en typ av tolkning som avgör 

om mätningen som är utförd är relevant för det avseende ändamålet. Tidigare användes olika 

mätinstrument, detta har ersatts av att tolkningen ska avgöra validiteten av en viss procedur. 

Eftersom tolkningar kan förändras kan validering ses som en ständigt pågående process 

(Wolming, 1997, 20-21). 

När en undersökning ska genomföras är målet att inte låta slumpen få för stor inverkan på 

resultatet. Tillförlitligheten till materialet ökar när desto fler respondenter besvarar 

medarbetarundersökningen. En faktor som har stor påverkan på tillförlitligheten är utrymmet i 

undersökningen, att besvara frågor av öppen eller stängd art. Är standardiseringen hög och 

svarsutrymmet begränsat är tillförlitligheten desto högre (Jönsson, 2013, 64-65). 

Störst vikt för att kunna tillgå tillförlitligheten i en undersökning ligger i att försäkra sig om 

att informationen lämpar sig för det som faktiskt bedöms. Förr i tiden diskuterades främst om 

medarbetarundersökningar avsåg att mäta rätt information. En modernare användning är att 

studera om resultaten inbegriper att bedöma användnings - och tolkningsmöjligheter. 

Validiteten är kontextuellt bunden till undersökningen och kan vara framgångsrik utifrån ett 

utstuderat fenomen men kanske helt irrelevant av annat fenomen undersökt (Jönsson, 2013, 

69). 

Validiteten kan bero på flera aspekter vilket försvårar möjligheten att kontrollera ett fenomen 

och att med hög säkerhet veta att alla aspekter blivit behandlade. Det finns flera 

ovidkommande faktorer som vid bedömningen kan bli påtagliga (Jönsson, 2013, 84). 

Esaisson et. al. (2012) delar in validitet under begreppsvaliditet och resultatvaliditet. De 

menar att när begreppsvaliditeten är hög och reliabiliteten god så uppstår resultatvaliditet. 

Begreppsvaliditet handlar om överensstämmelsen mellan teoretisk definition och operationell 

indikator samt frånvaro av systematiska fel. Resultatvaliditet handlar om att vi mäter det vi 

faktiskt avser att mäta. De menar att begreppsvaliditet kan diskuteras redan när teoretiska 
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begrepp har bestämts medan resultatvaliditet går att undersöka först när fältarbetet är 

genomfört och empirin är insamlad (Esaisson, m.fl, 2012, 57). 

 

Validitetsproblemet ökar i takt med att avståndet mellan den teoretiska definitionen och den 

operationella indikatorn ökar. Om undersökningen bygger på okomplicerade begrepp som 

ligger nära till hands för det som ska mätas är risken för validitetsproblem mindre (Esiasson, 

m.fl., 2012, 59). I fallet med medarbetarundersökningar kan begreppen anses som relativt 

abstrakta. 

 

6.3 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

 

I denna undersökning är vårt mål att få tydligare inblick i hur medarbetare och chefer 

upplever medarbetarundersökningen och i vilken grad de tycker den mäter det som den avser 

mäta. Visar det sig att frågorna i medarbetarundersökningen tycks svåra att förstå eller 

besvara kan en konsekvens vara att trovärdigheten blir lägre. Det finns även ett intresse att 

undersöka om medarbetare och chefer besvarar frågor sanningsenligt vilket annars kan skapa 

en låg reliabilitet vilket leder till låg eller ingen validitet.  

För att denna redovisning av resultat ska leda till något större och betydelsefullt för 

organisationen är det av stor vikt att utveckling och lärande för medarbetarna sker. Att 

använda sig av en formativ bedömning skulle kunna ses som ett 

personalutvecklingsinstrument. När medarbetarna får ta del av resultatet i 

medarbetarundersökningen samt får ett tydligt mål att involveras i processen hur dessa mål 

ska nås blir formativ bedömning möjlig. Chefens roll blir viktigare då han eller hon måste ge 

förutsättningar för medarbetarna att lära och utvecklas i denna process vilket skapar 

utveckling av personalen.  

7. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi beskriva forskningsprocessens gång samt vilket tillvägagångssätt vi 

tillämpat för insamlingen av vår data. Vidare kommer vi diskutera för och nackdelar med 

detta tillvägagångssätt. Vi kommer även göra en beskrivning över hur vi utformade frågor för 

att finna svar på vårt syfte i denna undersökning. Till sist redogör vi för urvalet av 

respondenter samt för en diskussion kring tillförlitligheten i detta arbete och de etiska 

aspekterna vi tagit hänsyn till.  

7.1 Metodansats 

 

Vår undersökningsstudie är av deduktiv art, som förenklat beskriver en undersökning inom ett 

visst ämne där det redan finns information kring ämnet eller fenomenet som studerats. I en 

deduktiv undersökning begränsar man sig till några aspekter som anses som intressanta för 

studien. Dessa aspekter som studien tar fasta på är grundligt och detaljerat undersökta (Patel 

och Davidsson, 2011, 12-13). Vi har i ovanstående kapitel presenterat tidigare studier gjorda 
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kring medarbetarundersökning där möjligheter och begränsningar har poängterats. Vi har valt 

ut de delar som vi fann mest relevant för vårt syfte i denna studie, vilket är att finna 

möjligheter och begränsningar med medarbetarundersökning som 

personalutvecklingsinstrument. 

 

Metod är det tillvägagångssätt som används för att pröva och inhämta kunskap. Detta för att 

besvara om fenomen stämmer överens med den erfarenhet vi besitter eller med tidigare 

forskning. I svenskt språkbruk betyder enkätundersökning frågor som besvaras av 

respondenter på egen hand (Thomassen, 2014, 67). 

 

Syftet är avgörande för vilken metod som är användbar i studien som ska undersökas. 

Förlegat sett är kvantitativ metod den metod som avser att vara ”riktig” då vi får möjlighet att 

tala om ett konkret mått (Trost, 2012, 23). Vi har valt att utgå ifrån en kvantitativ metod då vi 

vill fånga en större populations åsikter och göra en tydlig mätning och jämförelse av dessa. 

Hade vårt syfte varit att få en djupare förståelse för den enskilda individens uppfattning kring 

medarbetarundersökningen hade en kvalitativ ansats varit mer befogad. I vårt fall vill vi fånga 

ett mer generellt mått som representerar organisationens anställda i sin helhet. Detta 

genomförs i vår studie genom att dela ut enkäter till alla anställda chefer och medarbetare 

internt på företaget. Hade vi istället valt kvalitativ metod med exempelvis intervjuer hade vårt 

urval blivit väldigt begränsat och inte återspeglat en generell bild för företaget i sin helhet.  

 

Kvantitativ ansats är oftast baserad på rangordningsskalor som inbegriper svarsalternativ som 

till exempel ”Mycket bra”, ”Ganska bra”, ”Längre”, ”Fler” och ”Mer” (Trost, 2012, 18-19). I 

våra enkätfrågor har vi haft fasta svarsalternativ med som “Instämmer inte alls” till 

“Instämmer helt” med alternativ däremellan. Även svarsalternativ som “Ja, i alla avseenden”, 

“Ja, i de flesta avseenden”, “Nej, i få avseenden”, “Nej, inte alls” samt “Vet ej” har varit 

återkommande svarsalternativ för flertalet av de frågorna vi ställt till respondenterna.  

 

Fördelarna med kvantitativ metod och enkäter är att resultatet ger ett bättre underlag att 

analysera och förstå attityder framförallt då respondenter kan ha svårt att delge upplevelser 

och känslor i samspel med exempelvis intervjuare (Ahrne & Svensson, 2015, 12). 

Respondenterna behöver inte känna sig övervakade och påtvingade, utan anonymiteten är 

absolut (Patel och Davidsson, 2011, 23). Vidare hålls kostnader nere genom enkäter då du 

sparar tid på administration som är mindre omfattande. Som forskare behöver du inte resa runt 

till olika kontor i Sverige för att träffa intressanta respondenter fysiskt för att utföra 

undersökningen. Administrationen minskar vid enkäter då respondenterna själva fyller i 

svarsalternativ. Bearbetningen av data är den enda skriftliga uppföljning som författarna tar 

hand om (Bryman, 2011, 228). 

 

Det som tycks vara till kvantitativa metoders nackdel är att de ofta förbiser nyanser och en 

djupare förståelse (Ahrne & Svensson, 2015, 12). Vi har under studiens genomförande funnits 

tillhands för frågor via mail och telefon. Däremot föreligger det svårigheter att hjälpa 

respondenterna under tiden de utför enkäten, då vi inte är närvarande. Det går inte att ställa 

fortsatta uppföljningsfrågor utan majoriteten av frågorna i enkäten är standardiserade och 
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inbegriper inga individuella åsikter och tankar (Bryman, 2011, 229). Vidare är det vanligt att 

bortfallet blir desto större vid enkätundersökningar. Med tanke på att bortfallet kan bli högt är 

det viktigt att skicka enkäten till en större grupp människor i syfte att responsen ska vara 

tillräcklig (Bryman, 2011, 231).  

 

7.2 Utformning av enkäten 

Medarbetarundersökningen som utförts på internpersonalen på utstuderat bolag heter High-

Potential Program, HiPo som genom medarbetarundersökningen vill finna komponenter som 

utvecklar respektive hämmar företagets utveckling. Fokus ligger på dess resurs, det vill säga 

medarbetare och chefer som utgör grundpelaren för framgång. Schou (2007) beskriver ett 

problem med färdigformulerade medarbetarundersökningar. Finns det inte en tydlig 

förankring i företaget som speglar mål, värderingar och tar hänsyn till dess förutsättningar 

kommer troligen svarsfrekvensen vara låg. Uppföljningsarbetet blir då bristfälligt och 

förtroendet för ledningen har en tendens att minska (Schou, 2007 87). Enkätfrågorna som 

ställts i medarbetarundersökningen är omsorgsfullt utvalda för att matcha just det utstuderade 

bolagets behov. Ledningen har varit involverad i att ta beslut om vilka områden och frågor 

som ska ställas till de anställda för att få svar på de frågeställningar som företaget har behov 

av att ta del av (samtal med HR direktör 2015-11-02 på det studerade företaget).  

Vi valde att utforma två enkäter för vår studie kring medarbetarundersökningen. Den ena 

enkäten är inriktad till medarbetarna och den andra enkäten till cheferna. Vi utformade totalt 

35 enkätfrågor i respektive enkät. Detta med anledningen till att upplevelserna för chefer och 

medarbetare kunde skilja sig åt vad gällde deras syn på möjligheter och begränsningar. I 

förlängningen är resultatuppföljningen olika för chef och medarbetare vilket gjorde det 

naturligt att utforma två enkäter. Frågeområdena är dock detsamma vilket gör att vi enklare 

kunde göra en jämförelse mellan de två grupperna. Vår undersökning har testats flertalet 

gånger och en pilotundersökning har genomförts. Anledningen till detta var för att minimera 

syftningsfel och otydliga frågor. Det visade sig i vår pilotundersökning att några frågor 

behövde justeras och att några frågor var överflödiga varpå vi tog dessa synpunkter i 

beaktning. 

Då vi främst är intresserade av skillnader hos chefer och medarbetare är 

bakgrundsinformationen för respektive individ mindre relevant. Därför har vi valt att ta bort 

bakgrundsfrågor såsom kön och ålder. Fokus har vi istället lagt på de frågor som rör 

möjligheter och begränsningar samt deras uppfattning av uppföljningsarbetet. Av totalt 35 

enkätfrågor var 34 frågor utformade med färdiga svarsalternativ medan det i en fråga fanns 

möjlighet att besvara med en kortare kommentar. Under en vecka fick de berörda cheferna 

och medarbetarna möjlighet att besvara enkäten. Under tiden då enkäten var aktiv hade vi en 

påminnelse som skickades ut till de specifika respondenter som inte hade lämnat ifrån sig 

några svar. Påminnelsen gav resultat och gjorde att desto fler tog sig tid att besvara enkäten. 

Kopplat till vårt syfte är vi intresserade av att få så många individers åsikter som möjligt. Vi 

är intresserade av att kunna dra slutsatser som kan generaliseras och användas inom företaget. 
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Om det visar sig finnas potential för att utveckla undersökningen är det viktigt att 

undersökningen representerar hela Sveriges kontor och inte några få utvalda respondenter från 

företaget.  

