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Abstract 

Runt om i landet lägger företag och organisationer stora summor på 

medarbetarundersökningar varje år. För att dessa undersökningar ska bidra till verksamheten 

krävs en hög svarsfrekvens. Företaget hade på sin medarbetarundersökning 2014 förlorat 

ungefär 30 % av sin svarsfrekvens jämfört med tidigare år. Syftet med den här studien var att 

undersöka vilka faktorer som påverkat de medarbetare som valt att inte delta. Studien 

baserade sig på en enkät med ett totalurval av alla medarbetare på företaget. Resultatet av 

undersökningen visade att de faktorer som mest troligt har påverkat medarbetarnas till att inte 

delta är deras upplevelse av att inte känna sig anonyma på medarbetarundersökningen, att 

förutsättningar upplevdes olika för det som deltog och inte deltog, samt att, ett försämrat 

förtroende till företagets ledning ka ha haft inverkan på svarsfrekvensen.  
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Inledning  

Det finns ett växande problem i dagens samhälle att statistiska undersökningar och enkäter har 

tappat status. Detta får påföljder för beslutsfattare på alla nivåer att fatta välgrundade beslut 

som vilar på goda faktaunderlag. Problemet framgår tydligt ur en debattartikel som Svenska 

dagbladet publicerade nionde februari, 2015 (Axelson et al., 2015). I artikeln kan man läsa att 

de stigande bortfallet ses som ett allvarligt problem och en stor utmaning för bland annat 

Statistiska Centralbyrån och landets forskare. Likt ringar på vattnet har detta fenomen även 

uppmärksammats inom organisationers. 

”Totalt 500 miljoner kronor lägger svenska företag och myndigheter varje år på att ta reda 

på hur nöjda medarbetarna är, i tron att detta i förlängningen ska leda till bättre kundnytta.” 

(Edmark et all., 2014) 

Denna enorma summa är enligt Svenska Dagbladet vad svenska företag och myndigheter 

lägger på medarbetarundersökningar. Stora summor pengar kan tyckas, men med dom rätta 

förutsättningarna så kan det vara ett givande verktyg för företag och myndigheter att ”ta 

temperaturen” på hur organisationen mår (Schou, 2007).  

Medarbetarundersökningar har under åren kommit att förknippas med förändringar och 

förbättringar av verksamheten då de kan belysa eventuella problemområden och brister inom 

organisationen (Schou, 2007). Visserligen är det helt riktigt att medarbetarundersökningar är 

ett led i ett ständigt förändrings- och förbättringsarbete på organisationer, men för att det skall 

fungera så bör resultatet vara förankrat i ett högt deltagande bland medarbetare. Det är en 

förutsättning för undersökningens trovärdighet och för att medarbetarundersökningen skall 

fungera som ett viktigt verktyg för organisationen. Hur stort deltagandet är hos medarbetarna 

avslöjar bland annat engagemanget hos medarbetarna, detta oavsett vad resultatet i 

undersökningen visar. Har ett företag lågt deltagande kan det betyda att resultatet kan komma 

att ifrågasättas även om du har ett bra resultat av medarbetarundersökningen eftersom de 

medarbetare som inte svarat kan vara av en annan uppfattning (Ennova AB, 2011).   

Fenomenet med ett lågt deltagande vid medarbetarundersökningar har existerat lika länge som 

medarbetarundersökningar gjorts. Detta fenomen har väckt intresse hos forskare vilket gjort 

att ett teoretiskt ramverk har skapats för att undersöka vilka möjliga mekanismer som kan 

påverka varför medarbetare väljer att inte delta (Rogelberg et al., 2003; Spitzmueller et al., 

2006). Vad forskningsfältet har kunnat identifiera så finns det flera mekanismer som 

påverkar, såväl organisatoriska faktorer som exempelvis tillit och förtroende till praktiska 
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faktorer som belyser hur medarbetarundersökningen ser ut och hur den genomförs (Dirani & 

Kuchinke, 2011; Fauth et al., 2013; Mueller et al., 2011; Schou, 2007).  

Detta fenomen med lågt svarsdeltagande bland sina anställda är något som ett företag har fått 

problem med det senaste året (2014). Företaget vill vara anonymt och kommer därför endast 

refereras som ”företaget” i studien. Orsaken till förändringen att medarbetare väljer att inte 

medverka är av ett generellt intresse eftersom många andra organisationer troligtvis drabbas 

av liknande bortfall vid medarbetarundersökningar. Vad denna studie kommer undersöka är 

således vilka olika mekanismer, dels organisatoriska faktorer, dels praktiska faktorer, som har 

gett upphov till att svarsfrekvensen bland medarbetarna har sjunkit från ett år till ett annat. 

Bakgrund 

Företaget har regelbundet använt sig av medarbetarundersökningar, de genomförs en gång per 

år och sker som regel vid samma tidpunkt på året. Att göra undersökningen en gång per år 

fyller funktionen att trender går att utläsa mellan åren. Det kan till exempel innebära att utläsa 

hur medarbetarnas upplevda stress i arbetet har ökat/minskat från 2013 till 2014. Eftersom 

medarbetarundersökningen genomförs periodiserat används den även som ett instrument för 

att mäta hur insatser på problemområden har resulterat. Som ett exempel har ledningen 

implementerat ett extra chefstöd som svar på tidigare års enkätresultat, vilket har resulterat i 

att medarbetarna nu upplever ett bättre ledarskap från sina chefer. För att resultatet ska bli 

jämförbart med tidigare år är det viktigt för organisationen att undersökningen genomförs vid 

samma tidpunkt på året, detta för att medarbetarens åsikter om sin arbetssituation inte ska 

påverkas av faktorer som till exempel, semester, högtider och produktionstoppar. När 

undersökningen genomförs vid samma tid på året, minskar företaget att ovan nämnda faktorer 

ska påverka lika mycket varje år. 

Hösten 2014 gjordes den årliga medarbetarundersökning av de anställda inom företaget, vilket 

innefattar dryga 200 respondenter.  Svarsfrekvensen för 2014 års undersökning visade sig 

skilja stort ifrån tidigare år. Resultatet visade att endast 64,5 % av de kollektivanställda hade 

deltagit vid medarbetarundersökningen, vilken är en låg siffra mot ett tidigare snitt på 

omkring 90 %. Att deltagandet i medarbetarundersökningen sjönk med 30 % har framkallat 

många frågor och spekulationer från HR och ledning som använder 

medarbetarundersökningen i sitt arbete. De vill nu förstå vad som föranlett det låga 

deltagandet i årets undersökning och dess betydelse för tolkningen av resultatet.  
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Den medarbetarundersökning som utfördes 2014 var den första undersökningen som gjordes 

på dator i stället för på papper. Tidigare år har undersökningen utförts med hjälp av en enkät 

som tilldelats alla anställda under ett så kallat morgonmöte. Nytt för i år var att stationer med 

datorer placerades ut i företagets lokaler, där varje medarbetare blev tilldelad en personlig 

inloggning och på så vis kunde komma åt en internetbaserad enkät. Uppdragsgivaren tror 

fortfarande att denna nya datainsamlingsmetod kan vara en av faktorerna som påverkade 

svarsfrekvensen, men att även andra faktorer har påverkat. Ett exempel på en annan faktor 

som kan ha påverkat det låga svarsdeltagandet är känslan av att förbli anonym eller inte. 

Under processen där medarbetarnas personliga inloggningsuppgifter delades ut höjdes det 

röster som ifrågasatte om anonymitet kunde säkerställas eller inte. Eftersom alla individer 

hade en personlig inloggningskod, spekulerades det om att enskilda individers svar på enkäten 

kunde utläsas. Uppdragsgivaren har sina föraningar om att tillit och förtroende kan ha varit en 

faktor som bidragit till ett rekordlågt deltagande. 

Företaget ställer sig nu frågande; hur kommer det sig att deltagandet bland medarbetarna var 

så lågt i år? 

Syfte och Frågeställning 

På uppdrag av företaget har vår studie som syfte att undersöka hur det kommer sig att årets 

deltagande i medarbetarundersökningen har sjunkit bland de anställda. Med studiens resultat 

hoppas vi kunna finna de faktorer som har påverkat de anställda när de valt att inte delta. 

 Har organisatoriska faktorer påverkat svarsfrekvensen? 

 Har praktiska faktorer påverkat svarsfrekvensen? 

Resultatet hoppas vi ska bidra till en ökat medvetenhet om de faktorer som är viktiga för 

företag och organisationer att beakta för att bibehålla hög svarsfrekvens från de anställda. 

Utifrån syftet med studien har tre frågeställningar formulerats baserade på tidigare litteratur 

på området. Dessa tre frågeställningar presenteras nedan. 

Litteraturgenomgång 

Nedan presenteras tidigare forskning som är kopplad till lågt deltagande vid 

medarbetarundersökningar. Litteraturen presenteras i två olika förklaringslinjer som 

rubriceras Organisatoriska faktorer och Praktiska faktorer. Litteraturgenomgången inleder 
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med en utgångpunkt om varför denna typ av beteendeförändringar är intressanta och kräver 

förklaring.  