Vid utformandet av enkäten började vi med att utforma fem kategorier vilka kan utläsas i 

kolumn ett i tabellen nedan. Med ”validitet i undersökningen” menar vi att vi vill undersöka 

de anställdas upplevelse kring medarbetarundersökningens validitet. ”Uppföljning i 

undersökningen” är intressant då vi är intresserade av att mäta om företaget förankrar 

medarbetarundersökningen i organisationen som helhet och på medarbetarnivå. Vi har 

intresse av att se på vilket sätt de arbetar med resultatet och om formativ bedömning är en del 

i dess utvecklingsarbete. Kategorin ”förtroende i undersökningen” undersöker om chefer och 

medarbetare upplever att medarbetarundersökning är en framgångsrik mätmetod. Om 

undersökningen följs upp är en av flera frågor vilka förväntningar medarbetarna och cheferna 

egentligen har på undersökningen. Detta skapade kategorin ”förväntningar på 

undersökningens resultat”. Vidare vill vi få en bild av hur den perfekta 

medarbetarundersökningen skulle se ut och skapade därför kategorin ”möjligheter och 

begränsningar”. Vilka möjligheter och begränsningar innehar företagets 

medarbetarundersökning enligt medarbetare och chefer? Hur skulle den perfekta 

undersökningen se ut enligt dem? 

Genom kategoriseringen kunde vi på ett enklare sätt avgränsa frågeområden och skapa frågor 

som hade en tydlig koppling till vårt syfte, vilket presenteras i kolumn ett. Kopplingen till 

tidigare teori gjordes när frågorna var helt klara. Nedan har vi skapat en operationalisering 

vilket kan utläsas i kolumn två. 

Kategorierna validitet i undersökningen samt möjligheter och begräsningar avser att svara på 

vår frågeställning: ”Vilka möjligheter och begräsningar ser chefer och medarbetare med en 

medarbetarundersökning?” Medan övriga kategorierna såsom uppföljning i undersökningen, 

förtroende till undersökningen samt förväntningar på undersökningens resultat är vår 

förhoppning att kunna besvara vår frågeställning: ”Vilka skillnader och gemensamma 

nämnare finns gentemot chefer och medarbetare?”. I bilaga 2 och 3 finner ni de fullständiga 

enkätundersökningarna som delades ut på företaget. 

 

Variabler                     Operationalisering 

Validitet i undersökningen: 

Ställer 

medarbetarundersökningen 

relevanta frågor som är lätta 

att förstå och välja 

svarsalternativ till? 

Genom validitet skapar man kontroll över det arbete som genomförts 

vilket ökar styrkan i den insamlade data (Wolming, 1997). Denna fråga 

avser att mäta de anställdas upplevelse kring 

medarbetarundersökningens validitet För att exemplifiera har vi bland 

annat ställt frågorna: ”Upplever du att frågorna är lätta att förstå?” 

och ”Är du noggrann när du fyller i svaren i 

medarbetarundersökningen?” 

Uppföljning i 

undersökningen: Redovisas 

Medarbetarundersökningen bör upprättas med kommunikation kring 

resultat och uppföljning för att nå största möjliga framgång (Sanchez, 
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resultatet från 

medarbetarundersökningen, 

involveras medarbetarna 

och sker någon form av 

förändring? 

2014). Denna fråga avser att mäta hur resultatet presenteras samt följs 

upp utefter medarbetarundersökningens resultat. Vidare vill vi se om 

medarbetarna involveras i en formativ bedömning. Exempelvis har vi 

ställt frågan: ”Jag framför/Jag får information om resultatet från 

medarbetarundersökningen.” 

Förtroende till 

undersökningen: Är 

inställningen till 

medarbetarundersökningen 

positiv, finns det ett tydligt 

syfte och är den anpassad 

till företaget? 

För att en medarbetarundersökning ska vara användbar på sikt så krävs 

det ett tydligt syfte och en anpassning till företagets mål och 

värderingar (Schou, 2007). Denna fråga avser att mäta i vilken grad 

respondenterna uppfattar medarbetarundersökningens syfte och 

kopplingen till företagets mål och värderingar. Vi ställer bland annat 

frågorna: ”Är du positivt inställd till medarbetarundersökningen?” och 

”Finns det ett tydligt syfte med medarbetarundersökningen som ni har 

på ert företag?” 

Förväntningar på 

undersökningens resultat: 

Leder resultatet i 

medarbetarundersökningen 

till personlig utveckling och 

engagemang inom 

företaget? 

Denna fråga avser att mäta vilka förväntningar respondenterna har på 

medarbetarundersökningen och dess uppföljning. Upplever 

respondenten delaktighet och engagemang av organisationen? 

Medarbetare och chefer får bland annat besvara: ”Jag som chef/Min 

chef har en tydlig målbild hur vi/han eller hon ska arbeta med 

resultatet som framkommit i medarbetarundersökningen.”  

Möjligheter och 

begränsningar: Vilka 

möjligheter och 

begränsningar innehar den 

undersökta 

medarbetarundersökningen? 

Denna fråga avser att mäta möjligheter och begränsningar med den 

undersökta medarbetarundersökningen. Detta kan skapa en förståelse 

för vad respondenterna uppskattar i en undersökning och bidra till mer 

användbara medarbetarundersökningar. Vi ställer bland annat dessa två 

frågor till de anställda på företaget: ”Jag upplever att min tid räcker till 

för att genomföra medarbetarundersökningen” och ”Tyckte du att er 

senaste medarbetarundersökning hade lagom antal frågor?” 

 

7.3 Urval 

 

I studien kontaktades cirka 35 chefer och 105 medarbetare på bemanningsföretaget. 

Godkännande på att utföra studien har skötts i dialog med HR direktören på företaget som har 

granskat undersökningen och bidragit till förbättring. Informationen kring undersökningen 

och dess syfte förklarades tydligt såväl för HR direktören som för respondenterna i 

undersökningen. Bemanningsföretaget som vi studerat består av 87 % konsulter och 13 % 

internpersonal och det är dessa 13 % som vi i denna studie har undersökt. Genom att skicka ut 

enkäten till cirka 140 personer var förhoppningen att ett tillräckligt stort antal skulle besvara 

enkäten för att kunna använda resultatet i studien.  

 

Alla anställda har fått ett mail skickat till sig där de individuellt tagit ställning till om de valt 

medverka eller inte i undersökningen (Trost, 2012, 31). Efter att en vecka hade gått och en 

påminnelse skickats ut var det dags att samla in vår data och stänga undersökningen. Det 

resulterade i 18 fullständiga svar från chefer och 55 fullständiga svar från medarbetare. 
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Givetvis hade det varit önskvärt att få en bättre fördelning av svar från medarbetare och chefer 

där svarsfrekvensen var jämnare. Eftersom vi utfört bekvämlighetsurval var det inte möjligt 

att påverka detta. Det bör heller inte glömmas bort att desto fler anställda utan chefsposition 

arbetar på företaget och därför bör svarsfrekvensen från dessa automatiskt vara högre.  

 

7.3.1 Bekvämlighetsurval 

 

Genomförda organisationsstudier utgår ofta ifrån bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

undersökningen besvaras av de personer som har tid och möjlighet att besvara studien 

(Bryman, 2011, 194-196). Förenklat brukar bekvämlighetsurval uttryckas som att ”man tager 

vad man taga kan”. Enkäten skickades ut till ett antal avdelningar och de resultat som inkom 

togs i beaktning (Bryman, 2011, 194-196).  

 

Det föreligger ofta svårigheter med att kunna få in data från alla medlemmar som har 

koppling till undersökningen och urvalet blir ofta begränsat. Vid insamlingen av enkäter är 

ofta målet att kunna använda data för att uttala sig över en hel population på ett rättvisande 

och sanningsenligt sätt (Trost, 2012, 29). I vår studie, med tidsbegränsad åtgång till att samla 

in och få tillräckligt många respondenter utgår vi ifrån bekvämlighetsurval. I vår studie 

skickades enkäten ut till alla företagets kontor i Sverige för att säkra upp tillräckligt hög 

svarsfrekvens med tanke på att bortfallet kunde bli högt. Urvalet utgick ifrån den svarsmassa 

som inkommit och bortfallet har inte beaktats när vi presenterat resultatet. Vidare valde vi att 

inte göra någon uteslutning av speciell grupp. Oavsett kön eller avdelningstillhörighet hade 

alla lika stor möjlighet att medverka i undersökningen.  

 

Trost (2012) beskriver problematiken i ett bekvämlighetsurval med att vi inte är säkra på att vi 

får svar från rätt personer utan ifrån människor som inte alls hör till det som vi avser att mäta 

(Trost, 2012, 31). Detta är inte fallet i denna undersökning då den syftar till att undersöka alla 

anställda på det berörda företaget och därför är allas talan av intresse. Däremot finns det en 

risk att de responderande som svarar kommer från några få avdelningar. Dock är detta 

ingenting som vi kommer att undersöka och vidare kan bedöma. Vi vet exempelvis inte om 

det har uppstått skillnader på respondenternas svar beroende på vilken avdelning de arbetar på 

och därmed vilken chef som har hand om uppföljningsarbetet för respektive medarbetare. 

Med tanke på att vi valt bekvämlighetsurval har vi räknat med dessa aspekter och kan heller 

inte i efterhand dra någon slutsats om skillnader över avdelningar då individerna varit helt 

anonyma. Samtliga personer har lika stor möjlighet att bli slumpmässigt utvalda att besvara 

enkäten. Vidare är det den vanligaste formen av urval, att personer blir slumpmässigt utvalda 

att medverka i studier (Eljertsson, 2014, 21).  

 

Vårt tillvägagångssätt för att minimera bortfallet har varit att arbeta med genomarbetade 

frågor i enkäten, skicka påminnelser till chefer och medarbetare samt komplettera 

undersökningen med följebrev. Svarsfrekvensen tycks öka från cirka 70 % till 90 % när 

påminnelse gått ut till intressenterna, vilket visar på att påminnelse är till fördel för att höja 

svarsfrekvensen (Eljertsson, 2014, 27). 
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En motivationshöjande åtgärd som bidrar till att svarsfrekvensen håller hög nivå är att låta 

respondenterna ta del av resultatet och färdiganalyserat material. Detta är något som vi tagit 

hänsyn till som tack för att vi fått utföra studien. Vi önskade att företaget skulle känna att vårt 

undersökningsresultat gav utdelning för utveckling av kommande medarbetarundersökningar 

(Eljertsson, 2014, 41). 

 

7.4 Signifikans och generalisering 

 

En signifikant studie innebär att vi kan dra generella slutsatser över en större population än 

den undersökta. För att kunna göra detta är ett tillräckligt stort urval av stor vikt. Ju fler 

personer urvalet består av desto större chans är det att resultatet blir signifikant. Det är också 

viktigt att ta hänsyn till validitet och reliabilitet när man utrycker att en undersökning är 

signifikant. Oavsett hur stort urvalet är så betraktas inte resultatet som signifikant om validitet 

eller reliabilitet är bristfällig (Trost, 2012, 148-149).  

I denna studie använder vi oss av ett bekvämlighetsurval om cirka 140 personer varpå vi inte 

kan få undersökningen att bli signifikant enligt Trost (2012). Han beskriver att ett kriterium 

för att kunna utrycka sig om en större population, det vill säga om studien är signifikant, är att 

urvalet är obundet slumpmässigt vilket det i denna studie inte är (Trost, 2012, 149). Således 

kommer slutsatser inte dras över andra företag som också använder 

medarbetarundersökningar.  

 

7.5 Distribuering och insamling av enkäterna 

 

Besvarandet av enkäterna har ägt rum på en enkäthemsida vid namn Netigate som är en 

europeisk ledande leverantör av webbaserade undersökninga (Netigate, 2015).  

 

Då företaget vi undersökt använder Netigate som verktyg vid utskick för att besvara enkäter 

föreslog våra kontaktpersoner på företaget att vi skulle använda redskapet för 

undersökningen. Anledningen är att få medarbetare och chefer att känna igen 

undersökningsforumet och uppfatta enkätundersökningen av högre seriositet. Enkäten 

skickades ut via mail där missivbrevet följdes av en länk till undersökningen. Under en 

sjudagarsperiod skickade vi ut en påminnelse för att säkra upp en tillräckligt hög 

svarsfrekvens såväl på chefssidan som på medarbetarsidan.  

 

7.6 Bearbetning och analys av material 

 

Efter att enkäterna hade genomförts och vår data samlats in kunde vi bedöma att vi uteslutit 

några frågor i vidare analys och resultat för vår studie. De frågor som inte använts är: ”Hur 

många medarbetarundersökningar har du deltagit i på företaget/ Under hur många 
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medarbetarundersökningar har du haft en chefsposition på företaget?” och ”Har du deltagit i 

en medarbetarundersökning på annan arbetsplats?”. Dessa frågor hade till syfte att vi skulle 

få en uppfattning kring våra respondenter men hade ingen relevans till resultatet. Vi ville få en 

uppfattning om respondenterna hade väldigt lite erfarenhet kring medarbetarundersökningar, 

vilket inte var fallet. Vi valde även att plocka bort frågan ”Om inte, varför?” som var en 

följdfråga på om respondenterna deltagit i medarbetarundersökningen eller inte. Anledningen 

till varför vi ställde ovanstående fråga i enkäten var för att kunna se eventuella samband. Vi 

kunde inte innan genomförandet av studien veta att en klar majoritet hade deltagit i 

medarbetarundersökningen. Hade utfallet visat att flertalet personer inte deltagit i 

undersökningen hade vi valt att undersöka om det fanns ett samband respondenterna emellan 

till lågt deltagande i undersökningen.  

 

Övriga frågor som uteslutits i resultatet är ”Om resultaten förankras, hur lång tid tar det 

innan åtgärder vidtas?” samt ”Tycker du denna tidsaspekt på förankring är bra?”. Indirekt 

får vi svar på dessa frågor genom andra frågor som vi ställt som handlar om uppföljning, 

därmed har vi valt att utesluta frågorna. Hur många månader det tar innan åtgärder vidtas är 

heller inget som sammankopplats till våra frågeställningar. Vi är snarare intresserade av att se 

om materialet förankras och hur de anställda upplever detta. Samlat för nedanstående frågor 

och påståenden: ”Får du personlig utveckling genom att förändringsåtgärder vidtas”, ”Jag 

upplever att mitt företag arbetar med förändringsåtgärder på grund av resultatet som 

framkommer av undersökningen”, ”Upplever du att åsikterna i medarbetarundersökningen 

förankras i hela organisationen?”, ”Upplever du att information kring 

medarbetarundersökningen och dess resultat kommuniceras ut i hela organisationen” samt 

”Upplever du att ditt företag följer upp resultatet som framkommer i 

medarbetarundersökningen?” är att vi indirekt kunnat få svar på dessa utifrån övriga frågor 

ställda på ett annat sätt, som mäter samma sak. Detta var ett sätt för oss att kontrollera att 

respondenternas förståelse för frågorna var korrekt och att vår insamlade data blev säker. Vi 

har nu sett att resultatet för dessa frågor är densamma som i andra frågor som vi lyft istället, 

vilket bådar positivt för enkätens validitet.  

 

I vår avvägning att bortse från ovanstående enkätfrågor har vi gjort en noga avvägning genom 

att ta fram statistik på frågorna för att se att ny intressant information inte uteslutits. Dock 

visade det sig att denna statistik för ovanstående frågor stämde överens med vår uppfattning 

som inbegrep att informationen inte bidrog till något extra att lyfta fram. Hade det visat sig 

vara vitt skilda svar trots liknande frågor hade vi fått ta detta i bejakande och också reflektera 

kritiskt kring tolkningssvårigheterna i vår enkät. 

 

För att bringa förståelse i vår data har vi kodat enkäterna med ett nummer. Varje enkät har vi 

kodat och analyserat i statistikprogrammet SPSS. Våra svarsalternativ har även kodats för att 

lättare kunna tolka och analysera vårt material. Våra svarsalternativ har överförts från våra 

enkäter till siffror som symboliserar ett svar per nummer. För mer information kring våra 

svarsalternativ som varit möjliga för respondenterna hänvisar vi till våra två bilagor som är 

utformade för chef respektive medarbetare. Vår resultatdel har presenterats i våra 

kategoriseringar som är gjorda för att lättare se en struktur och ett sammanhang på frågorna 
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som håller sin inom varje kategori. Kategorierna för vårt arbete är följande: ”Validitet i 

undersökningen”, ”Uppföljning i undersökningen”,” Förtroende till undersökningen”, 

”Förväntningar på undersökningens resultat” samt ”Möjligheter och begränsningar”. 

 

Vidare har vi valt att göra ett korrelationstest mellan två variabler som vi ansåg hade en 

koppling till varandra och som även tidigare forskning visat på. Variablerna som testades i 

Pearson´s korrelationstest var om de fanns ett samband mellan hur positivt inställda de 

anställda var till medarbetarundersökningen gentemot om de är motiverade att arbeta med 

utvecklingsarbete som framkommit av resultatet. Vi uttalade oss även om signifikansen i 

denna korrelation. Dock utan att kunna generalisera signifikansen över en större population än 

den undersökta. Varför vi valt Pearson´s korrelationstest är då det är det vanligast 

förekommande enligt Djurfeldt m.fl (2014) 

 

7.7 Validitet 

 

För att skapa en hög validitet är det viktigt att ha tydliga frågor och svarsalternativ som inte 

kan tolkas på olika sätt. Med otydliga frågor ökas risken med att mäta saker som 

undersökningen inte avser att mäta och fler slumpfaktorer blir lätt beblandade (Trost, 2012, 

63).  

 

Många läroböcker poängterar att kvalitativ studie fungerar bäst som förstudie inför den 

faktiska studien. I vårt fall har vi valt att utföra en kvalitativ pilotundersökning med en chef 

och en medarbetare för att få input till en välformulerad och genomarbetad kvantitativ studie. 

Detta görs för att öka och säkerställa validiteten i arbetet samt minimera syftningsfel och 

otydliga frågor (Trost, 2012, 23). På så vis har vi säkerhetsställt att frågorna inte tolkats på ett 

annat sätt än vad som avsetts mätas. Pilotstudien har genomförts på två medarbetare i 

organisationen varav en chef och en medarbetare. Detta har gjorts i syfte att få synpunkter till 

de båda kommande enkäterna då de inbegrep olika frågor för medarbetare respektive chef.   

 

Wärneryd m.fl. (1990) beskriver att tillförlitligheten ökar vid valet att ha flera frågor som 

avser att mäta samma sak. Detta har vi haft i åtanke då vi har formulerat frågor på olika sätt 

som innefattas i samma frågeområde. Vi kan då få en nyanserad bild av respondenternas 

åsikter och minimerar risken för snabba svar som inte är sanningsenliga (Wärneryd m.fl., 

1990, 12).  

 

Fördelaktigt i vår undersökning är att en av oss författare arbetar på företaget som vi 

undersökt vilket gjort att vi kunnat upprätthålla en kontakt med viktiga personer på företaget. 

Möjlighet att kunnat påminna och meddela om studiens betydelse återkommande har 

förenklats vilket har kunnat vara en anledning till att vår svarsfrekvens nådde en högre nivå än 

vad vi tänkt. Trots att vår nära kontakt med företaget kan ha främjat vår svarsfrekvens och 

möjlighet att utföra studien på företaget, kan det även föreligga nackdelar med den intensiva 

och nära kontakt som möjliggjorts. Respondenterna kan ha upplevt sig tvingade och pressade 

att besvara enkäten då de har en relation till en av författarna. Det kan även varit så att 
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respondenterna besvarade enkäten så som de trodde vi ville få dem att besvara enkäten vilket 

kan ha påverkat validiteten. Däremot har vi varit tydliga i enkäterna att vi inte är intresserade 

av att de svarar som de tror det är utan snarare hur de upplever situationer och påståenden.  

 

7.8 Reliabilitet 

 

Hög reliabilitet innebär att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat om 

mätningen görs om på exakt samma sätt. Detta förutsätter att alla undersökningar har en tydlig 

metoddel där det framgår exakt hur undersökningen genomförts. I denna undersökning, vilket 

också Trost (2012) nämner, handlar det om ett symboliskt interaktionistiskt synsätt och inte 

om ett statiskt synsätt. Med detta menas att vi hela tiden deltar i processer varpå resultatet 

skiljer sig vid olika tidpunkter (Trost, 2012, 61).  

 

Hur medarbetarna uppfattar sin medarbetarundersökning och hur cheferna uppfattar att de 

arbetar med resultatet är inte säkert att det blir detsamma nu som tidigare. Resultatet kommer 

troligen skilja sig åt även om vi ställer samma frågor till samma personer vid annat tillfälle 

eftersom företaget förhoppningsvis arbetar för en ständig förbättring kring dessa frågor. 

 

När reliabiliteten mäts är det fyra komponenter som man bör ta hänsyn till. Dessa är 

kongruens, precision, objektivitet och konstans. Vid en enkätundersökning hamnar kongruens 

i fokus då det handlar om att ställa flera frågor som mäter samma sak för att fånga en nyans i 

det och höja reliabiliteten. Precision belyser att det ska vara lätt att fylla i enkätfrågorna och 

objektiviteten handlar om att skildra intervjuarens sätt att registrera informationen av 

respondenterna. Detta är inte något vidare problem i en kvantitativ undersökning då det finns 

fasta svarsalternativ. Konstans förutsätter att fenomenet som undersöks är konstant och inte 

föränderligt under tid. Konstans komponenten kan alltså i detta fall inte användas (Trost, 

2012, 62). 

 

Frågorna har skapats med hänsyn taget till Trost (2012), Eljertsson (2014) samt Wärneryd 

m.fl (1990) kriterier för hur en bra enkät ska byggas upp. Vi har varit noga med att ha 

ömsesidigt uteslutande svarsalternativ för att få ett tydligare resultat (Eljertsson, 2014, 71). Vi 

har även försökt att undvika svarsalternativet ”Vet ej” i den mån det går då vi önskade att alla 

respondenterna skulle ta ställning (Wärneryd m.fl, 1990, 107). För att svarsalternativen ska 

vara uttömmande och innefatta alla tänkbara svarsalternativ behövde ”Vet ej” finnas med i 

några fall.  Detta på grund av att frågorna behandlade områden där det fanns möjlighet för 

respondenterna att inte ha information och därmed svårigheter att ta ställning (Eljertsson, 

2014, 73). Vidare valde vi att använda oss av påståenden med en fyrgradig skala som 

svarsalternativ istället för frågor med svarsalternativen ”Ja” och ”Nej”. Eljertsson (2014) 

menar att ”Ja” och ”Nej” frågor ska användas med försiktighet då dessa svarsalternativ kan 

kännas definitiva på ett sätt som inte respondentens åsikter överensstämmer med. I vissa 

frågor använde vi svarsalternativ som innefattade olika grader av ”Ja” och ”Nej” (Eljertsson, 

2014, 75). 
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Trost (2012) betonar att det är viktigt att inte använda negationer i frågor eller svarsalternativ 

vilket vi haft i åtanke. Han menar att dessa frågor och svar kan bli mycket svåra att tolka 

vilket alla författare är eniga om, att frågorna inte ska vara allt för långa eller svårformulerade 

(Trost, 2012, 82). Våra enkätfrågor är uppbyggda med enbart en fråga per fråga, vilket 

betyder att det inte ska råda otydligheter kring vilken fråga respondenten svarar på (Trost, 

2012, 79).  

7.9 Etiska överväganden 

 

I vår forskningsstudie har vi främst bevakat de fyra forskningsetiska krav som 

vetenskapsrådet beskriver. Dessa är informationskravet, som handlar om att forskaren ska 

informera de berörda om forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 7). Samtyckeskravet innefattar 

att de som ska delta i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(vetenskapsrådet, 9). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket syftar till att ge de 

berörda personerna som deltar i undersökningen tryggheten att vara helt anonyma och att 

deras svar kommer att förvaras så obehöriga inte kan ta del av dessa (vetenskapsrådet, 12). 

Det sista kravet, vilket är nyttjande kravet som handlar om att insamlat material enbart får 

användas till det tänkta syftet och ingenting annat (vetenskapsrådet, 14).   