Utgångpunkt 

Som nämns ovan i syftet ska studien undersöka en förändring i medarbetarnas deltagande på 

medarbetarundersökningen det senaste året. Detta rör sig om ett förändrat beteende hos 

medarbetarna, vilket gör detta till ett intressant fenomen. Människor är av naturen vanedjur 

och vi dras därför till att ha samma beteendemönster och vanor (Dichristina, 2014). Dessa 

beteendemönster och vanor styr oss i de olika situationer som vi ställs inför och påverkar 

vilka besluts som måste fattas. Precis som våra dagliga morgonritualer går på autopilot, så har 

vi vanor vi utför på jobbet, utan att vi är medvetna om det. Detta kan till exempel vara i vilken 

ordning vi tar på oss arbetskläderna, vilken stol vi sitter på i fikarummet till att delta/icke delta 

i olika organisatoriska åtaganden. Dessa tidigare beteenden och vanor förändras sällan, utan 

de kan istället predicera vårt beteende vid liknande situationer och kontexter i framtiden 

(Ouellette, J. A., & Wood, W. 1998). Vanor och tidigare beteenden har även kunnat kopplas 

till deltagande vid medarbetarundersökningar. Mueller, Voelkle & Hattrup (2011) gjorde en 

longitudinell fallstudie under fyra år på ett stort elektronikföretag med syfte att undersöka 

faktorer som påverkat bortfallet på företagets medarbetarundersökning. I denna kvantitativa 

studie jämförde forskarna respondenternas svar över tid för att sedan kunna dra slutsatser om 

vilka faktorer som signifikant påverkat att respondenten inte svarat på 

medarbetarundersökningen påföljande år. Det mest framträdande i resultatet var att 

respondenterna i studien allt som oftast följde sitt beteendemönster från tidigare år, det vill 

säga att en individ som svarat på enkäten år X, svarade på enkäten nästkommande år i större 

utsträckning än en individ som inte svarat under år X. 

Med detta i åtanke, att individer tenderar till att upprepa sitt beteende, väcks intressanta tankar 

om varför deltagandet på företaget plötsligt har sjunkit med över 30 % från att ha legat stabilt 

på omkring 90 % från tidigare år.  I den forskning och litteratur vi tagit del av har intressanta 

kopplingar gjorts till olika faktorer som kan påverka deltagande vid 

medarbetarundersökningar.  För att underlätta för oss och läsare har vi valt att sammanställa 

dessa faktorer i två olika kategorier som vi valt att kalla för Organisatoriska faktorer och 

Praktiska faktorer. I kategorin Organisatoriska faktorer samlas teorier och empiriska resultat 

som berör förtroende, relationer och arbetstillfredsställelse som går att koppla till lågt 

deltagande vid undersökningar (Mueller, Voelke & Hattrup, 2011; Fauth, Hattrup, Mueller, & 

Roberts, 2013). Nästa kategori har vi valt att namnge Praktiska faktorer. Detta teoriavsnitt 



 

7 
 

fokuserar på teori och empiriskt resultat om hur medarbetarundersökningens utformning och 

utförande kan påverka deltagandet.    

Organisatoriska faktorer 

Följande teoriavsnitt kan hjälpa oss att förklara och förstå beteenden hos medarbetare ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Litteraturen nedan beskriver relationen till arbetsgivare, nivå av 

arbetstillfredsställelse och belöningar som faktorer som kan påverka svarsfrekvensen på 

medarbetarundersökningar.  

Arbetstillfredsställelse  

Locke (1969) menar att arbetstillfredsställelse kan förklaras som ett känslomässigt tillstånd till 

följd av bedömningen av ens jobb. Weiss (2002) föreslår att arbetstillfredsställelse bidrar till 

antingen negativa eller positiva utvärderingar som en individ gör av hens jobb. Vidare har 

många forskare genom åren försökt definiera kärnan i begreppet arbetstillfredsställelse (Weiss 

2002). Vi lägger inte någon större vikt på att definiera kärnan i begreppet vidare än att vi 

uppfattar begreppet som; huruvida en medarbetare antingen har positiva eller negativa känslor 

för sitt arbete. Dirani & Kuchinke (2011) skriver att många tidigare studier har visat att det 

föreligger en tydlig relation mellan arbetstillfredsställelse och organisatoriska åtaganden. 

Författarna menar att individer med hög arbetstillfredsställelse ofta skapar ett kognitivt band 

till organisationen, som innefattar känslomässiga åtaganden där organisationen förknippas 

med individens identitet. Arbetstillfredsställelse kan därmed beskrivas som en viktig faktor 

när det kommer till att utföra uppgifter för organisationens bästa (Dirani & Kuchinke, 2011). 

Arbetstillfredsställelse har visat sig vara en viktig faktor för deltagandet vid 

medarbetarundersökningar (Mueller et al., 2011). Resultatet av denna studie visade att 

individer som vid undersökningen uppgett ett högt resultat på faktorn arbetstillfredsställelse 

svarar i högre utsträckning på nästa års enkät jämfört med individer med låg 

arbetstillfredsställelse. En liknande studie (Fauth, Hattrup, Mueller, & Roberts, 2013) som 

undersökte relationen mellan arbetstillfredsställelse och svarsfrekvens på 

medarbetarundersökningar visar på samma mönster. Vid hög arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna, ökar svarsfrekvens på medarbetarundersökningarna. 

Centralt för arbetstillfredsställelse är även medarbetarens relation till sin närmsta chef. 

Relationen kan därmed förklaras som en viktig faktor för att den anställda kommer svara på 

medarbetarundersökningen (Mueller et al., 2011). Studien visade att en respondent som 

betygsatt sig som tillfreds med sin chef, kommer svara på nästa års medarbetarundersökning i 
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större utsträckning jämfört med en respondent som betygsatt sig som mindre tillfreds med sin 

chef.  

Psykologiska kontrakt 

Som det framgår så är arbetstillfredsställelse och relationer viktiga faktorer för 

svarsfrekvensen. Ett teoretiskt sätt att förstå hur arbetstillfredsställelse kan förändras med 

relationer som en bidragande faktor, är teorin om psykologiska kontrakt. 

Som nämns i det tidigare avsnittet så är det viktigt att skapa kognitiva band mellan 

arbetsgivare, arbetstagare och organisation. Rousseau (1989) beskriver psykologiska kontrakt 

som ett kognitivt ramverk som sätter gränser mellan två parter. Med det menar hen att vi 

skapar förväntningar och skyldigheter gentemot motparten som inte alltid är uttalade. För att 

förstå vad ett psykologiskt kontrakt innebär exemplifieras detta på följande sätt; Om du är 

bjuden till ett födelsedagskalas förväntas du komma med en gåva i utbyte mot att delta på 

tillställningen. Ett annat exempel kan vara; på jobbet när du utfört en prestation som är 

extraordinär förväntar du dig uppskattning eller att bli uppmärksammad.  

Författaren beskriver hur psykologiska kontrakt kan uppstå mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Detta kontrakt reglerar utöver det formella kontraktet vad som kan förväntas och 

krävas av sin partner. 

Robinson & Morrisson (1995) menar på att vi människor alltid utformar psykologiska 

kontrakt unika för oss själva. Kontrakten skapas och utvecklas av individen i interaktion med 

organisationens föreståndare som till exempel rekryterare, Hr-personal eller chefer. När 

kontraktet skapats menar författarna att individen inte kommer se på det sociala kontraktet 

som endast en förbindelse mellan hen och den part kontraktet skapats med, utan det 

psykologiska kontraktet sluts mot hela organisationen. Detta medför enligt Robinson & 

Morrisson (1995) att individen förväntar sig att hela organisationen håller de skyldigheter och 

förväntningar som individen skapat med föreståndaren. 

 

Aronsson & Karlsson (2001) ger också en introduktion till hur begreppen tillit och 

psykologiska kontrakt kan hjälpa oss att förstå personalens reaktioner mot förändringar i 

organisationen. Det psykologiska kontraktet byggs upp mellan arbetsgivare och den anställda 

och beskrivs som de förväntningar som finns mellan parterna i relationen. Författarna 

förklarar vidare att det psykologiska kontraktet ofta beskrivs ur den anställdes synvinkel, hur 

den anställde tolkar sina egna samt företagets skyldigheter och rättigheter i relationen 

arbetstagare och arbetsgivare. Aronsson & Karlsson (2001) menar att när ett företag bryter ett 
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psykologiskt kontrakt kan tilliten skadas, vilket innebär att den anställdes upplevda 

skyldigheter minskas. 

Aronsson & Karlsson (2001) beskriver exempel på händelser som kan skada det psykologiska 

kontraktet. Exempelvis kan en händelse som skapar otrygghet i anställningen medföra ett 

kontraktsbrott som i sin tur skadar den anställdes tillit och skyldigheter gentemot ledningen. 

En sådan skyldighet i det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan 

vara att frivilligt delta i en medarbetarundersökning. Rousseau (1989) har samma uppfattning 

och förklarar vidare att förståelsen för psykologiska kontrakt kan hjälpa till att förklara olika 

beteenden i organisationen. Hen menar att ett kontraktsbrott kan skapa känslor som till 

exempel, ilska, agg och en känsla av orättvisa vilket kan ge upphov och ligga till grund för 

olika beteenden. Om ett kontraktsbrott har skett kan skadan i relationen mellan parterna vara 

svår att rätta till. Vidare menar Rousseau (1989) att den part som blivit sviken kommer 

definiera om sina skyldigheter mot den andra parten. Ett kontraktsbrott tror vi skulle kunna 

ligga till grund för det förändrade beteendet hos de anställda på företaget. 

 

Utbytesteori 

Precis som psykologiska kontrakt handlar även utbytesteorin om förpliktelser mellan olika 

parter som inte alltid är uttalade, som uppkommer av tillit och förtroende (Blau, 1964). Teorin 

bygger på att individer ser sociala relationer i tjänster och gentjänster, alltså hur pass mycket 

måste en individ lägga in i en relation (kostnader) och vilka förmåner detta ger för individen 

(nytta). Överväger nyttan kostnaderna för individen blir denne lyckligare än om individen 

känner att hen behöver tillföra mer än vad den får ut av relationen. Att genomföra en 

medarbetarundersökning kan vara ett sådant utbyte av sociala relationer mellan medarbetaren 

och arbetsgivaren genom att detta sker helt frivilligt och utanför arbetsbeskrivningar 

(Spitzmüller, Glenn, Barr, Rogelberg, Daniel, 2006). Medarbetaren är alltså mer benägen att 

genomföra en medarbetarundersökning om hen upplever sig får ut någonting av att göra den 

då detta skapar en förväntan om möjliga förändringar, exempelvis högre trivsel eller längre 

upplevd stress på arbetsplatsen.  