 

Vi använde oss av ett missivbrev när vi skickade ut undersökningen där vi informerade 

respondenterna om syfte och dess rättigheter i medverkan med hänsyn till vetenskapsrådets 

fyra kriterier (se bilaga 1). Missivbrevet bör se inbjudande ut och hållas relativt kortfattat för 

att respondenten inte ska uppleva att undersökningen känns för omfattande och besvärlig 

(Trost, 2012, 98). Brevet beskriver att vår enkätundersökning är frivillig och att personerna 

ifråga är anonyma samt att informationen om deras svar enbart kommer användas i detta 

arbete. För att lyckas få mottagarna att fylla i enkäten är det viktigt att ta hänsyn till eventuella 

motivationsfaktorer för att locka till respons. Genom att informera respondenterna kring syftet 

i studien önskade vi få engagerade och intresserade chefer och anställda att besvara enkäten 

(Befring, 1994, 72). Det framgår exempelvis i studien att resultatet kommer att delges i 

företaget. Detta hoppades vi kunde vara den främsta motivationsfaktorn hos de anställda att 

medverka.  

 

Avslutande tackades varje respondent för sin medverkan, då de lagt ner tid och energi i vår 

studie. I missivbrevet angav vi kontaktuppgifter till oss med anledning för att eventuella 

frågetecken hos respondenterna skulle ges möjlighet att besvaras inför eller efter besvarandet i 

enkäten. Det förekommer att respondenter vill ha svar på eventuella frågor och upplysningar 

och då är det bra att lysa med sin närvaro genom att lämna kontaktuppgifter (Trost, 2012, 

102). 

8. Resultat och analys 

 

I detta kapitel redogör vi resultatet som framkommit av enkäterna med en efterföljande 

analys. Varje rubrik inbegriper information om de enkätfrågor som berör respektive kategori 

som vi valde att utgå ifrån i vår studie. Kategorierna ”validitet i undersökningen” samt 
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”möjligheter och begränsningar” avser att svara på frågan kring vilka möjligheter och 

begränsningar det finns med den undersökta medarbetarundersökningen. De övriga tre 

kategorierna: ”uppföljning i undersökningen”, ”förtroende till undersökningen samt 

förväntningar på undersökningen” syftar till att se vilka skillnader och gemensamma nämnare 

det finns mellan chefer och medarbetare i deras uppfattning kring medarbetarundersökningen.  

Då syftet med studien är att undersöka medarbetares och chefers perspektiv på möjligheter 

och begränsningar av medarbetarundersökning som personalutvecklingsinstrument valde vi ut 

de enkätfrågor som vi bedömt ha störst relevans för att besvara syfte och frågeställningar. 

Majoriteten av de enkätfrågor som vi fått svar på kommer nedan att bearbetas och beskrivas i 

såväl tabeller och skrift. 

Tabellerna som nedan beskriver resultatet är uppdelade att beskriva olika parametrar. I cirka 

hälften av våra kategoriseringar fanns ett intresse att jämföra hur chefer och medarbetare 

besvarat enkäten. I resterande hälften av kategorierna var vi snarare intresserade av att se hur 

anställda oberoende av befattning upplever frågor kring medarbetarundersökningen. Vad 

gäller exempelvis validitet fanns ingen ambition att jämföra chefer och medarbetares 

slutsatser medan i frågor kring bland annat uppföljning var det mer intressant att se resultatet 

skilt ur två perspektiv. Hälften av våra kategorier beskrivs i termer av medelvärde. Även 

standardavvikelser kommer att noteras vilket kan utläsas i bilaga 4. Övrig hälft av 

kategorierna beskrivs i procentsats utifrån två perspektiv vilka inbegriper medarbetare 

respektive chef.  

Vi redovisar i slutet av varje kategori en analys där studiens empiri diskuteras i samråd med 

tidigare teorier och forskning som vi utgått ifrån. Vi kommer i varje analysdel börja med att 

koppla samman våra teorier till respektive kategori och senare även analysera materialet i 

samråd med tidigare forskning. Syftet är att se om det finns samband och skillnader med vårt 

resultat kontra den teori och tidigare forskning vi utgått ifrån för att bringa förståelse för 

innebörden av resultatet.  

8.1 Studiens respondenter 

 

Vår undersökning var aktiv i en vecka, närmare bestämt sju dagar. Under denna tidsperiod 

fick vi in totalt 73 fullständiga enkäter, varav 18 svar från chefer och 55 svar från 

medarbetare. Svarsfrekvensen för både chefer och medarbetare låg på 53 %. Vi kunde utläsa i 

Netigate att totalt sett började 93 respondenter att besvara enkäten. Dock visade det sig att 20 

respondenter inte fullföljde att fylla i enkäten. Vi har enbart utgått från de respondenter som 

fullföljde enkäten i vårt resultat. Av de 73 personer som besvarade enkäten visade det sig vara 

82 % som medgav att de tycker att medarbetarundersökningen är mycket viktig att 

genomföra. 15 % hävdade att undersökningen är ganska viktigt och 3 % medgav att de inte 

tycker medarbetarundersökningen är viktig. Av de respondenter som genomförde vår 

enkätundersökning var det totalt 90 % som deltog i den senaste medarbetarundersökningen på 

företaget.  
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Enligt Schou (2007) kommer den tysta majoriteten av anställda till tals i en 

medarbetarundersökning vilket är positivt. Om vårt resultat går att generalisera över den 

faktiska medarbetarundersökningen som genomförs på företaget är det 90 % som har deltagit i 

undersökningen vilket betyder att både den tysta majoriteten och de som tar mer plats har fått 

sin röst hörd i medarbetarundersökningen. Utgår man ifrån ovanstående siffror och att dessa 

kan generaliseras över hela företagets anställda skulle det betyda att 10 % avstod ifrån att 

utföra medarbetarundersökningen och inte fick sin röst hörd.  

8.2 Resultat Validitet 

Upplevelsen kring validiteten i den undersökta medarbetarundersökningen har mätts genom 

frågorna: ”Upplever du att Er medarbetarundersökning ställer relevanta frågor?”, 

”Upplever du att frågorna är lätta att förstå?”, ”Upplever du att dina medarbetare svarar 

sanningsenligt/att du svarar sanningsenligt?”, ”Är du noggrann när du fyller i svaren i 

undersökningen?” samt frågan ”Upplever du att det är svårt att enbart välja ett 

svarsalternativ på frågorna i medarbetarundersökningen?”   

Svarsalternativen respondenterna hade att välja på var ”1. Ja, i alla avseenden”, ”2. Ja, i de 

flesta avseenden”, ”3. Nej, i få avseenden” och ”4. Nej, inte alls”.  

Vi valde att lägga in den sistnämnda frågan i ett eget diagram då den är ställd på det sättet att 

vår önskan är att få ett så högt medelvärde som möjligt medan det i övriga diagram är att få ett 

så lågt medelvärde som möjligt.   

 

Vi kan i diagram 1 se att medelvärdet på den första frågan är 1,92 vilket vi avrundar till ”Ja, i 

de flesta avseenden”. I fråga två blev medelvärdet 1,66 vilket också avrundas till ”Ja, i de 

flesta avseenden”. I fråga tre är medelvärdet 1,32 vilket avrundas till ”Ja, i alla avseenden”. I 

den fjärde frågan blev medelvärdet 1,5 vilket även det avrundas till ”Ja, i de flesta 
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avseenden”.  Standardavvikelsemåttet ligger mellan 0,5 till 0,58 vilket tyder på att svaren är 

homogena och inte utmärker sig i något fall.   

 

 

 

 

I Diagram 2 kan vi utläsa att medelvärdet för respondenterna kom att bli 2,82 vilket avrundas 

till ”Nej, i få avseenden”. Standardavvikelsen indikerar på 0,67 vilket även här betyder att 

svaren är relativt homogena. 

8.2.1 Analys Validitet 

Slutsatsen av dessa två diagram blir således att medarbetarna har svarat att de alltid svarar 

sanningsenligt samt att cheferna tror att deras medarbetare svarar sanningsenligt på 

medarbetarundersökningen. Vidare upplever de flesta respondenterna att det inte är en 

svårighet att enbart välja ett svarsalternativ på medarbetarundersökningens frågor, vilket kan 

förklaras som möjligheter med undersökningen.  

I denna kategori var målet att undersöka de anställdas uppfattning kring validiteten i 

medarbetarundersökningen. Enligt Bryman (2011) är det högst viktigt att reliabilitet och 

validitet är hög för att resultatet ska kunna användas. Vidare menar han att en hög validitet 

uppstår om frågorna ger svar på det som de avser att mäta. Detta kopplar vi till vår fråga om 

respondenterna upplever att medarbetarundersökningen ställer relevanta frågor. I denna fråga 

får vi ett medelvärde på 1,92. Även om medelvärdet avrundas till ”Ja, i de flesta avseenden” 

går det att diskutera kring huruvida frågorna ställs på rätt sätt så alla förstår frågorna på 

samma sätt som den som utformat dessa. Bryman (2011) menar att om en undersökning till 
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exempel vill mäta vad en individ motiveras av är det viktigt att alla förstår frågan på det sättet 

som den avser att mäta. Vikten av att de anställda upplever relevans i de frågorna som 

formuleras är också av stor vikt, anser vi.   

Medarbetarundersökningar mäts ofta genom indirekta mätningar som Wolming (2012) 

beskriver som en svårighet eftersom det inbegriper mer komplexa frågor och svarsalternativ 

vilket kan tolkas på olika sätt. Vi har i vår undersökning tagit reda på om respondenterna 

uppfattar medarbetarundersökningsfrågorna lätta att förstå då vi fick ett medelvärde på 1,66 

vilket avrundas till ”Ja, i de flesta avseenden”. Detta bör betyda att frågorna är relativt tydligt 

formulerade, däremot finns det frågor som bör ses över för ytterligare förståelse och bättre 

validitet. Förhoppningen är att alla anställda uppfattar frågorna i medarbetarundersökningen 

som lätta att förstå.  

Wolming (2012) beskriver att en hög validitet bidrar till att resultatet blir mer sanningsenligt 

och därmed bidrar till ökad motivation i uppföljningsarbetet. Som vi kan se genomgående i 

vårt resultat kring upplevelsen av validiteten är medelvärdet positivt vilket bör innebära att 

medarbetare och chefer är motiverade till att följa upp resultatet. Det bör ligga i ledningens 

intresse att se till att förmedla detta nedåt i organisationen.  

Eftersom respondenterna svarar att de svarat sanningsenligt på medarbetarundersökningen 

samt att de är noggranna när de fyller i medarbetarundersökningen bådar det gott för 

validiteten. Noteras bör dock att vi inte kan uttala oss om validiteten är hög då detta mäter de 

anställdas upplevelse av validiteten. Tidigare forskning som Lindberg och Munck (1993) 

genomfört påpekar dock på att undersökning av attityder alltid inbegriper ett visst mätfel. 

Detta kan innebära att respondenterna svarar det som de tror är önskvärt. Det kan också 

innebära att de besvarar enkäten utifrån påverkansfaktorer som uppstår av händelser som sker 

i samband med att undersökningen utförs. Medarbetarnas arbetsroller kan också påverka 

svaren, både medvetet och omedvetet.  

8.3 Resultat Uppföljning i undersökningen 

 

För att få svar på hur uppföljningen av medarbetarundersökningen genomförs ställde vi tre 

påståenden och en fråga till de anställda vilka är: ”Jag får/jag framför information om 

resultatet från medarbetarundersökningen”, ”Jag upplever att resultatet från 

medarbetarundersökningen leder till förändring”, ”Jag upplever att det finns en utarbetad 

plan för hur medarbetarundersökningen ska följas upp” samt ”Involveras du i 

förändringsåtgärder som förankras på grund av medarbetarundersökningen?” 

Vi har i tabellerna nedan dikotomiserat våra svarsalternativ från en tidigare fyrgradig skala i 

enkäten där svarsalternativ 1 stod för ”Instämmer inte alls” och 4 stod för ”Instämmer helt” i 

tabellerna 3-5. Svarsalternativ 1 och 2 har dikotomiserat till ”Nej” och svarsalternativ 3 och 4 

till ”Ja”. I tabell 6 stod 1 för ”Instämmer helt” och 4 för ”Instämmer inte alls” vilket 

dikotomiserades till 1 och 2 som står för ”Ja” och 3 och 4 som står för ”Nej”.  
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Cheferna och medarbetarna har olika roller i uppföljningen av företagets 

medarbetarundersökning vilket gör det relevant att ställa frågor utifrån två synvinklar. 