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

OCB är en teoribildning som förklarar vad som avgör om en individ är beredd att gå utanför 

sina skyldigheter och bidra till verksamheten, fast detta beteende inte fordrats av 

organisationen och därför kan individen inte heller straffas då det uteblir. Robinson & 

Morrisson (1995) menar att OCB är en förutsättning för att organisationer ska kunna överleva, 
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de anställda måste kunna bidra även om vissa beteenden inte ingår i de betalda sysslorna. 

Detta är enligt forskarna en förutsättning för att organisationen ska må bra. Teorin OCB 

bygger på att en individ kan besitta olika mängder av fem personliga egenskaper, dessa är 

altruism, pliktkänsla, tillmötesgående, laganda och medborgelig insats (Organ, 1988). 

Kortfattat kan dessa egenskaper beskrivas som; Altruism är den egenskap som till exempel 

avgör om en individ hjälper en medarbetare i ett arbetsrelaterat problem. Pliktkänsla är den 

egenskap som avgör om en individ följer sina åtaganden eller inte, ett bra exempel på 

pliktkänsla är hur en individ följer sina arbetstider. En medarbetare som håller sina arbetstider 

har ett högre värde av OCB jämfört med en medarbetare som ofta kommer sent till 

arbetspasset. Tillmötesgående är en egenskap som handlar om hur en person är duktig på att 

samråda med andra, delge samt processa information. OCB innehåller även egenskapen 

laganda. Medarbetare med högt inslag av laganda klagar inte över små problem och förstorar 

framförallt inte upp problem som uppstår. Medborgerlig insats handlar om att man som 

individ efterföljer företagets politik. Att efterfölja regler och policyns, men framförallt att man 

gör sin egen röst hörd för det man tror är företagets bästa. Medborgerlig insats handlar på så 

vis om engagemang för organisationens bästa (Organ, 1988). 

 

Studier (Rogelberg et al., 2003; Spitzmüller et al., 2007) har funnit en förklaring till låg 

svarsfrekvens på medarbetarundersökningar med hjälp av teorin Organizational citizenship 

behavior (OCB). Deras resultat visar på ett respondenter som uppvisar ett högt OCB i större 

utsträckning deltar aktivt vid medarbetarundersökningar. En studie av Robinson & 

Morrinsson (1995) visar att det finns en relation mellan ökad OCB och ökad 

arbetstillfredsställelse, dessa två faktorer menar forskarna är beroende av varandra. En 

organisation där medarbetarna upplever sig behandlas väl och är tillfredsställda med sitt 

arbete tenderar att ha ett högre OCB. OCB kan nog inte förklara den kollektiva förändringen i 

medarbetarnas beteende som uppkommit på företaget, men viktigt att ha med sig i 

undersökningen är ett individuellt perspektiv på fenomenet med lågt deltagande.  

 

Praktiska faktorer 

Nedan följer ett avsnitt om de praktiska faktorer som lyfts fram i litteraturen som kan påverka 

svarsfrekvensen vid medarbetarenkäter. Avsnittet börjar med en genomgång hur företag bör 

arbeta för att legitimera medarbetarundersökningar som verktyg. Avsnittet avslutas med Kurt 
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Lewin´s förändringsmodell som bidrar med kunskap vid organisatoriska förändringar för att 

reducera motstånd.  

Medarbetarenkäten som verktyg 

Medarbetarenkäter är ett verktyg för att utveckla organisationer i en önskvärd riktning (Schou, 

2007). När en medarbetarenkät genomförs kan höga förväntningar på företagets ledning 

uppstå från de anställda. Det som sker menar Schou (2007) är att de anställda skapar sig en 

förväntan om att åtgärder ska vidtas för att förbättra de områden som fått dåliga resultat på 

medarbetarenkäten. Denna förväntan måste ledningen sedan leva upp till. Om ledningen inte 

gör detta finns risken för att förtroendet till medarbetarenkäten som verktyg kommer att 

skadas, vilket kan leda till att svarsfrekvensen sjunker (Schou, 2007). För att 

medarbetarenkäten ska vara ett långsiktigt, väl fungerande verktyg bör resultatet därför leda 

till utveckling av organisationen. Får medarbetarna insikt i de förändrings/utvecklingsarbete 

medarbetarenkäten resulterat i skapas en legitimitet för medarbetarenkäten som metod, vilket 

resulterar i ett större intresse. En stor fördel med medarbetarundersökningar som genomförs 

med en enkät, tilldelad samtliga anställda på ett företag, är att alla medarbetare får delge sin 

egen åsikt och upplevelse. Vid användandet av en medarbetarenkät är det inte någon enskild 

individ som får större talan än någon annan, detta i kombination med ett högt svarsdeltagande 

bidrar med en verklighetstrogen bild av medarbetarnas åsikter om och upplevelser av 

organisationen (Schou, 2007).  

Cox Edmondson (2006) menar på att en av det viktigaste faktorerna för att lyckas med en 

medarbetarenkät ligger i att vinna legitimitet för processen och de individer som jobbar med 

undersökningen. Det är viktigt att syftet med medarbetarundersökningen är ordentligt 

förankrad hos medarbetarna. Författaren betonar också vikten av att jobba med resultatet av 

enkäten. Om medarbetarenkäten leder fram till ett resultat som ledningen kan påvisa för 

medarbetarna, leder detta till större förtroende till medarbetarenkäten som verktyg. 

Legitimitet för medarbetarundersökningen framstår som en viktig faktor för att medarbetarna 

ska delta eller inte.  

 

Utformning och genomförande av medarbetarenkäter 

Utformningen och genomförandet av enkäten har även visat sig påverka svarsfrekvensen 

bland medarbetare. Det har visat sig att långa enkätundersökningar som skickas ut allt för ofta 

kan leda till en trötthetskänsla bland medarbetare till att genomföra undersökningar 

(Spitzmüller, Glenn, Sutton, Barr, & Rogelberg, 2007). Ett sätt för företag och organisationer 
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att förhindra ett lågt deltagande hos medarbetare brukar enligt forskarna vara en påminnelse, i 

många fall, flera påminnelser. Paradoxalt nog har detta visat sig kunna ge en negativ effekt 

och ökat känslan av enkättrötthet bland medarbetarna, vilket i framtiden kan leda till ännu 

lägre svarsfrekvens (Spitzmüller, Glenn, Sutton, Barr, & Rogelberg, 2007).  En annan faktor 

som påverkar deltagandet är i vilken form enkäten besvaras. Med hjälp av papper och penna 

eller på en dator är det två förekommande metoderna i dagens organisationer. Det har visat sig 

att upplevelsen av medarbetarundersökningens omfattning och tidsåtgång är desto svårare för 

en individ att uppskatta om enkäten fylls i på en dator än på papper, vilket i slutändan kan 

leda till att medarbetaren helt enkelt väljer att inte genomföra vissa delar eller till och med 

bortse från hela enkäten (Troost, 2012). Utöver ovanstående faktorer belyser Schou (2007) 

vikten av att medarbetarenkäten och de insamlade datan behandlas konfidentiellt. Om 

medarbetarna inte upplever en hög grad av anonymitet finns risken att de inte deltar i 

undersökningen, eller att medarbetarna svarar mindre ärligt på enkätens frågeställningar. Oron 

över anonymiteten brukar vara ett engångs bekymmer som uppstår första gången vid en 

medarbetarenkät, speciellt vid en förändring (Schou, 2007). 

 

Kurt Lewins förändringsmodell 

Företaget genomgick en förändring inför årets medarbetarundersökning (2014) då det gick 

från att besvara enkäten på papper till att besvara den på en dator. Vid en sådan förändring är 

det viktigt att skapa legitimitet, annars ökar risken för ett motstånd till förändringen (Jacobsen 

& Thorsvik, 1995). En modell som ofta används i förändringsarbete är Kurt Lewins 

förändringsmodell. Lewin menar på att en förändring bör genomgå tre faser för att nå en 

önskad utkomst, dessa tre faser kallas upptining, förändring och nedfrysning (Jacobsen & 

Thorsvik, 1995). För att en förändring ska lyckas måste förändringsaktören till en början tina 

upp de individer som ska genomgå eller påverkas av förändringen. Under denna fas ska 

motivation för förändringen skapas, detta görs genom att förändringsaktören förmedlar varför 

förändringen är viktig, riktig och bra. Med viktigt menas att de som genomgår förändringen 

måste ha förståelse för att förändring är nödvändig, vad konsekvenserna blir om 

organisationen inte förändras. Riktigt handlar om att förmedla på vilket sätt förändringen 

utgör en lösning på det problemet organisationen står inför. Samt att den förslagna 

förändringen är rätt lösning på problemet. Bra handlar om att skapa förståelse för att de som 

är bra för organisationen i slutändan är bra för den enskilda individen, även om det har 
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negativa konsekvenser till en början. Individer som genomgår förändringen ska förstå att 

förändringen kan leda till egen vinning på sikt för individen. (Jacobsen & Thorsvik, 1995).  

 

I förändringsfasen genomförs de planerade åtgärderna. Dessa åtgärder möter troligtvis mindre 

motstånd om en väl genomförd upptiningsfas har utförts. De nya åtgärderna blir så 

småningom rutiner under nedfrysningsfasen, där förändringens utfall utvärderas (Jacobsen & 

Thorsvik, 1995). 

Sammanfattning 

För att sammanfatta de centrala aspekterna vi har kunnat utläsa från de organisatoriska 

faktorerna är framförallt relationen mellan medarbetaren, närmsta chef och ledning av stor 

vikt. Detta då relationer finns närvarande i alla aspekter av forskningsfältet på de 

organisatoriska faktorerna. Arbetstillfredsställelse påverkas enligt (Mueller et al., 2011) av 

relationen mellan medarbetaren och närmsta chef. Psykologiska kontrakt bygger på relationer 

precis som litteraturen om utbytesteori. Dessa två teorier hjälper oss förstå hur skadade 

relationer kan få konsekvenser i form av förändrat beteende vilket blir intressant för studiens 

syfte. I praktiken kan detta betyda att den anställda inte deltar vid en medarbetarundersökning 

för att relationen till ledningen eller närmsta chef försämrats. OCB är den teori som skiljer sig 

mest från de ovannämnda. OCB belyser inte vikten av relationer eller samspel utan läger sin 

betoning på individuella egenskaper hos medarbetaren som påverkar om de ställer sig positiva 

till att delta eller inte.  

Centralt för den litteratur som berör de praktiska faktorerna handlar om att skapa legitimitet 

för medarbetarundersökningen. Viktiga beståndsdelar för detta är dels anonymitet, att kunna 

garantera eller i många fall kunna påvisa att enskilda individers svar inte går att utläsa, dels 

förankra medarbetarundersökningens syfte och resultat hos medarbetarna, speciellt om det rör 

förändringar av invanda tillvägagångssätt. Har inte dessa aspekter av de praktiska faktorerna 

tagits i beaktande i den genomförda förändringen av medarbetarundersökningen, kan detta 

förklara en del av den låga svarsfrekvensen. 

Vi har valt att särskilja organisatoriska faktorer från de praktiska. Dock har dessa många 

gemensamma drag och är inte helt frånkopplade ifrån varandra. Vår uppfattning är att 

organisatoriska- och praktiska faktorer mycket troligt påverkar och påverkas av varandra. Har 

till exempel en medarbetare lågt förtroende till ledning och organisation, kan detta bidra till 

ett större behov av anonymitet, eftersom medarbetaren mest troligt inte litar på ledningen. Att 
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legitimera en medarbetarundersökning som nämns under praktiska faktorer påminner om vad 

organisatoriska faktorer beskriver som psykologiska kontrakt. Genom att det skapas 

förväntningar på företaget och ledningen kan detta tillskrivas som ett kontrakt mellan 

medarbetaren och organisationen. Efterlevs inte detta skadas relationen mellan parterna vilket 

kan leda till ett förändrat beteende hos medarbetaren.   

Metod 

Nedan kommer de metodologiska utgångspunkterna i studien att presenteras. I underrubriker 

kommer även etiskt förhållningssätt, bortfall, analysmetod och kvalitetskriterier redogöras.  

 

Val av metod 

Valet av kvantitativ metod diskuterades fram tillsammans med uppdragsgivaren. Att låna 

respondenter för intervjuer eller fokusgrupper hade kunnat störa företagets produktion. 

Resultatet hade bidragit med ett fåtal individers upplevelser om varför de inte valt att delta på 

medarbetar enkäten 2014. Vid valet av en kvalitativ studie skulle vi behöva lokalisera de 

individer som valt att inte delta i medarbetarundersökningen för att få reda på frågan varför? 

Att göra detta urval upplevdes som problematisk, både praktiskt och etiskt. Bryman (2011) 

menar att kvantitativ metod är användbart när forskaren vill förklara olika företeelser. Syftet 

med denna studie har för avsikt att göra just detta, att förklara vilka faktorer som har påverkat 

de anställdas beteende att inte delta vid medarbetarenkäten 2014. Med en enkätundersökning 

som datainsamlings metod har vi kunnat genomföra en totalundersökning på den undersöka 

populationen.  

 

Skapandet och utformningen av enkäten 

Eftersom undersökningen har genomförts på uppdrag av ett företag, har kontinuerlig kontakt 

kunnat ske med uppdragsgivaren där de haft möjligheten till att lämna synpunkter och förslag 

på enkätens utformning och frågor. Här har även vår handledare Mattias Strandh, professor på 

institutionen för socialt arbete på Umeå universitet bidragit med stor kunskap. Bryman (2011) 

menar att det är viktigt att vara noggrann vid enkätfrågornas utformning, att frågorna är klara 

och tydliga för att alla respondenter ska förstå.   
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Enkäten utformades med vår litteraturgenomgång som stöd och skapades på egen hand eftersom 

vi inte lyckats hitta enkäter med liknande syfte. Enkäten innehåller frågor på fem olika teman 

som baseras på teorier som kan förklara varför medarbetare valt att inte delta vid 

medarbetarundenkäten. Dessa teman är Arbetstillfredsställelse, Tillit och förtroende, syn på 

medarbetarundersökningar i stort och frågor riktade mot praktiska faktorer som kan ha påverkat 

vid 2014 års medarbetarenkät.   

 

Enkäten skapades i Google Drive eftersom vi redan var bekanta vid programmet. För att skapa 

en fungerande struktur och frågor har vi använt oss av Troost (2012), en handbok om enkäter i 

praktiken. Enkäten innehöll 24 frågor skapade som alternativfrågor, påståendefrågor och frågor 

med öppna textrutor. Öppna textrutor förekommer i de frågeställningar där svårigheter att 

skapa svarsalternativ förekommit, samt där fördjupande svar skulle bidra med kvalitativ data. 

Den största delen av enkäten består av påståendefrågor där svarsalternativen består av 

likertskalor som går från 1 till 5, där 1 innebär att respondenter inte alls instämmer och 5 att 

respondenten instämmer helt. Fördelen med en 5 gradig skala är att respondenterna får en 

möjlighet att svara ett mittenvärde och inte tvingas till att ta ställning som lutar åt något håll 

(Bryman, 2011). Enkäten bifogas som bilaga 1.  

 

Urval och bortfall  

Under två veckor infann vi oss på företaget för att närvara vid arbetsplatsträffar på de olika 

avdelningarna. Under dessa arbetsplatsträffar presenterade vi enkäten för företagets 

medarbetare som under mötet fick tid till att fylla i enkäten. Enkäten besvarades med papper 

och penna vilket tog mellan 10-20 minuter. För att svara på eventuella oklarheter och frågor 

som uppstod, närvarade vi under dessa möten. Vår förhoppning gällande urval var att alla 

medarbetare på företaget skulle delta i studien, ett så kallat totalurval (Bryman, 2011). Tyvärr 

infriades inte vår förhoppning då en avdelning av misstag glömdes bort, vilket innebär att 

ungefär 30 personer inte fick möjligheten att delta. Detta tror vi inte har påverkat resultatet 

nämnvärt eftersom denna avdelning inte är olik de undersökta avdelningarna. 

Totalt delades 170 enkäter ut under dagarna vi besökte företaget, varav 162 besvarades. 

Totalaurvalet var 200 medarbetare, vilket innebär ett externa bortfall på 38 personer och en 

svarsfrekvens på 81 % på den totala urvalsramen. Men på den faktiska urvalsramen uppgår 

svarsfrekvensen till 95 % på studien. Fyra enkäter fick vi tillbaka helt obesvarade då individer 
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valt att inte delta på enkäten. Fyra anställda förklarade att de inte kunnat delta för att de inte 

arbetade på företaget under tiden medarbetarundersökningen 2014 gjordes.  

 

Med internt bortfall menas att respondenter valt eller missat att svara på en eller flera av 

enkätens frågor. Detta kan bero på att frågor varit formulerade så att respondenter inte förstått 

sig på frågan (Bryman, 2011). Under enkätens avsnitt med påståendefrågor förekom det att två 

respondenter inte svarat på en fråga, det var inte på samma fråga respondenten missat/undvikit 

att svara. En respondent har missat att besvara en sida innehållande sex påståenden i enkäten.  

 

Etik  

På enkätens framsida delges respondenterna information om studiens syfte där vi i löpande text 

presenterar det fyra forskningsetiska kraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Dessa har vi genom hela processen 

förhållit oss efter. För att uppfylla informationskravet var vi på plats och informerade om 

studies syfte och samt att de var frivilligt att delta i enkäten. Vi upplyste även medarbetarna hur 

den insamlade datan skulle användas. Denna information fanns även med på enkätens 

förstasida. Samtyckeskravet känner vi att vi införlivade då respondenterna visste om att de var 

frivilligt att svara på enkäten och de flesta valde att delta. Nyttjandekravet har vi förhållit oss 

till eftersom vi informerat att den insamlade datan bara får användas till denna studies syfte. 

För att säkerställa detta kommer den insamlade datan förstöras när studien är slutförd. För att 

möta kravet på konfidentialitet uteslöt vi flertalet bakgrundsvariabler så som kön och ålder. 

Detta för att helt utesluta att enskilda enkäter ska kunna samman kopplas till enskilda individer. 

För att ytterligare säkerställa konfidentialitet var enkäten utformad med en första sida och en 

tom baksida, detta för att respondenternas svar inte skulle synas vid insamlingen av enkäter.   

 

Reliabilitet och validitet 

Att den genomförda studien känns tillförlitlig är viktigt. Detta är vad reliabilitet handlar om. 

För att stärka reliabiliteten är det viktigt att studien går att replikera, det vill säga att studien ska 

gå att göra om och visa på samma resultat så länge samma förutsättningar från start existerar 

(Bryman, 2011). För att stärka reliabiliteten har vi varit tydliga över vårt tillvägagångsätt samt 

att enkäten finns tillgänglig som bilaga, vilket gör det möjligt att replikera studien på liknande 

företag. 
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Begreppet validitet handlar om studien verkligen undersöker vad som studien är avsedd att 

undersöka (Bryman, 2011). För att stärka validiteten så deltog vi i ett produktionsmöte på 

företaget där även avdelningschefer närvarade. På produktionsmötet fick cheferna fylla i 

enkäten och ge feedback på eventuella oklarheter i enkäten. Efter vi åtgärdat de oklarheter som 

framkom delades enkäten ut till medarbetarna. Detta produktionsmöte fungerade som en 

pilotstudie med syfte att stärka studiens reliabilitet genom att förbättra eventuella oklarheter i 

enkätens utformning och frågornas formulering. Enkätens frågor utformades efter den litteratur 

som kopplats samman med studiens syfte i den skrivna teorigenomgången. För att öka 

validiteten ytterligare skapades en fritextruta varpå respondenten fick skriva fritt om vad som 

kan ha påverkat hens beslut att inte delta. Genom denna textruta har vi förbättrat enkätens 

träffsäkerhet. Det interna bortfallet som är väldigt lågt indikerar även på hög validitet.  