Resultatet presenteras nedan utifrån två perspektiv för att fånga dess synvinklar beroende på 

roll. 

Jag får information/ jag 

framför information om 

resultatet från 

medarbetarundersökningen? 

 

Nej Ja 

Medarbetare 9 % 91 % 

Chef 0 % 100 % 

Tabell 3: Uppföljning i undersökningen 

Av Tabell 3 kan vi utläsa att 91 % av medarbetarna svarat ”Ja”, medan 9 % svarat ”Nej” på 

frågan angående information om resultatet. I chefernas fall har 100 % svarat ”Ja” och 0 % 

har svarat ”Nej”.  

Jag upplever att resultatet 

från 

medarbetarundersökningen 

bidrar till förändring 

 

Nej Ja 

Medarbetare 40 % 60 % 

Chef 17 % 80 % 

Tabell 4: Uppföljning i undersökning 

Av medarbetarna som besvarat enkäten har 40 % svarat ”Nej” och 60 % svarat ”Ja” på frågan 

om de upplever att resultatet från medarbetarundersökningen bidrar till förändring. I chefernas 

fall har 17 % svarat ”Nej” och 80 % ”Ja”. 

Jag upplever att det finns en 

utarbetad plan för hur 

medarbetarundersökningen 

ska följas upp 

 

Nej Ja 

Medarbetare 38 % 62 % 

Chef 11 % 89 % 

Tabell 5: Uppföljning i undersökningen 

38 % av medarbetarna upplever att det inte finns en utarbetad plan kring uppföljning medan 

62 % svarat ”Ja” och hävdar att det finns en utarbetad plan kring hur uppföljning ska ske. Av 

cheferna svarade 11 % ”Nej” på frågan medan 89 % svarade ”Ja”. 
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Involveras du/ involverar du 

dina medarbetare i 

förändringsåtgärder gällande 

medarbetarundersökningens 

resultat? 

 

Nej Ja 

Medarbetare 53 % 47 % 

Chef 0 % 100 % 

Tabell 6: Uppföljning i undersökningen 

Vad gäller medarbetarna i ovanstående tabell hävdar 47 % att de involveras i 

förändringsåtgärder medan 53 % svarar att de inte involveras. Av cheferna hävdar 100 % att 

de involverar medarbetarna i förändringsåtgärder.  

8.3.1 Analys Uppföljning i undersökningen 

 

Sammanfattningsvis kan vi i tabellerna ovan avläsa att vad gäller vår kategori av frågor kring 

uppföljning i undersökningen är cheferna i alla avseenden positivare än medarbetarna. 

Information kring medarbetarundersökningens resultat tycks vara det som fungerar allra bäst 

utifrån både chefer och medarbetares perspektiv. Vad gäller förändringsåtgärder, utarbetad 

plan för uppföljning och involvering i förändringsåtgärder tycks upplevelsen vara desto sämre 

för medarbetarna.  

För att formativ bedömning ska äga rum menar Heyer och Hull (2014) att det är av stor vikt 

att ta hänsyn till fem nyckelstrategier, varav en inbegriper att involvera sina medarbetare i 

förändringsåtgärder för att utvecklingsarbete ska ske. Det handlar om att ge återkoppling på 

medarbetarundersökningen till medarbetarna och dessutom om ett gensvar över att arbetet går 

framåt och bearbetas på såväl grupp som individnivå. Det ligger i chefens intresse att 

involvera varje individ med dess potential att nå målet. Det är oroväckande att 100 % av 

cheferna upplever att de involverar deras medarbetare i förändringsåtgärder men enbart 47 % 

av medarbetarna upplever att de involveras.  

Kommunikation är av stor vikt vid uppföljningen av en medarbetarundersökning enligt 

Sanchez (2014). Frågan avseende om respondenterna ger eller får svar på resultatet i 

medarbetarundersökningen tycks skilja sig åt mellan chefer och medarbetare. Cheferna 

upplever att de i alla lägen ger information om resultatet medan 90 % av medarbetarna 

upplever att de tillgodoses med information om resultatet. Detta kan betyda att det finns en 

bristfällig kommunikation chefer och medarbetare emellan. Sanchez (2014) menar att detta 

inte är helt ovanligt, det vill säga att kommunikationen ut i organisationen är bristfällig. Det 

hänger ofta ihop med att målbilden inte är tillräckligt klar vilket vi undersöker närmare i 

kategorin som inbegriper förväntningar på undersökningen.  

Hansson (1997) menar att det kan vara svårt för de anställda att känna igen sig i materialet 

eftersom det ofta är bearbetat av extern experthjälp. Det kan då betyda att cheferna har bättre 

förförståelse för detta och därför ger det ett positivare utfall i vår undersökning.  
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I två av frågorna ovan ser vi att resultaten från chefer respektive medarbetare skiljer sig 

markant åt. Vad gäller frågan om hur de upplever att resultatet bidrar till förändringar och i 

frågan om det finns en utarbetad plan kring hur resultatet ska följas upp finns det oenigheter. 

Vi kan se att cheferna i allra största grad är positivare till frågeställningarna med 80 % 

respektive 89 % ”Ja” gentemot medarbetarnas 60 % respektive 62 % ”Ja”. En av Sanchez 

aspekter för uppföljning är att affärsresultat samspelar med en utstuderad 

medarbetarundersökning. För att inte låta resultat och åtgärder falla i glömska är det viktigt att 

arbeta med resultatet och visa på förändring. Det finns tidigare studier som påvisar att 

engagemanget avsevärt svalnar om resultatet inte förankras i företagets affärsplan vilket blir 

negativt för kommande medarbetarundersökningar.  

Vi ser en röd tråd i alla svar som berör uppföljning för chefer och medarbetare. Chefer är i 

större utsträckning positivare och kan tyckas vara närmare resultat och uppföljningsarbete. En 

tanke kring detta skulle kunna vara att självinsikten kring chefernas uppföljningsarbete inte är 

helt korrekt. 

Kritik till vår undersökning är dock att vi inte ställt frågan till cheferna om de involverat alla 

sina medarbetare utan bara om de involverar medarbetarna. I dagens samhälle när en chef ofta 

har många personer under sig kan det vara svårt att få tiden till att lyfta alla anställda. Detta 

bidrar till att mycket av ansvaret ligger på medarbetaren vilket enligt Heyer och Hull (2014) 

även det är en nyckel för formativ bedömning. 

8.4 Resultat Förtroende i undersökningen 

 

För att mäta förtroendet till den undersökta medarbetarundersökningen ställde vi 

respondenterna fem frågor vilka var: ”Upplever du att dina medarbetare/att du är villig att 

arbeta med utvecklingsarbetet som skapats av resultatet i medarbetarundersökningen?”, 

”Upplever du att det finns ett engagemang inom företaget att arbeta med resultatet för att 

vidta förbättringsåtgärder?”, ”Finns det ett tydligt syfte med medarbetarundersökningen?”, 

”Är du positivt inställd till Er medarbetarundersökning?” samt ”Tror du att resterande 

anställda i företaget tycker att Er medarbetarundersökning är ett bra mätinstrument?” 

Svarsalternativen respondenterna hade att välja på var ”1. Ja, i alla avseenden”, ”2. Ja, i de 

flesta avseenden”, ”3. Nej, i få avseenden” och ”4. Nej, inte alls”. Detta betyder att det 

optimala vore att ha ett medelvärde på 1 och i sämsta fall ett medelvärde på 4. På frågan som 

besvarar om respondenterna upplever att det finns ett engagemang inom företaget samt frågan 

om de tror att resterande i företaget tycker att medarbetarundersökningen är ett bra 

mätinstrument lade vi till svarsalternativet ”5. Vet ej”. På frågan avseende syftet hade 

respondenterna enbart tre svarsalternativ och kunde välja mellan ”1. Ja”, ”2. Nej” och ”3. Vet 

ej”.  

Vi valde att göra ett diagram till de första två frågorna där vi har jämfört medelvärdet hos 

medarbetare kontra chefer. Vidare gjordes ett diagram där vi presenterat resterande frågor och 

resultatet i sin helhet med ett gemensamt medelvärde. Detta gjorde vi, likt tidigare kategori, 



  

41 
 

då resultatet i dessa frågor kändes relevant att mäta utifrån de olika rollerna som chefer och 

medarbetare innehar i uppföljningen av medarbetarundersökningen. 

Upplever du att du är villig/att dina 

medarbetare är villiga att arbeta med 

utvecklingsarbeten som skapats på grund av 

resultat i medarbetarundersökningen? 

 

Medelvärde 

Medarbetare 2,1 

Chef 1,8 

Tabell 7: Förtroende till undersökningen 

I Tabell 7 kan vi se att medelvärdet hos cheferna avseende frågan om de upplever att 

medarbetarna är villiga att arbeta med förändringsåtgärder är 2,1 vilket vi avrundar till ” Ja, i 

de flesta avseenden”. Medarbetarnas medelvärde på samma fråga blev 1,8 vilket även det, 

trots att det är lägre, avrundas till ”Ja, i de flesta avseenden”.  

Upplever du att det finns ett engagemang 

inom företaget att arbeta med resultat för att 

vidta förbättringsåtgärder? 

 

Medelvärde 

Medarbetare 2 

Chef 2,44 

Tabell 8: Förtroende till undersökningen 

I Tabell 8 utläser vi att chefernas svar om de upplever att de finns ett engagemang inom 

företaget att arbeta med resultat för att vidta förändringsåtgärder blev 2 vilket är ”Ja, i de 

flesta avseenden”. Medarbetarna svarade något högre, 2,44, vilket även det avrundas till ”Ja, i 

de flesta avseenden”.  
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I ovanstående korrelationstest kan vi se att det finns ett svagt positivt samband mellan om 

respondenterna är positivt inställda till medarbetarundersökningen kontra om medarbetarna är 

motiverade att arbeta med resultatet som framkommit ur undersökningen. Vidare kan vi se att 

vi har ett signifikansvärde på 0,003 vilket betyder att vi kan mäta detta test på 99 % nivån. 

Med detta menas att det enbart är 1 % risk att detta värde uppkommit av slumpen. Dock bör 

det observeras att vi inte kan generalisera detta resultat över en större population än den 

undersökta. 
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I Diagram 9 kan vi se att medelvärdet avseende frågan om det finns ett tydligt syfte med 

medarbetarundersökningen är 1,33 vilket avrundas till ”Ja”. Vid frågan om respondenterna är 

positivt inställda till medarbetarundersökningen blev medelvärdet 1,70 vilket avrundas till 

”Ja, i de flesta avseenden”. I frågan om respondenterna tror att resterande anställda i bolaget 

tycker att medarbetarundersökningen är ett bra mätinstrument fick vi ett medelvärde på 2,48 

vilket avrundas till ”Ja, i de flesta avseenden”. Dock visar resultatet att frågan är ytterst nära 

att falla över till ”Nej, i få avseenden”. Standardavvikelsen varierar mellan 0,66 till 0,93 

vilket betyder att vi har en något större spridning än tidigare frågor.  

8.4.1 Analys Förtroende i undersökningen 

 

Sammanfattningsvis i kategorin förtroende för undersökningen kan vi se att respondenterna 

upplever att det finns ett tydligt syfte med medarbetarundersökningen. Det är skillnad i hur 

medarbetare och chefer uppfattar viljan att arbeta med resultatet samt om organisationen i sin 

helhet är engagerade i uppföljningsarbetet. Vi ser även att de flesta har en positiv inställning 

till medarbetarundersökningen över lag. Sämst medelvärde får frågan som besvarar hur 

respondenterna tror sina kollegor uppfattar undersökningen. Det visar sig i resultatet att 

kollegorna emellan inte tror att andra på företaget uppfattar undersökningen som en bra 

metod. Däremot visar resultatet att de flesta är positiva till medarbetarundersökningen i vår 

studie. Vi ställer oss frågande till om de anställda internt inte pratar gott om metoden med sina 

kollegor trots att de är positivt inställda till medarbetarundersökningen?  