 

Analysmetod 

Sammanställning och databearbetning har utförts i statistikprogrammet SPSS. SPSS är ett 

program skapat för att behandla och analysera insamlad kvantitativ data. 

I SPSS har vi genomfört frekvenstabeller, korstabeller och medelvärdesanalyser. 

Frekvenstabeller har vi använt oss av för att genomföra univariata analyser, där vi studerat en 

variabels fördelning inom olika kategorier.  Korstabeller är en metod för att genomföra 

bivariata analyser vilket innebär att sambandet och korrelationen mellan två variabler 

studeras. Ett samband mellan två variabler handlar om att variablerna påverkar varandra, ett 

exempel är hur den oberoende variabeln kön påverkar den beroende variabeln lön. 

Korrelationen förklarar riktningen och styrkan på det studerade sambandet (Djurfelt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010). Den tredje metoden vi använt oss av är medelvärdesanalyser där vi 

jämfört medelvärden mellan två grupper. De framtagna medelvärdena har analyserats genom 

att granska standardavvikelsen och genom så kallade T-test. För utläsa spridningen i 

respondenternas svar har vi analyserat standardavvikelsen. Detta innebär att svarens 

genomsnittliga avvikelse från medelvärdet går att utläsa och vidare tolka.  En 

standardavvikelse nära 0 innebär att svaren varit koncentrerade runt medelvärdet vilket säger 

att respondenterna instämmer med varandra på frågan. Om standardavvikelsen är hög 

indikerar den att respondenterna haft en splittrad åsikt eller upplevelse. Med T-testet har vi 

kunnat utläsa om skillnader mellan medelvärden varit statistiskt signifikanta eller inte. 

Signifikansen går att utläsa av ett P-värde som ska ligga under 0.05 för att skillnaderna mellan 

medelvärden ska räknas som signifikant. Ett P-värde på 0,05 förklarar att resultatet kan 
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generaliseras till en liknande population med en träffsäkerhet på 95 % (Djurfelt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Att uppnå statistisk signifikans i de analyser vi gjort i denna studie har 

dock inte varit av högsta prioritet eftersom vi har använt oss av ett totalurval. När man 

använder sig av ett totalurval är de observerade sambanden giltiga för hela den undersökta 

populationen. Dock kan signifikansen vara en indikator på om samband föreligger mellan 

variablerna eller inte (Djurfelt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det är så signifikansvärdet har 

använts i denna studie, att utläsa om tydliga samband mellan variablerna föreligger eller inte.  

 

Enkäten var uppbyggd så att två referenskategorier skapats; de som deltog på 

medarbetarundersökningen 2014 och det som inte deltog på medarbetarundersökningen 2014. 

Hur organisatoriska- och praktiska faktorer har påverkat dessa referenskategorier har 

undersökts i korstabeller och medelvärdesanalyser. Detta för att på ett konkret 

tillvägagångssätt svara på studiens syfte.  

 

Resultat 

Resultatet är indelat i två teman. Det är de organisatoriska faktorerna och de praktiska 

faktorerna. Därefter avslutas resultatavsnittet med att gå igenom öppna textsvar. 

Organisatoriska faktorer syftade till att beskriva hur relation mellan medarbetare, närmsta 

chef och organisation påverkar svarsfrekvensen, dels genom psykologiska kontrakt, dels 

genom hur relationerna påverkar arbetstillfredsställelsen. Praktiska faktorer syftade till att 

förklara hur viktigt det är med förankringsarbete och upplevelsen av anonymitet när man 

genomför medarbetarundersökningen. Resultatet kommer presenteras genom bivariata 

medelvärdesanalyser och korstabeller. Samtliga figurer presenteras i likertskalor som kan anta 

ett värde från ett till fem, där tre representerar ett mittenvärde. Värden under tre kan ses som 

en negativ inställning till ett påstående och värden över tre ses som det motsatta, det vill säga 

att respondenterna har en positiv inställning till ett påstående.   

Totalt svarade 162 personer på enkäten. Samtliga avdelningar förutom en finns representerade 

i resultatet. Figur 1 nedan visar fördelningen över hur många respondenter som delger att de 

inte deltog eller deltog vid medarbetarenkäten hösten 2014 i procent. 
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Figur 1. Svarsfrekvensen på medarbetarundersökningen hösten 2014. Procent. 

I figuren ovan illustrerar stapeln ”deltog inte” att 28 % uppger att de inte deltog vid 

medarbetarenkäten hösten 2014. 28 % representerar 45 individer. De individer som svarade 

på medarbetarenkäten hösten 2014 illustreras i stapeln ”deltog” som visar att 72 % delger att 

de medverkade. 72 % utgör 117 respondenter. Anmärkningsvärt är att 72 % uppger ett de 

deltog jämfört med den verkliga svarsfrekvensen på 64,5 %. Detta kan bero på att 

medarbetare glömt bort sitt ickedeltagande eller på avdelningen som saknas i resultatet.  

Organisatoriska faktorer 

Inledningsvis undersöktes hur respondenterna upplever sin arbetstillfredsställelse med ett par 

frågor.  

 

Figur 2. Medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse. Medelvärde. (Inte signifikant). Std. Deltog fråga 1. 1,0, 

fråga 2. 1,2. Std. Deltog inte fråga 1. 0,9, fråga 2. 1.2.  
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Figur x indikerar att respondenterna överlag har en positiv inställning till de påståenden som 

mäter arbetstillfredsställelse. Resultatet visar att det inte finns några stora skillnader mellan 

grupperna Deltog och Deltog inte, vilket tyder på att arbetstillfredsställelsen förmodligen inte 

har påverkat svarsfrekvensen nämnvärt.  

 

En viktig del som de organisatoriska faktorerna trycker på för att ha en hög svarsfrekvens är 

en god relation mellan medarbetaren, närmsta chef och ledning. I figuren nedan presenteras 

respondenternas svar på påståenden som mäter deras upplevda relation till närmst chef och 

ledning.  

 

 

Figur 3. Medarbetarnas upplevda relation till ledning och närmsta chef. Medelvärde. (Inte signifikant). ). Std. 

Deltog fråga 1. 1,2, fråga 2. 1,1, fråga 3. 0.9. Std. Deltog inte fråga 1. 1,3, fråga 2. 1.1, fråga 3 1,0.  

 

Figuren visar att medelvärdet för respektive grupp är positivt för samtliga påståenden. Vad 

som även går att utläsa är att skillnaden mellan dessa grupper inte är speciellt stor men att de 

är lägre för de som inte deltog. Störst skillnad mellan grupperna finns på påståendet ”jag 

upplever en god relation mellan mig och min närmsta chef”. Differensen på 0,3 mellan 

grupperna tyder inte på att relationen mellan medarbetare, närmsta chef och ledning är 

avgörande för om respondenterna deltog eller inte på medarbetarundersökningen.  
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För att undersöka om det fanns skillnad i medarbetarnas egna egenskaper och/eller 

engagemang, till varför så många valt att inte delta vid årets medarbetarundersökning ställdes 

följande påståenden. 

 

Figur 4. Medarbetarnas självskattade inställning till företaget. Medelvärde. (Inte signifikant). ). Std. Deltog 

fråga 1. 1,1, fråga 2. 1,0. Std. Deltog inte fråga 1. 0,9, fråga 2. 1.1.  

 

Figuren ovan antyder att det inte finns några stora skillnader på de olika grupperna Deltog och 

Deltog inte. Båda grupperna känner starkt för att organisationens resultat är viktigt, med en 

skillnad på endast 0,1 i medelvärde. Att ställa upp för företaget av egen fri vilja har även det 

ett starkt stöd av båda grupperna. Skillnaden på 0.3 är något större men framgår inte som en 

faktor som skall kunna förklara det höga ickedeltagandet på medarbetarundersökningen. 

 

Förtroende till ledning och organisation 

För att undersöka om förtroendet för ledning och organisation hos de anställda har fått 

konsekvenser för deltagandet på medarbetarenkäten 2014 presenteras nedan i figur x en 

bivariat analys på variablerna förtroende för ledning och organisation, och deltagande på 

medarbetarundersökningen 2014. Figur 5 nedan visar förtroendet för ledning i tre kategorier 

stort förtroende, varken eller och lågt förtroende. I dessa tre kategorier illustreras fördelningen 

över det anställda som deltagit och inte deltagit vid medarbetarenkäten 2014 i procent. 

3,6

4

3,9

3,9

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Jag ställer gärna upp för företaget även om det innebär
arbete som inte omfattas av min arbetsbeskrivning

För mig är företagets resultat viktigt

Personlig inställning 

Deltog Deltog inte



 

22 
 

   

Figur 5. Förtroendet för ledning och organisation uppdelat i förtroendegrader fördelat mellan det som deltog 

och inte deltog vid medarbetarenkäten 2014. Procent. (Inte signifikant). 

Av figur 5 kan vi utläsa att fördelningen av de anställda som inte deltog på medarbetarenkäten 

2014 är jämn mellan förtroendekategorierna. Den jämna fördelningen i figur 5 gör det svårt 

att dra slutsatsen att förtroende för ledning och organisation har påverkat svarsfrekvensen på 

2014 års medarbetarenkät.  

För vidare analysera förtroende för ledning och organisation ställdes frågan; Under året som 

gått har min tillit och förtroende till ledning förändrats? i enkäten. Frågan syftar att 

undersöka om ett förändrat förtroende för ledning och organisation kan ha påverkat 

svarsfrekvensen på medarbetarenkäten 2014. Frågan hade tre svarsalternativ, mitt förtroende 

har försämrats, mitt förtroende är oförändrat och mitt förtroende har blivit bättre. I figur 6 

nedan presenteras svarens fördelning bland det medarbetare som inte deltog på 

medarbetarundersökningen 2014. 
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Figur 6. Förändrat förtroende fördelat på medarbetare som inte deltog vid medarbetarundersökningen 2014. 

Antal. (Inte signifikant). 

I figur 6 kan det utläsas att 16 respondenter har försämrat förtroende till ledning och 

organisation. Högst svarsfrekvens finns i kategorin oförändrat förtroende med 26 

respondenter. Lägst antal svarande upplevde ett förbättrat förtroende med 3 respondenter. 

Figuren visar att fler anställda som inte deltog vid medarbetarundersökningen upplever ett 

försämrat förtroende jämfört med de som upplever ett förbättrat förtroende. 

Denna fråga Under året som gått har min tillit och förtroende till ledning förändrats? Hade 

en uppföljande textruta som riktade sig mot de respondenter som uppgav ett förändrat 

förtroende. Svaren på frågan kommer nedan presenteras i kategorier som kunnat skapas då 

respondenter haft liknande åsikter. Dessa är kategorier är ledningen lyssnar inte, försämringar, 

vid och dom känsla och förbättringar.  

Totalt uppger sex anställda att deras förtroende och tillit för ledningen har försämrats därför 

att ledningen inte lyssnar. Nedan följer citat från två av respondenterna som upplever att 

ledningen inte lyssnar på dem. 

“Ledningen lyssnar inte på och oss strävar ständigt efter att försämra arbetsvillkoren för oss. 

Denna ledning har tillfört så mycket stress och elände för oss så man funderar på att byta 

jobb.” 

 

“Känner mig förbisedd samt ej uppskattad, möjlighet till personlig utvecklig saknas samt att 

dom inte bryr sig om våra åsikter”  
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Fyra anställda uppgav att deras tillit och förtroende försämrats för att ledningen infört 

försämringar för de anställda. För att illustrera denna åsikt presenteras nedan två citat från de 

anställda som upplevt försämringar. 

“De har tagit bort för många förmåner för oss anställda” 

 

“Vissa fick ha kvar flextid, andra inte, upplever detta som diskriminering” 

Tre anställda uppger att deras tillit och förtroende försämrats för en “vi och dom” känsla har 

skapats. Denna upplevelse illustreras nedan i två citat. 

“Det har blivit en större skillnad mellan tjänstemän och kollektivare, vi och dom” 

 

“Flextid har upphört, många tidsstudier och videofilmningar. Det har blivit en större vi och 

dom känsla”  

Detta försämrade förtroende hos dessa medarbetare kan förmodligen förklara en del av 

ickedeltagandet. För studien är dessa utsagor av mindre betydelse men något som företaget 

kan bära med sig i framtiden. 

 

Praktiska faktorer  

Praktiska faktorer var en annan dimension vi kunnat identifiera från litteraturen som en 

bidragande faktor till varför medarbetare väljer att inte delta vid medarbetarundersökningar. 

Avsnittet inleds med att titta på om medarbetarnas generella uppfattning av 

medarbetarundersökningar på företaget ser olika ut mellan grupperna. 
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Figur 7. Medarbetarnas generella uppfattning av medarbetarundersökningar på företaget. Medelvärde. (Inte 

signifikant). ). Std. Deltog fråga 1. 1,0, fråga 2. 1,0. Fråga 3. 1,2. Std. Deltog inte fråga 1. 1,3, fråga 2. 1.2, fråga 

3. 1,0.  

 

 

Figur 7 visar att det inte finns några skillnader mellan grupperna Deltog och Deltog inte när 

det kommer till deras uppfattningar om medarbetarundersökningar på företaget. Vad som 

framgår är att respondenterna överlag har en positiv inställning till ovannämnda påståenden 

då samtliga medelvärden överstiger 3.0, samt att deras uppfattningar om 

medarbetarundersökningar i stort förmodligen inte har påverkat deras beslut om att delta eller 

inte.  

 

I enkäten hade vi även påståenden för att undersöka hur medarbetarna upplevde företagets 

arbete med att skapa legitimitet kring medarbetarundersökningar på företaget. Detta genom 

hur företagets förankringsarbete har upplevts av medarbetarna.   

 

Figur 8. Medarbetarnas upplevelse av företagets förankringsarbete med medarbetarundersökningen. 

Medelvärde. (Inte signifikant). ). Std. Deltog fråga 1. 0,8, fråga 2. 1,2. Fråga 3. 1,1. Std. Deltog inte fråga 1. 0,9, 

fråga 2. 1.1, fråga 3. 0,8.  

 

Respondenterna för respektive grupper är av ungefär samma uppfattningar gällande dessa 

påståenden. På frågan om medarbetarna får ta del av resultatet finns inga skillnader mellan 

grupperna. Däremot skiljer det sig 0.3 på resterande påståenden. Anmärkningsvärt är att ett av 
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dessa påståenden inte har ett positivt medelvärde för vare sig de som deltog eller inte deltog 

vid medarbetarundersökningen. Detta betyder att medarbetarundersökningar uppfattas som ett 

mindre fungerande verktyg i utvecklingsarbetet på företaget och att det troligtvis skapar 

problematik för legitimiteten av medarbetarundersökningar, men att det inte är avgörande för 

om medarbetare valt att delta eller inte eftersom referensgrupperna inte skiljer sig från 

varandra.  

 

För att undersöka de praktiska faktorerna vidare hade vi ett antal påstående som riktade sig 

mot förutsättningarna till att genomföra medarbetarundersökningen.  

 

Figur 9. Medarbetarnas upplevelse av deras förutsättningar till att genomföra medarbetarundersökningen 2014. 

Medelvärde. (Signifikant för de två nedre påståendena). ). Std. Deltog fråga 1. 1,1, fråga 2. 1,0, fråga 3. 1,4. Std. 

Deltog inte fråga 1. 1,2, fråga 2. 1.0, fråga 3. 1,0.  

 

Figur 9 visar att det finns skillnader mellan gruppernas medelvärden. För de som deltog vid 

medarbetarundersökningen tycks de upplevda förutsättningarna till att delta ha varit högre än 

för de som inte deltog. Att utföra medarbetarundersökningen på en dator upplevs inte som en 

förbättring i någon av grupperna men för gruppen som inte deltog upplevdes förändringen 

negativt vilket kan ha bidragit till att respondenterna inte deltog. Skillnaderna mellan 

medelvärdena i de andra påståendena är stora, men fortfarande positiva, det vill säga över 3,0.  

För dessa påståenden är dock skillnaderna stora (0,8) vilket innebär att de förmodligen haft 

påverkan på svarsfrekvensen. 
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För att undersöka om anonymitet upplevdes som en faktor ställdes två stycken påståenden i 

enkäten. Svaren presenteras nedan. 

 

Figur 10. Medarbetarnas upplevda anonymitet vid medarbetarundersökningen 2014. Medelvärde. (Signifikant 

för det övre påståendet). ). Std. Deltog fråga 1. 1,0, fråga 2. 1,2. Std. Deltog inte fråga 1. 0,9, fråga 2. 0.8.  

. 

Som det går att utläsa av figur 10, upplevdes skillnader gällande anonymiteten mellan 

grupperna Deltog och Deltog inte. För det första påståendet gällande upplevd anonymitet vid 

året medarbetarundersökning skiljde sig medelvärdet mellan grupperna stort (0,8). De båda 

grupperna skiljer sig även genom att de som deltog har ett positivt värde medan de som inte 

deltog har ett negativt värde. Detta resultat indikerar att anonymiteten har varit en faktor för 

ickedeltagande. Vad gäller det andra påståendet så ställer sig båda grupperna negativt 

inställda till om anonymiteten upplevs likvärdig på dator som med papper och penna. Vi kan 

till viss del tolka detta som att metodvalet att använda en dator som verktyg för att fylla i 

medarbetarenkäten inte upplevdes lika anonymt. Skillnaden mellan grupperna var 0,4.  

 

Öppen text ruta, varför deltog du inte vid 

medarbetarundersökningen? 
 

Den sista frågan på enkäten riktade sig till medarbetarna som inte deltog i 

medarbetarundersökningen 2014. Frågan gav respondenterna möjligheten att berätta för oss 

varför de valt att inte delta i medarbetarenkäten 2014. Totalt svarade 20 anställda på frågan, 

svaren presenteras nedan i tre stycken kategorier; Glömdes och prioriterades bort, Anonymitet 

och Det händer ingenting. Sex anställda uppger att det inte deltog i medarbetarenkäten för att 
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de glömde bort att göra den samt att tid till att göra enkäten inte fanns. Två av dessa 

respondenter skriver enligt följande; 

“Hade mycket att göra, glömde bort/proriterade inte att göra den” 

 

“Glömdesbort! kunde inte göras på arbetstid och var inte så sugen på att göra den på min 

fritid heller då jag inte tar med mig jobbet hem” 

 

Upplevelsen av bristande anonymitet på enkäten fick tio anställda att inte delta. Nedan 

skildras deras svar i den öppna textrutan med två citat;  

“Jag trodde att det fanns tvivel gällande anonymiteten och att vissa äldre är mer bekväm med 

papper och penna” 

 

“Om det skulle vara anonymt varför fick alla var sitt lösenord? Varför fick inte alla samma. 

Jag tror att folk upplevde det som att de inte var anonymt när alla fick varsitt lösenord. att det 

gick att återkoppla vem som hade vilket lösen och vilka som svarade vad.” 

 

I kategorin Det händer ingenting går det att utläsa att respondenterna upplever att 

medarbetarenkätens resultat inte leder till förändringar, detta uppgav tre respondenter. En 

respondent uttrycker även att resultatet inte redovisas till de anställda och då menade 

respondenten att det inte fanns någon mening att göra enkäten. 