En av Heyer och Hulls (2014) nyckelstrategier hävdar att formativ bedömning är starkt 

sammankopplat med syfte. De poängterar vikten av att syftet är väl förankrat i företaget på 

detalj och helhetsnivå för att vara framgångsrikt i en skapande lärandeprocess.   

Varför vi har valt just kategorin förtroende hänger ihop med tidigare forskning gjord av 

Sanchez (2014) där han menar att förtroende och engagemang hänger ihop med 
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förändringsarbete och uppföljning. Arbetar man inte med förändringsåtgärder på grund av 

resultatet i medarbetarundersökningen finns det en stor skadlig effekt. Det tenderar att bromsa 

engagemang och bidrar således till frustration och besvikelse hos anställda. Av de företag som 

väljer att ta vara på resultatet ser man en stor potential att öka och behålla engagemang hos 

sina medarbetare. Som vi nämnt är det en konkurrensutsatt bransch och känner medarbetarna 

att de inte får gehör för sina åsikter så finns det en risk att de söker sig vidare. I detta fall tycks 

dock respondenterna ha positivt förtroende till medarbetarundersökningen. 

Syfte är A och O för att få en betydelsefull medarbetarundersökning enligt Schou (2007). 

Enligt vår data framkommer det att medelvärdet på frågan om respondenterna upplever att 

syftet är tydligt blev 1,33 vilket betyder att de flesta anser att syftet är tydligt. Vidare bör 

ledningen engagera sig i uppföljningsarbetet och kommunikationen kring 

medarbetarundersökningen. Om resultatet inte kommuniceras ut i anknytning till att de får 

fram resultatet är det vanligt att medarbetarna upplever att ledningen inte tar hänsyn till 

resultatet. Vid frågan om det finns engagemang inom företaget fick cheferna ett medelvärde 

på 2 och medarbetarna på 2,44. Cheferna upplever således ett högre engagemang än 

medarbetarna.  

Enligt Schou (2007) bör det finnas en korrelation mellan huruvida medarbetarna är positiva 

kring medarbetarundersökningen gentemot inställningen att genomföra 

medarbetarundersökningen och förändringsåtgärder. Detta bekräftas med vårt korrelationstest 

mellan deras inställning kring medarbetarundersökningen i samband med om chefer uppfattar 

sina medarbetare villiga att arbeta med uppföljningsarbetet. 

Schou (2007) menar att det är högst angeläget att alla medarbetare och chefer besvarar 

undersökningen för att den ska vara generaliserbar över populationen som den avser att mäta. 

Därför har vi valt att ställa frågan om de tror att övriga anställda tycker att 

medarbetarundersökningen är ett bra mätinstrument vilket visade ett medelvärde på 2,48. 

Detta kan betyda att medarbetare anser att medarbetarundersökningen inte är bra och avstår 

ifrån att genomföra den vilket blir negativt för hela företaget.  

Kritiken i tidigare forskning kring medarbetarundersökning har varit att otydliga syften är 

vanligt. Företag använder sig av medarbetarundersökningar utan att reflektera kring varför 

undersökningen görs eller hur den ska utformas. I detta fall kan vi konstatera att så inte är 

fallet i studerat företag utan syftet är uttalat till medarbetare och chefer.  

8.5 Resultat Förväntningar på undersökningens resultat 

 

För att få svar på hur medarbetare och chefer upplever förväntningar på undersökningens 

resultat valde vi att ställa två påståenden och en fråga: ”Jag upplever att min chef/Jag som 

chef har en tydlig målbild för hur vi ska arbeta mot resultat som framkommit av 

medarbetarundersökningen”, ”Jag motiveras av att förändringsarbeten sker i 

organisationen” samt ”Upplever du att din chef hjälper dig/Upplever du som chef att du 

hjälper dina medarbetare att arbeta mot målen som skapats av resultat i 

medarbetarundersökningen”? 
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Nedan har vi dikotomiserat svarsalternativen i tabell 9 och 10 från en fyrgradig skala med 1 

som står för ”Instämmer inte alls” och 4 som står för ”Instämmer helt”. De respondenterna 

som har svarat 1 eller 2 står för ”Nej” och de respondenterna som har svarat 3 eller 4 står för 

”Ja”. I tabell 11 å andra sidan symboliserar svarsalternativ 1 och 2 ”Ja” där 1. Står för ”Ja i 

alla avseenden” och 2 står för ”Ja i de flesta avseenden” medan svarsalternativ ”Nej” står för 

3 ”Nej, i få avseenden” eller 4 ”Nej, inte alls”. 

Cheferna och medarbetarna har olika roller i bearbetningen av medarbetarundersökningen och 

därmed olika förväntningar vilket gör det relevant att ställa frågor utifrån två synvinklar. 

Resultatet presenteras nedan utifrån två perspektiv för att fånga olika synvinklar beroende på 

roll. 

Jag upplever att min chef/ 

jag som chef har en tydlig 

målbild för hur vi ska arbeta 

mot resultat som 

framkommit av 

medarbetarundersökningen 

 

Nej Ja 

Medarbetare 38 % 62 % 

Chef 0 % 100 % 

Tabell 10: Förväntningar på undersökningens resultat 

Av tabell 10 att utläsa har 38 % av medarbetarna svarat ”Nej” på påståendet medan 62 % 

svarat ”Ja”. I chefernas fall har 100 % besvarat frågan med svar ”Ja”.  

Jag motiveras av att 

förändringsåtgärder sker i 

organisationen 

 

Nej Ja 

Medarbetare 11 % 89 % 

Chef 0 % 100 % 

Tabell 11: Förvätningar på undersökningens resultat 

Ovan kan vi se att 11 % av medarbetarna svarat ”Nej” medan 89 % har svarat ”Ja”. Av 

cheferna har 100 % svarat ”Ja” på påståendet.  
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Upplever du att din chef 

hjälper dig att arbeta mot 

målen som skapats av 

resultaten i 

medarbetarundersökningen? 

 

Nej Ja 

Medarbetare 40 % 60 % 

 

Upplever du som chef att du 

hjälper medarbetarna att 

arbeta mot målen som 

skapats av resultat i 

medarbetarundersökningen? 

 

Nej Ja 

Chef 17 % 83 % 

Tabell 12: Förväntningar på undersökningens resultat 

60 % av medarbetarna svarar ”Ja” på ovanstående fråga medan 40 % svarar ”Nej”. Av 

cheferna har 83 % svarat ”Ja” och 17 % svarat ”Nej”.  

8.5.1 Analys Förväntningar på undersökningens resultat 

 

Genomgående för ovanstående tre tabeller är att cheferna gett positivare svarsresultat i alla tre 

frågor medan medarbetarna håller en lägre svarsfrekvens till att vara positiva för frågor och 

påståenden. I två av tre frågor har cheferna svarat 100 % ”Ja” medan i en av frågorna kring 

att cheferna hjälper medarbetare att nå mål som skapats av undersökningen är frekvensen 

lägre med 83 % ”Ja” och resterande 17 % ”Nej”.  

Wallberg (2003) menar att formativ bedömning är en pågående process där målet är att 

kontinuerligt skapa förutsättningar för utveckling. Utgår vi ifrån frågan om respondenterna 

motiveras av förändringsarbete kan vi se att 100 % av cheferna motiveras kontra 89 % av 

medarbetarna motiveras. Denna frågeställning är inte beständig utan utvecklas och förändras 

när man arbetar med resultatet i en pågående förändringsprocess vilket förutsätter en formativ 

bedömning.  

Det är vanligt att rikta fokus på slutresultat och mindre kring processen som äger rum kring 

lärande och resultat. I vårt fall är vi dock intresserade av en lärande process där man löpande 

arbetar med uppföljning för att se förändringar. Genom att ställa frågan om cheferna upplever 

att de hjälper medarbetarna att arbeta med målen som skapats av resultatet kontra om 

medarbetarna upplever att deras chefer hjälper dem kan vi få svar på detta. 83 % av cheferna 

svarade ”Ja” kontra 60 % av medarbetarna. Även Heyer och Hull (2014) förstärker denna 

teori om att ansvaret bärs av varje medarbetare att själv involvera sig i lärande processen.  
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I frågan om chefen anser sig ha en tydlig målbild för hur resultatet ska följas upp svarade 100 

% ”Ja” medan enbart 62 % av medarbetarna upplever att deras chef har en tydlig målbild för 

detta. För att arbete kring resultatet ska äga rum krävs det individuellt engagemang och att 

själv värdera och vara delaktig i lärandeprocessen enligt Bostani och Josefsson (2009). 

Medarbetarundersökning kan ses som ett personalutvecklingsinstrument i form av en 

kompetensutveckling som äger rum tack vare resultatet om en formativ bedömning sker.  

8.6 Resultat Möjligheter och begränsningar med undersökningen 

 

Genom att ställa frågorna: ”Upplever du att Er medarbetarundersökning ställer relevanta 

frågor?”, ”Anser du att Er medarbetarundersökning är ett bra sätt att ta del av 

medarbetarnas synpunkter?”, ”Tycker du att medarbetarundersökningen ska ge möjlighet till 

att uttrycka åsikter i skrift istället för fast svarsalternativ?”, ”Upplever du att Er 

medarbetarundersökning speglar företagets mål och värderingar väl?”, ”Tycker du att Er 

senaste medarbetarundersökning hade lagom antal frågor?” samt ”Jag upplever att min tid 

räcker till för att genomföra medarbetarundersökningen” önskade vi finna svar på vilka 

möjligheter och begränsningar chefer och medarbetare gemensamt upplever med 

medarbetarundersökningen.  

Svarsalternativen respondenterna hade att välja på i de tre första frågorna var ”1. Ja, i alla 

avseenden”, ”2. Ja, i de flesta avseenden”, ”3. Nej, i få avseenden”, ”4. Nej, inte alls”. I den 

fjärde frågan lades även svarsalternativet ”5. Vet ej” till. I frågan om senaste 

medarbetarundersökningen hade lagom antal frågor kunde de anställda svara ”1. Ja”, ”2. Nej 

för lite frågor”, ”3. Nej för många frågor” eller ”4. Deltog inte” och i den sista frågan kunde 

respondenterna välja på en fyrgradig skala från ”1. Instämmer inte alls” till ”4. Instämmer 

helt”. 
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I Diagram 13 kan vi utläsa att medelvärdet på om respondenterna upplever att undersökningen 

ställer relevanta frågor är 1,92 vilket vi avrundar till ”Ja, i de flesta avseenden”. På frågan om 

respondenterna anser att undersökningen är ett bra sätt att ta del av medarbetares synpunkter 

fick vi ett värde på 1,77 vilket även det avrundas till ”Ja, i de flesta avseenden”. Medelvärdet 

för frågan om respondenterna känner att de skulle finnas möjlighet att uttrycka sig i skrift 

istället för fasta svarsalternativ blev 2,7 vilket avrundas till ”Nej, i få avseenden”. I den sista 

frågan i denna kategori som berör om medarbetarundersökningen speglar företagets mål och 

värderingar blev medelvärdet 2,26 vilket avrundas till ”Ja, i de flesta avseenden”. 

Standardavvikelsen varierar mellan 0,52 till 0,94 vilket betyder att gruppens svar är mer 

heterogena i svaren av denna kategori.  

Upplever du att 

medarbetarundersökningen 

innehåller lagom antal 

frågor? 

 

Deltog inte Nej, för 

många frågor 

Nej, för få 

frågor 

Ja 

Medarbetare och chefer 8 % 10 % 1 % 81 % 

Tabell 14: Möjligheter och begräsningar 

I tabell 14 kan vi se att 81 % av respondenterna svarade ”Ja” i frågan om de tyckte att senaste 

medarbetarundersökningen hade lagom antal frågor. Vidare svarade 10 % att den innehöll för 

många frågor och enbart 1 % att det var för få frågor.  

Jag upplever att min tid 

räcker till för att genomföra 

medarbetarundersökningen 

 

Nej Ja 

Medarbetare och chefer 26 % 74 % 

Tabell 15: Möjligheter och begräsningar 

I Tabell 15 ser vi att 74 % upplever att tiden räcker till för att besvara 

medarbetarundersökningen men hela 26 % upplever att tiden inte räcker till för att genomföra 

den.  