Med detta resultat stärks misstankarna om anonymitet och förutsättningarna som faktorer som 

har påverkat svarsfrekvensen 

Analys och diskussion 

I avsnittet nedan kommer resultatet analyseras och diskuteras med stöd från tidigare litteratur 

och teori. Först ut analyseras de organisatoriska faktorerna, sedan de praktiska faktorerna och 

därefter diskuteras förhållandet mellan dessa. Avsnittet avslutas med att presentera studiens 

slutsats och en metoddiskussion. 

Organisatoriska faktorer 

Mueller et al., (2011) studie framkom det att arbetstillfredsställelse var en viktig faktor för 

deltagandet vid medarbetarundersökningar. I vår studie har vi inte kunnat se någon skillnad i 

medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse mellan det som deltog och inte deltog vid 
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medarbetarundersökningen 2014 (se figur 2). Vad vi istället kan utläsa är i generella drag att 

medarbetarna är överlag nöjda med den situation som råder och att arbetstillfredsställelsen 

inte har påverkat svarsfrekvensen. Vi har spekulerat att mätningen av arbetstillfredsställelse i 

vår studie inte har varit tillräcklig för att mäta faktorn i den utsträckning som behövs för att 

säkerställa frågebatteriets validitet. Det ska även tilläggas att Mueller et al., (2011) utförde sin 

studie över tid vilket möjliggör att se hur respondenternas svar har skiftat, något som vi inte 

haft möjlighet till. Sannolikt är att vid en longitunell studie hade detta samband förmodligen 

framkommit tydligare. 

Centralt för Mueller et al., (2011) studie var relationen mellan medarbetaren och hens närmsta 

chef. Detta eftersom relationen visade sig påverka arbetstillfredsställelsen vilket inverkar på 

svarsfrekvensen vid medarbetarundersökningar. Relationens påverkan undersöktes genom 

enkäten med några påståenden (se figur 3). I resultatet från dessa påståenden kunde ingen 

större skillnad identifieras mellan det som deltog och inte deltog. Skillnaden på 0.3 i 

påståendet om medarbetarens upplevda relation till närmsta chef, kan indikera att denna 

relation sannolikt kan ha påverkat deltagandet till viss del för enstaka individer. 

Studier har påvisat ett samband mellan personliga egenskaper och deltagande på 

medarbetarundersökningar (Rogelberg et al., 2003; Spitzmüller et al., 2007). I teoribildningen 

OCB beskriver dessa egenskaper hur individer kan gå utanför sina skyldigheter mot företaget 

för att bidra, även om detta görs utan extra förtjänst. Detta testades i enkäten för att undersöka 

om egenskaperna hos medarbetarna varit en bidragande faktor för svarsfrekvensen (se figur 

4). Mellan grupperna deltog och deltog inte, går det att utläsa små skillnader i svaren. Detta 

tolkar vi som at medarbetarnas inställning inte har varit av någon större betydelse för 

deltagandet vid medarbetarundersökningen. Vi vill poängtera att vår mätning för området är 

ytlig vilket betyder att vi inte kan utesluta att personliga egenskaper påverkat. Dock upplever 

vi att svarsfrekvensen från tidigare års medarbetarundersökningar bör ha legat på en liknande 

nivå då majoriteten av medarbetare jobbat där över ett år och att personliga egenskaper, i vårt 

tycke, sällan förändras.  

Vad som kan förändras om ge upphov till nya beteenden hos medarbetare är deras tillit och 

förtroende mot ledningen. Relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare bygger till stora 

delar på psykologiska kontrakt (Rousseau, 1989). Om detta kontrakt skadas, kan det påverka 

medarbetarens beteende och tillit. Vårt resultat indikerade (figur 6) att medarbetare som inte 

deltog på medarbetarundersökningen 2014 har ett försämrat förtroende till ledningen. 16 av 

det totalt 45 upplevde ett försämrat förtroende jämfört med 4 som upplevde ett förbättrat 
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förtroende. Detta tolkar vi som att ett samband kan föreligga mellan ett minskat deltagande 

och ett minskat förtroende till ledningen. I enkäten fanns det en uppföljningsfråga där 

medarbetarna fick möjlighet att genom fritext beskriva vad deras förändrade beteende berodde 

på. I dessa svar nämns till exempel en ökad vi och dom känsla, att förmåner har plockats bort 

och att ledningen inte lyssnar på medarbetarna. Vi tolkar att deras utsagor kan vara 

indikationer på att det psykologiska kontraktet har omdefinierats för medarbetare. Det skulle 

kunna innebära att medarbetarnas upplevda skyldigheter och åtaganden gentemot ledningen 

skrivs om, varpå ett tänkbart scenario kan vara att de väljer att inte delta på 

medarbetarundersökningen.  

Vi anser att de organisatoriska faktorerna inte kan förklara det stora bortfallet på 

medarbetarundersökningen 2014. Vi kan utläsa att en stor del av medarbetarna som inte 

deltog har ett försämrat förtroende mot ledningen. Detta tror vi kan ha betydelse för 

medarbetarnas vilja att engagera sig i organisatoriska åtaganden som till exempel 

medarbetarundersökningar. Dock vill vi reservera oss eftersom studier som tidigare visat på 

dessa faktorers påverkan har varit av en annan omfattning och karaktär. Trots att vi inte hittat 

några klara samband mellan organisatoriska faktorer och svarsfrekvensen tror vi ändå att detta 

resultat kan vara av stor vikt för företaget i framtiden. Detta genom att en del 

problemområden lyfts och identifierats i svaren från enkäten. 

Praktiska faktorer 

Resultatet av studien visar att grupperna deltog och deltog inte har liknande uppfattningen av 

medarbetarundersökningar. Medarbetarna på företaget anser sig förstå syftet med 

medarbetarundersökningar och att det även fyller en viktig funktion. De är även av samma 

uppfattning om att medarbetarundersökningar bör göras ungefär en gång per år. Av resultatet 

går det inte att utläsa att den allmänna uppfattningen om medarbetarundersökningar på 

företaget kan förklara det låga deltagandet.  

I enkäten fanns ett antal påståenden med syfte att mäta hur företaget förankrat 

medarbetarundersökningen hos sina medarbetare (se figur 8). Att förankra en förändring är 

viktigt för att minska de motstånd som kan uppstå från de individer som berörs (Jacobsen & 

Thorsvik, 1995). Resultatet av vår studie visade att företagets förankringsarbete med 

medarbetarundersökningen 2014 inte kan förklara förändringen i medarbetarnas beteende då 

svaren inte skiljer sig nämnvärt mellan grupperna. Respondenterna från de båda grupperna 

ansåg att tillräcklig information delgivits och att resultatet av medarbetarundersökningar 
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presenteras. En notis till det ovanstående är att medarbetare i stort upplever att resultatet från 

medarbetarundersökningar sällan används till att utveckla företaget. Detta anser vi är ett 

möjligt förbättringsområde för företaget för att vinna legitimitet i framtiden.  

Det intressantaste resultatet för denna studie är förutsättningar och anonymiteten som 

medarbetarna upplevde som litet. På dessa två praktiska faktorer finns det stora skillnader 

mellan de som deltog och inte deltog vid medarbetarundersökningen 2014, vilket vi tror har 

varit en påverkansfaktor för svarsfrekvensen (se figur 9 & 10). En förutsättning som 

upplevdes negativ hos de medarbetare som inte deltog visade sig vara metoden, att utföra 

medarbetarundersökningen på en dator istället för på papper. Respondenterna för gruppen 

som inte deltog tenderade till att svara mer negativt på upplevda förutsättningar och tid till att 

delta som mer begränsad. Förändringen att besvara medarbetarundersökningar på datorer 

upplevdes av medarbetare som mindre anonymt (se figur 10). Inget av påståendena om 

anonymitet hade ett medelvärde på över 3.0 hos de som inte deltog vilket indikerar att 

anonymitetskänslan haft betydelse för svarsfrekvensen. Tolkningen av resultatet på frågan att 

fylla i medarbetarundersökningen på en dator upplevdes lika anonymt som om jag skulle fylla 

i den med papper och penna kan vara problematisk av den anledningen att det är två frågor i 

en, vilket kan ha påverkat hur respondenterna svarade. Dock har svaren från fritextrutan som 

berör respondenterna som inte deltog bekräftat den tolkning vi gjort av resultatet från frågan. 

Av de som valde att fylla i öppna fritextrutan om varför de valde att inte delta, delger 10 

medarbetare att anonymiteten inte upplevdes som säkerställd, vilket styrker den 

medelvärdesanalys vi gjort. Vi tror att problemen medarbetarna upplever med metodvalet och 

anonymiteten grundar sig i förankringsarbetet och att företaget gett för lite information om 

förändringen av metodvalet. Görs inte detta blir det svårt att vinna legitimitet för 

medarbetarundersökningen hos medarbetarna. Vi tror att det finns mycket legitimitet att vinna 

genom att förankra förändringen av det nya metodvalet hos medarbetarna. Det görs genom att 

skapa en förståelse för varför en förändring är viktig, riktig och bra (Jacobsen & Thorsvik, 

1995). Som tidigare nämnt är medarbetarnas upplevda anonymitet viktig första gången en 

medarbetarundersökning genomförs, eller vid en förändring av tillvägagångsätt (Schou, 

2007). Detta tror vi har varit en avgörande faktor för den låga svarsfrekvensen på företaget, att 

det låga svarsdeltagande tillviss del kan bero på att det är första gången som 

medarbetarundersökningen genomförs på dator samt att, medarbetarna kan uppfatta detta som 

ett sätt för företaget att identifiera enskilda individer genom att koder skrevs ut på lappar. För 

att återgå till tidigare års höga svarsfrekvens bör företaget arbeta med att säkerställa 
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upplevelsen av anonymiteten. Vi tror att detta görs genom att vara väldigt tydliga med 

information och ha transparens genom hela processen. Det gäller att medarbetarna förstår hur 

den insamlade datan behandlas och att deras närmsta chefer är tillräckligt kunniga för att 

bemöta frågor och kritik.  