8.6.1. Analys Möjligheter och begränsningar med undersökningen 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det är relativt många som upplever att tiden inte räcker till 

att besvara medarbetarundersökningen varpå det borde finnas mer tid avsatt för detta. Vidare 

tycker 81 % att undersökningen innehåller lagom antal frågor. Detta tror vi innebär att de 81 

% inte känt sig stressande under genomförandet. Det kan troligen vara så att de som upplever 

att de inte har tid även upplever att undersökningen innefattas av för många frågor. Det är 

relativt få som anser att medarbetarundersökningen ska ge utrymme för att svara med text 

istället för fasta svarsalternativ. I frågan om respondenterna anser att 

medarbetatundersökningen ställer relevanta frågor kan vi se att majoriteten tycker att den gör 

det i de flesta avseenden.  
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Wallberg (2013) menar att en formativ process är kontextbunden vilket gör det intressant för 

oss att fråga om medarbetarundersökningen speglar företagets mål och värderingar. Han 

menar att lärande formas utifrån olika riktlinjer i organisationen. Medelvärdet för denna fråga 

blev 2,26 vilket avrundas till ”Ja, i de flesta avseenden”. Noteras bör att standardavvikelsen 

är hög och medelvärdet lutar åt ”Nej, i få avseenden” vilket betyder att flera inte anser att den 

speglar företagets mål och värderingar.  

Levensson (2014) hävdar att en ultimat medarbetarundersökning bör hålla precision och vara 

kort och koncist. För att få svar på om den håller precision ställer vi frågan om respondenterna 

anser att medarbetarundersökningen ställer relevanta frågor vilket fick ett medelvärde på 1,92 

vilket står för ”Ja, i de flesta avseenden”. Håller man sig inte till lagom antal frågor finns 

risken för slarviga svar där entusiasmen tryter då det blir för omfattande. I denna 

undersökning kan vi se att 81 % tycker att den innehåller lagom antal frågor och 10 % tycker 

att den innehåller för många frågor. Detta kan leda till att dessa 10 % troligen kommer att vara 

slarvigare när de genomför medarbetarundersökningen.  

Vidare menar även Schou (2007) att det ligger till företagets fördel om det finns tydliga 

värderingar och mål vart företaget är på väg. Det inbegriper förståelse för enkätfrågorna och 

större entusiasm hos den enskilde individen då han eller hon ser ett mål med frågorna. I och 

med detta blir troligen även missförstånd av frågorna mindre. Det är alltså av största vikt att 

alla anställda vet vad målet med medarbetarundersökningen är innan processen drar igång. 

Som tidigare nämnt är attitydfrågor ofta svåra att bedöma och inbegriper ofta mätfel. Finns 

det å andra sidan en tydlig struktur kring vart målet riktas åt i företaget bör dessa missförstånd 

och mätfel minska. I detta fall är målet relativt tydligt för några men kan absolut förbättras då 

vi ser att vissa respondenter inte anser att medarbetarundersökningen speglar företagets mål. 

En fråga man kan ställa sig är om de är medvetna om företagets mål eller om det är just 

medarbetarundersökningen som inte speglar målen. 

Vidare gav vi respondenterna möjlighet att utrycka sina åsikter i skrift hur de tänker att den 

ultimata medarbetarundersökningen skulle kunna se ut vilket sammanfattas i några 

övergripande drag nedan. De kommentarer som redan fångats i ovanstående resultat har inte 

tagits i hänsyn. Gemensam nämnare av respondenternas svar var att de tycker det ska läggas 

fokus på både individ-, grupp- och företagsnivå. Detta kan kopplas ihop med formativ 

bedömning där fokus ligger på att hela organisationen ska inbegripas och att fokus ska ligga 

på alla nivåer.  

9. Sammanfattning och diskussion 

 

Avslutningsvis ämnar detta avsnitt att sammanfatta resultaten som framkommit i vår studie 

genom att besvara de två frågeställningar som vi utgått ifrån. I samråd med frågeställningarna 

kommer vi att diskutera och analysera resultatet i en vidare mening. Nedan följer även en 

diskussion kring vår metod, kvalitén i vårt arbete samt de möjligheter och begränsningar som 

vi funnit. Vi avslutar vårt kapitel med att ge förslag på fortsatt forskning som har uppdagats 

av oss genom utförande av studien.  
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9.1 Vilka möjligheter och begränsningar ser chefer och medarbetare med en 

medarbetarundersökning? 

 

Utifrån vår frågeställning: ”Vilka möjligheter och begränsningar ser chefer och medarbetare 

med en medarbetarundersökning?” Indikerar vårt resultat sammankopplat med analys på att 

företaget som medarbetarundersökning upplevs som viktig av majoriteten anställda som 

besvarat vår enkät. Vad gäller vårt företag tycks inte cheferna vara negativa till 

medarbetarundersökningen. Detta motsäger Novus undersökning som visade ett stort 

missnöje från chefer att använda medarbetarundersökning som 

personalutvecklingsinstrument. Det bör heller inte glömmas bort att även medarbetarna var 

positiva till medarbetarundersökningen såväl i dess utformning och dess kvalité. Levensson 

(2014) betonar att en optimal medarbetarundersökning håller sig till precision med väl valda 

frågor och en undersökning som är tidseffektiv. Med anledning till detta har vi valt att just 

lyfta möjligheter och begränsningar med medarbetarundersökningen som metod för att få en 

uppfattning om vidare innehåll i resultatet går att arbeta med i ett större perspektiv.   

Förtroendet över lag till medarbetarundersökningen är positiv. Som vi ser i resultatet 

inbegriper ofta medelvärdet svarsalternativet ”Ja, i de flesta avseenden”. Det vore intressant 

att se hur utfallet av medarbetarundersökningen skulle utformas för att få ännu bättre 

medelvärde med fler svar ”Ja, i alla avseenden”. Önskvärt vore att respondenterna hade 

svarat att de upplever det lätt att förstå frågorna, med ett medelvärde som indikerar på ”Ja, i 

alla avseenden”. Det bör inte finnas några oklarheter kring vad frågan avser att undersöka då 

det kan leda till missvisande resultat. Även i frågan gällande om det är svårt att enbart välja 

ett svarsalternativ, där vi har fått svaret ”Nej, i få avseenden” skulle vi önska att 

respondenterna hade svarat ”Nej, inte alls”. För att en undersökning ska inbegripa hög 

validitet är det viktigt att svarsalternativen är ömsesidigt uteslutande.  

När det gäller att ta reda på möjligheter och begränsningar när vi pratar om 

attitydundersökningar där känslor ska inbegripas finns det tendens till mätfel enligt Lindberg 

och Munck (1993). Både i vår undersökning och i medarbetarundersökningen finns det en hög 

standardisering av frågorna vilket ändå bör ge en hög tillförlitlighet. Däremot finns det en del 

som kan förbättras för att metoden ska vara helt användbar.  Frågorna bör vara tydligt 

formulerade i syfte att motverka missförstånd och svarsalternativen bör vara ömsesidigt 

uteslutande. Ett alternativ för att utveckla detta skulle kunna vara att göra fler 

pilotundersökningar innan medarbetarundersökningen skickas ut till hela organisationen. 

Viktigt är då att alla avdelningar inbegrips då det kan finnas olika förförståelse beroende på 

roll och avdelningstillhörighet.  

Eftersom svaren i de flesta fall var homogena upplever vi att uppfattningen om 

undersökningen är relativt lika uppfattad ut i organisationen med tillräckligt bra mätvärde. De 

anställda har hävdat att de svarat noggrant och sanningsenligt när de utfört 

medarbetarundersökningen. Som tidigare nämnts är det av hög prioritet att följa upp en 

undersökning som företaget tycker har en hög validitet och reliabilitet. Det finns då mycket 

information som är av intresse och även användbart för vidare arbete i organisationen.  
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En begränsning vi kan se kring medarbetarundersökningen är att enbart 74 % av 

respondenterna anser att tiden räcker till för att besvara medarbetarundersökningen. För att 

vända begränsningen till en möjlighet föreslår vi att det bör avsättas tid för respektive anställd 

att genomföra medarbetarundersökningen, eftersom företaget tycker den är viktig att 

genomföra. Detta för att få med allas åsikter och inte bara de som är engagerade och har tid 

för undersökningen. Vi ser även att det är 10 % som känner att medarbetarundersökningen 

innefattas av för många frågor vilket kan hänga ihop med att de upplever att tiden inte räcker 

till.  

9.2 Vilka skillnader och gemensamma nämnare finns gentemot chefer och medarbetare? 

 

Utifrån vår andra frågeställning som lyder: ”Vilka skillnader och gemensamma nämnare finns 

gentemot chefer och medarbetare?” visade resultatet med en efterföljande analys att cheferna 

är positivare gentemot medarbetarna i majoriteten av frågorna som ställdes. Vi har i tidigare 

frågeställning kring möjligheter och begränsningar kunnat se att det finns motivation hos de 

anställda att arbeta vidare med uppföljningsarbete.  

Cheferna hävdar att de arbetar med resultatet, att de involverar och att de följer upp detta för 

sina medarbetare. Medarbetarna å sin sida, hävdar i hög utsträckning att de får information 

kring resultatet som framkommer ur medarbetarundersökningen. Dessvärre kan vi se att det 

senare arbetet i uppföljningen stannar av enligt medarbetarnas uppfattning. Utgår vi ifrån 

medarbetarnas svar uppfattar vi det som att en summativ process ägt rum, snarare än en 

formativ lärandeprocess, som inbegriper djupare förståelse i förändringsåtgärder. Information 

om resultatet når fram men senare avstannar uppföljningen vilket gör att förtroende och 

förväntningarna kan svalna. Heyer och Hull (2014) hävdar att ansvaret att involveras i 

lärandeprocessen bör ligga i varje individs intresse och därmed bör de själva aktivt involvera 

sig i processer. Däremot ser vi att för att det ska vara möjligt att arbeta med resultatet i större 

utsträckning krävs det bra kommunikation medarbetare och chefer emellan. Viktigt är också 

att cheferna ger medarbetare verktyg för att involvera sig i fortsatt arbete. Sanchez (2014) har 

kunnat påvisa att 84 % av respondenterna som får uppföljning av medarbetarundersökningar 

upplever känslor av stort engagemang. I de företag som inte följer upp resultatet är siffran 

nere på 39 % vilket är väldigt talande för hur viktigt det är att ta vara på företagets viktigaste 

resurser, det vill säga de anställda. På utstuderat företag ligger de flesta svaren kring en nivå 

där hälften av medarbetarna är positiva och resterande är negativa kring frågor som rör 

skillnader och gemensamma nämnare.  

Med tanke på att cheferna i de flesta avseenden har svarat ”Ja” till 100 % i frågor som rör 

involvering och uppföljning bör siffran hos medarbetare tas i beaktande för vidare arbete 

anser vi. Eftersom cheferna är de som får resultatet först för att sprida det ligger det i 

chefernas uppgift att involvera och informera kring deras medarbetarundersökning. Utgår man 

ifrån Sanchez teori om involverade eller icke involverade medarbetare beroende på resultatet i 

vår genomförda undersökning är det kritiskt för företaget idag. Företaget bör åtgärda 

problemet för att inte förlora duktiga medarbetare som känner att utvecklingsprocessen inte 

existerar. I ovanstående frågeställning kring möjligheter och begränsningar ser vi att 
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resultaten är desto positivare med ett genomgående bättre medelvärde i frågorna. Omvandlar 

man inte de negativt inställda medarbetarna som inte upplever att de är delaktiga vid 

förändringsåtgärder finns en möjlighet att en synergieffekt uppstår. Vi syftat till att 

medarbetare då kan bli negativa till metoden i sin helhet. Detta kan leda till att de uppfattar att 

varken validitet eller strukturen är viktig och relevant då de ändå inte får ta del av 

informationen i en lärandeprocess. Wallenberg (2013) har en poäng i att hävda att lärande bör 

ses som en process där hela organisationen från ledningsnivå ner på lägre nivåer är och känner 

sig involverade i förändringsprocesser. Det är något som berör hela organisationen och det 

räcker inte att några chefer och anställda känner sig berörda och involverade, syftet fyller inte 

sin fulla funktion om inte alla anställda berörs.  

9.3 Resultatets implikation/slutsatser 

 

Avslutningsvis ser vi en tydlig koppling att knyta dessa frågeställningar till ämnet pedagogik. 

Spridande av kunskaper för att främja utveckling är av stor vikt. I detta avseende är det viktigt 

att chefer förmedlar budskap och framåtsträvande processer till sina medarbetare för att 

främja lärande på högre nivåer än utgångsläget. Vi ser det fullt möjligt att använda 

medarbetarundersökning som personalutvecklingsstrategi och då främst när vi utgår från 

företaget som studien är gjord på. Däremot ser vi brister som vi ovan tagit upp som bör 

förbättras och ses över. Detta för att medarbetarundersökningen ska vara ett 

personalutvecklingsinstrument som involverar och engagerar alla delar i företaget.  

Om det inte sker förändringar i pedagogiken mellan chefer och medarbetare tror vi det finns 

en stor risk att medarbetarundersökningen urholkas och inte tas på samma allvar som den gör 

idag. Utgår vi ifrån dagsläget ser vi dock stora möjligheter för företaget att bygga vidare på 

dess kommunikation eftersom medarbetare och chefer är positiva till metoden i sin helhet 

samtidigt som upplevelsen kring uppföljningsarbetet ser avsevärt olika ut idag. De 

begränsningar som har synliggjorts i undersökningen är att medarbetarundersökningen i vissa 

avseenden inte ställer tydliga frågor med ömsesidigt uteslutande svarsalternativ. Vidare är ett 

stort problem att tiden inte alltid räcker till för att genomföra undersökningen.  

Om företaget ser till att arbeta med att få medarbetare att känna att utvecklingsarbete av 

resultatet sker ser vi den ekonomiska aspekten mindre problematisk. Många forskare pekar på 

att metoden är dyr och sällan ger utlopp för ett syfte med tydligt mål som visar på 

förändringar. Däremot tycks utstuderat företag ha en annan inställning till 

medarbetarundersökningen varpå vi ser den som en investering för företaget. Dels då de 

anställda är positiva till undersökningen och inte minst för att det då finns potential att arbeta 

med resultatet för att säkra upp såväl konkurrenskraft, motivation hos enskilda och företaget i 

sin helhet.  

En viktig aspekt att ha i åtanke vid utvecklingen av medarbetarundersökningen är problemet 

att vi idag lever i en arbetsmarknad som snabbt förändras, med inte minst hård konkurrens 

inom bemanningsbranschen. Det är därför extra viktigt att utforma undersökningen så att 

anställda känner sig delaktiga i förändringar som sker och känner sig motiverade i att 

genomföra uppföljningsarbeten då det annars finns en risk att de söker sig vidare. 
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Med tanke på att vår undersökning genomfördes i samband med att resultatet enbart nått ut till 

cheferna skulle en förklaring till olikheterna i svaret kunna vara att cheferna inte hunnit 

förankra resultatet hos medarbetarna. Vi kommer ta detta i beaktande och diskutera i nästa 

kapitel.  

9.4 Studiens kvalitet och begränsningar 

 

Valet av att välja en kvantitativ metodansats var noga avvägt då vi ville undersöka alla 

anställda på Sveriges kontor för att kunna dra jämförelser hos chefer och medarbetare på 

företaget. En kvalitativ undersökning hade däremot kunnat vara intressant som en utökning i 

studien för att få mer personliga, ingående förklaringar till vissa av de svar vi fått av 

medarbetare och chefer i enkäterna. Det hade exempelvis varit av intresse att ställa frågor 

kring uppföljning till chefer och medarbetare för att bringa förståelse kring dess olika 

uppfattningar. Att använda enkäter till en större population möjliggjorde för oss att kunna 

urskilja mönster och dra vissa slutsatser kring resultatet.  

  

Som tidigare nämnt arbetar en av oss författare på det undersökta företaget vilket har hjälpt 

oss i kontakten med företaget att upprätthålla god svarsfrekvens. En anledning till detta är 

kontinuerlig kontakt samt påminnelser till de anställda. Med tanke på att tiden var knapp lät vi 

undersökningen vara tillgänglig i endast sju dagar. Hade vi haft mer tid hade vi önskat att 

undersökningen var tillgänglig i ytterligare sju dagar för att få högre svarsfrekvens. Möjligen 

har vår uppsats blivit subjektivt inställd i resultatet då det finns en stor förförståelse kring 

medarbetarundersökningen. Däremot är vi två författare och en av oss är helt objektivt inställd 

till företaget. Detta gör att vi ifrågasatt mycket idéer och tankar innan vi valt att delge dem i 

studien för att uppnå en objektiv bild av studien och företaget.  

 

Enkäterna skickades ut en och en halv vecka efter att resultatet av medarbetarundersökningen 

på företaget publicerats. Detta kan ha påverkat vårt resultat negativt i denna studie då de 

eventuellt inte hunnit påbörja förändringsåtgärder. Den positiva påverkningseffekten kan vara 

att många har medarbetarundersökningen färskt i minnet och känner att detta är relevant att ta 

upp i vår undersökning. Några chefer hade svårt att utgå ifrån senaste 

medarbetarundersökningen då resultatet inte förankrats ännu. Resultaten som vi fick i 

undersökningen kan möjligen ha speglats av att information kring uppföljning inte förankrats 

hos medarbetare ännu. Detta kan ha lett till det avsevärt mer negativa svaren som uppkommit 

hos dem. Hade undersökningen genomförts några veckor senare hade möjligen utfallet sett 

annorlunda ut med fler positiva medarbetare. Även fler anställda hade känt att de kunde utföra 

enkätundersökningen då den börjat bearbetas. Med tanke på att vi hade en tidsbegränsad 

period på oss att utföra studien hade vi tyvärr inte möjlighet att avvakta undersökningen. 

 

I vår studie hade vi inget färdig formulerat material som vi inspirerades av för att färdigställa 

egna enkäter. Vi fick däremot en introduktion av kvalitetssamordnaren på företaget med hur 

vi bör tänka och gå tillväga i vår undersökning vilket gav oss tips och råd för vidare 

utformning. Med tanke på att vi inte hade en mall att utgå ifrån såg vi det desto viktigare att 

testa enkäten flertalet gånger för att upptäcka eventuella fel, motsägelser och otydligheter. I 
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efterhand har vi kommit fram till att det hade varit en fördel att ha likadana svarsalternativ i 

alla frågor i enkäten. Detta hade underlättat bearbetningen och gjort resultatet tydligare. Dock 

hade det inbegripit svårigheter i att matcha alla våra frågor med exakt samma svarsalternativ. 

Detta hade inneburit att vi behövt plocka bort några frågor. Vidare hade det inneburit att 

svarsalternativet ”Vet ej” hade förekommit i större utsträckning vilket hade kunnat innebära 

att respondenterna inte behövt ta ställning i alla frågor. 

Av de 35 enkätfrågor som vi ställde till respondenterna valde vi att använda en majoritet av 

frågorna i vårt resultat, närmare bestämt 25 enkätfrågor. Man kan ställa sig frågande till om 

det är etiskt korrekt att ställa frågor som faktiskt inte används i fortsatt arbete. Dels då vi tar 

tid från respondenterna att visa engagemang men också för att vi medgett att de anställda 

kommer få ta del av resultatet, vilket förutsätter allt material och inte utvalda delar.  

Vi kunde med hjälp av Netigate utläsa att av de som påbörjat enkätundersökningen var det ett 

flertal respondenter som valde att inte fullfölja enkäten. Vi ställer oss frågande till varför ett 

större antal anställda valde att påbörja undersökningen och avbryta denna. De har haft en 

ambition att ta sig tid för att besvara undersökningen, dock måste något ha uppdagats under 

genomförandet. Vi funderar på om det handlade om utformandet av våra frågor i enkäten, 

tekniska problem eller om något annat kan ha avbrutit respondenterna. Vi valde att göra 

majoriteten av våra frågor obligatoriska vilket skulle kunna ha påverkat bortfallet. Detta på 

grund av att respondenter kan ha känt att de inte kunnat gå vidare då de inte hade ett svar på 

frågan. Dock var vi noga med att ha ömsesidigt uteslutande svarsalternativ och alternativ som 

ska inbegripa alla möjligheter till svar.  

Det visade sig att många frågor inte kom att användas i resultatet vilket kan ses som kritik mot 

oss. Det är viktigt att allt material följs upp och att det inte blir för många frågor då risken för 

slarv av respondenterna kan uppstå. Ett skäl till att många hoppade av mitt i undersökningen 

skulle kunna vara att de upplevde undersökningen för lång. Detta hade vi kunnat motverka 

med att enbart använda de frågor som skulle följas upp. Vi vill dock försvara vår enkät med 

de frågor som inte användes och visade sig vara överflöd. Hade utfallet sett annorlunda ut 

med mer heterogena svar hade fler frågor varit av betydelse.  

Vi kan konstatera att validiteten i vårt arbete är hög då vi testat enkäterna flertalet gånger 

innan de delades ut för att säkerhetsställa att frågorna förstods på rätt sätt. Även reliabiliteten 

kan anses vara hög då vi haft en svarsfrekvens på hela 53 %. Tack vare detta ser vi en 

möjlighet att eventuellt generalisera delar av vårt resultat på företagets interna personal. Vi ser 

det problematiskt att generalisera vårt resultat över andra branscher. Däremot tror vi att det 

finns en möjlighet att generalisera resultatet över liknande bemanningsföretag då vi förutsätter 

att utformningen av frågor i medarbetarundersökningen bör se någorlunda lika ut. 

Anledningen till detta tror vi är då dess affärsverksamheter påminner om varandra. Det bör 

dock finnas i åtanke att en undersökning gällande medarbetarundersökningar hela tiden är 

föränderlig och även om reliabiliteten är hög behöver det inte nödvändigtvis betyda att en ny 

mätning vid senare tillfälle skulle utgöra samma svar.  
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9.5 Vårt bidrag i denna studie 

 

Vårt bidrag var att få en tydligare förståelse kring hur man bör jobba med 

medarbetarundersökningar på längre sikt och om det är ett framgångsrikt 

personalutvecklingsinstrument. Målet var att få en överblick kring de anställdas uppfattning 

av deras medarbetarundersökning för att företaget ska kunna arbeta med eventuella 

förbättringsåtgärder som uppdagats i resultatet. Tack vare vårt resultat har företaget nu fått 

möjlighet att se vilka områden kring medarbetarundersökningen som bör förbättras och även 

vilka delar som uppfattas positivt.  

Förhoppningen är att utvecklingsarbete kring medarbetarundersökningen ställs i rampljuset, 

vilket kan möjliggöra konkreta utvecklingsarbeten för ledning och chefer i syfte att applicera 

på medarbetarna. Eftersom kostnaderna är höga för medarbetarundersökningar som 

genomförs är det intressant att företaget har fått en förståelse kring möjligheterna och 

begränsningarna av medarbetarundersökningen. Då blir det möjligt att ställa den höga 

kostnaden i relation till dess värde på arbetsplatsen. 

9.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

Hade vi offentliggjort företaget som undersökts hade det varit högst intressant att göra om 

denna studie inom loppet av några månader på samma företag. Detta för att kunna se hur 

uppföljningsarbete har uppdagat sig med tiden och om medarbetarna skulle vara nöjdare då än 

vad det visade sig i vår studie. Novus undersökning kring chefers uppfattning av 

medarbetarundersökningar visade år 2015 att flertalet chefer var negativa till 

medarbetarundersökning som personalutvecklingsinstrument. Det hade varit spännande att 

vidga studien och genomföra den på flera företag inom bemanningsbranschen. Är det 

möjligen så att vårt utstuderade företag är positivare än de flesta företag eller är Novus 

undersökningen inte användbar om man studerar både chefer och medarbetares upplevelser av 

medarbetarundersökningen?  

Vidare hade det varit intressant att gå djupare in på hur chefer och medarbetare tänker sig att 

resultatet i medarbetarundersökningen ska följas upp för att fungera som en framgångsrik 

lärandeprocess. Genom att intervjua några av de respondenter som besvarat enkäterna som 

chef och medarbetare hade vi kunnat bringa en djupare förståelse kring resultatet och dess 

slutsatser. Detta hade möjliggjort för oss att ställa följdfrågor i större grad och vidare ge 

förslag kring förbättring av metoden. I vår studie ser vi att frågorna kring uppföljning, 

förtroende och förväntningar tycks innebära störst oenighet. Vid en intervju hade vi kunnat få 

större förståelse kring denna oenighet.   
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