Slutsats 

Deltagarna i studien utgörs av ett totalurval av alla anställda på ett företag. Studien visade att 

sambandet mellan organisatoriska faktorer och svarsfrekvensen var svagt. I studiens 

mätningar fanns endast samband mellan ett försämrat förtroende för ledningen och 

svarsfrekvensen. Vid organisatoriska faktorer som arbetstillfredsställelse, relation till närmsta 

chef och individuella egenskaper hos medarbetarna var resultatet likvärdigt för de som deltog 

och inte deltog vid medarbetarundersökningen 2014. Bortfallet på medarbetarundersökningen 

2014 visade sig till stor del förmodligen beror på praktiska faktorer. Förutsättningar för att 

delta och upplevd brist på anonymitet var enligt studien de största bidragande orsakerna till 

varför medarbetarna inte deltog, något som litteraturen på området har poängterat som viktiga 

aspekter. Förändringen att gå från papper och penna till att fylla i medarbetarundersökningen 

på en dator upplevdes av båda grupperna som negativt, där många anser att de inte upplever 

sig själva som anonyma.      

Metoddiskussion 
 

Valet av en enkät anser vi har varit centralt för att besvara studiens syfte. Detta eftersom vi 

kunnat genomföra ett totalurval med hela 162 svarande vilket gett oss ett tillräckligt stort 

dataunderlag för att uttala oss om hela den undersökta populationen. Att vi av misstag inte 

delat ut enkäten på en avdelning ser vi inte som allt för problematiskt då svarsfrekvensen på 

enkäten trots detta var hög. I enkäten ställer vi påståenden som bygger på den funna 

litteraturen på området. När litteraturen belyst många olika faktorer som kopplats samman 

med låg svarsfrekvens, har även vår enkät utformats för att undersöka många olika faktorer 

som kan ha påverkat svarsfrekvensen. Det har varit svårt att operationalisera ner det vi velat 

mäta till frågor i enkäten som maximalt fick ta 10-15 minuter att besvara. Detta har inneburit 

att vi varit tvungna att begränsa antalet frågor på varje område. Vilket har lett fram till att 

några faktorer blivit väldigt ytligt undersökta vilket medfört att validiteten säkerligen blivit 

svagare, än vad som annars var möjligt. För att säkerställa validiteten gjordes som tidigare 

nämnt en pilotstudie (se metodavsnitt). Denna åtgärder tror vi gett ett positivt resultat då 

enkäten inte haft något internt bortfall. Genom att hålla företaget anonymt påverkas 
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reliabiliteten negativt eftersom att studiens möjlighet till att replikeras i liknande kontext blir 

svårare. Men överlag anser vi att vårt tillvägagångssätt i studien framgår som tydlig vilket 

borde underlätta för den som är intresserad av att replikera studien. Studien har säkerligen 

kunnat påvisa starkare resultat och samband mellan faktorer och svarsfrekvensen om den hade 

utförts över tid, då detta har varit en tvärsnittsundersökning kan många samband ha förbisetts.   

Att vi genomfört insamlingen av data med hjälp av papper och penna istället för på dator tror 

vi har fått positiva konsekvenser. Detta har inneburit att vi fått träffa respondenterna och 

tydligt presentera studiens syfte samt att svaren har behandlas konfidentiellt. Detta tror vi har 

varit en bidragande faktor för enkätens höga svarsfrekvens. Valet av att inte använda en 

datorbaserad enkät har dock fått krävt en ökad tidsåtgång, då tänker vi framförallt på 

datasammanställningen. Vi tror att det funnits mycket tid att spara med hjälp av en datoriserad 

enkät men att detta inneburit en lägre svarsfrekvens. Gällande signifikansen har det varit svårt 

att fastställa några statistiskt signifikanta samband. Då detta varit en totalundersökning har ett 

statistiskt signifikant samband varit av mindre betydelse eftersom resultatet ändå avspeglar 

hela populationen. I resultatet har vi inte presenterat standardavvikelsen mer än att presentera 

spannet mellan grupperna. Detta för att det inte förekom någon större spridning mellan 

grupperna. Lägsta värdet på 0.8 och högsta värdet på 1.3 visar på att spridningen för 

grupperna inte varierat nämnvärt från det presenterade medelvärdet. Relevansen att diskutera 

standardavvikelsen ytterligare upplever vi därför inte som relevant. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning om svarsdeltagandet på 

senaste medarbetarundersökningen på 

Företaget 

Hej, 

Vi är två studenter som läser Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi har fått i 

uppdrag av er arbetsgivare att genomföra denna enkätundersökning, som en utredning för att 

hitta orsaken till varför svarsdeltagandet på den senaste medarbetarundersökningen varit lägre 

än tidigare år. Syftet med genomförandet är att kartlägga det orsaker som kan tänkas påverka 

deltagandet, detta i förhoppning att deltagandet i framtiden ska återgå till en för normal nivå.  

Denna enkät kommer att analyseras och sammanställas enbart av oss studenter. Detta innebär 

att information där enskilda individers svar går att urskilja inte kommer att lämnas vidare till 

arbetsgivaren. Självklart är det frivilligt att svara men vi ser gärna att så många som möjligt 

bidrar för att vi ska uppnå ett representativt resultat. 

Resultatet kommer att sammanställas i en uppsats som kommer finnas tillgänglig för er att ta 

del av via er arbetsgivare.  

Tack för att du tar dig tid! 

Enkät gällande medarbetarundersökningen, hösten 

2014 

1. Den senaste medarbetarundersökningen  

Svarade du på den senaste medarbetarundersökningen, utförd under hösten 2014? 

Markera alla som gäller. 

o Ja  

o Nej  

2. Anställningstid?  

Hur länge har du jobbat inom företaget? 

Markera endast en oval. 

o Mindre än 5 år  

o 5-10 år  

o 10-15 är  

o Mer än 15 år  

o  
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3. Påståendefrågor gällande arbetstillfredsställelse 

Ta ställning till följande påståenden gällande din upplevda arbetstillfredsställelse 

genom att gradera ditt svar, skalan löper från 1. Instämmer inte alls till 5. Instämmer 

helt. 

3.1 Jag känner mig positivt inställd till mitt arbete?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

3.2 Jag upplever en hög arbetstillfredsställelse i mitt arbete?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

3.3 Jag upplever en god relation mellan mig och min närmsta chef?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

3.4 Min närmsta chef uppmuntrar medarbetare aktivt att delta vid 

medarbetarundersökningen?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

3.5 För mig är företagets resultat viktigt?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

3.6 Jag upplever att företaget vill skapa förutsättningar för mig att trivas på jobbet?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

3.7 Jag ställer gärna upp för företaget även om det innebär arbete som inte omfattas av 

min arbetsbeskrivning?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

4. Påståendefrågor gällande 

medarbetarundersökningar 



 

39 
 

Ta ställning till följande påståenden gällande din inställning till 

medarbetarundersökningar genom att gradera ditt svar, skalan löper från 1. Instämmer 

inte alls till 5. Instämmer helt. 

4.1 Jag förstår syftet med medarbetarundersökningen på Företaget?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

4.2 Jag tycker att medarbetarundersökningar fyller en viktig funktion i vårt 

utvecklingsarbete mot en bättre arbetsplats?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

4.3 Jag tycker medarbetarundersökningar bör genomföras minst en gång per år?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

4.4 Jag upplever att resultatet från medarbetarundersökningen används till att utveckla 

arbetsplatsen?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

4.5 Jag litar på de individer som arbetar med medarbetarundersökningen?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls       Instämmer helt 

4.6 Jag får vanligtvis insikt av resultatet från medarbetarundersökningar?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5. Påståendefrågor gällande 

medarbetarundersökningen, hösten 2014 

Ta ställning till följande påståenden gällande din upplevelse av 

medarbetarundersökningen hösten 2014, genom att gradera ditt svar, skalan löper från 

1. Instämmer inte alls till 5. Instämmer helt. 

5.1 Jag upplevde mig ha tillräckligt med tid för att genomföra 

medarbetarundersökningen?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5.2 Jag upplevde mig själv som anonym vid årets medarbetarundersökning?  
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Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5.3 Att fylla i medarbetarundersökningen på en dator upplevdes lika anonymt som om 

jag skulle fylla i den med papper och penna?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5.4 Jag fick tillräcklig information för att förstå hur medarbetarundersökningen skulle 

utföras?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5.5 Jag fick tillräckligt med information för att uppfatta att medarbetarundersökningen 

skulle genomföras?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5.6 Jag upplever att företaget använder resultatet från medarbetarundersökningarna till 

att utveckla företaget?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5.7 Min närmsta chef underlättade för mig att delta i medarbetarundersökningen?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5.8 Jag upplevde tillgängligheten, att utföra medarbetarundersökningen på en dator, 

som en förbättring?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

6. Alternativfrågor gällande tillit och förtroende 

Ta ställning till följande alternativfrågor och kryssa i det alternativ som bäst 

representerar din åsikt 

6.1 Jag har stort förtroende till ledning och organisation?  

Markera alla som gäller. 

o Ja  

o Nej  
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o Vet ej  

6.2 Under året som gått har min tillit och förtroende till ledningen förändrats?  

Markera alla som gäller. 

o Ja, mitt förtroende har försämrats  

o Nej, mitt förtroende är oförändrat  

o Ja, mitt förtroende har blivit bättre  

6.3 Om ja, mitt förtroende har försämrats/förbättrats därför att..  

  

  

  

  

  

6.4 Deltog du inte på medarbetarundersökningen 2014?  

Här ser vi gärna att du berättar för oss varför du valde att inte delta. 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 


