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SAMMANFATTNING

Att undersöka medarbetarskap innebär att undersöka hur medarbetarna hanterar relationen till
sitt arbete, sin arbetsgivare och till sina arbetskamrater. Det finns ett stort intresse i offentlig
sektor att undersöka och utvärdera verksamheten. För att göra det använder många kommuner
medarbetarenkät som metod. Frågor som väcktes hos mig var om medarbetarenkät är ett bra
verktyg för verksamhetsutveckling? Är medarbetarenkät något som min kommun bör införa?
För att få en fördjupad förståelse för medarbetarenkäter valde jag att skriva en uppsats om
området.

Förklaringen till att många företag och organisationer vill genomföra en medarbetarenkät är
att den ska fungera som ett avstamp för verksamhetsutveckling. Arbetslivet domineras av ett
målrationellt synsätt när det gäller verksamhetsutveckling, vilket innebär att ett i förväg
uppställt mål är det centrala för verksamheten. För att uppnå ett framgångsrikt
utvecklingsarbete behövs ett alternativ till det målrationella perspektivet, vilket här kallas för
reflexivt synsätt. Synsättet har, till skillnad mot det målrationella, sin utgångspunkt i
medarbetarnas behov och intressen.

Uppsatsens syfte är att belysa medarbetarenkäter i fem kommuner genom att beskriva dess
innehåll. Granskningen sker i form av en kvalitativ och kvantitativ analys av existerande
medarbetarenkäter. Dessutom belyses undersökningsföretagen som framställt enkäterna varav
ett av dessa analyseras djupare. Utifrån syftet formulerades forskningsfrågorna: Vilket
innehåll förekommer i ett antal medarbetarenkäter? Vilka värderingar framträder hos de
konsultföretag som genomför medarbetarenkäterna? Uppsatsens metod är textanalys med
inspiration hämtad från hermeneutiken och dess kritiska perspektiv.

I resultatet påvisas att det är stor skillnad i antalet frågor i de olika medarbetarenkäterna. Det
framkommer att vissa delområden som till exempel Ledarskap och mål är ett populärt område
som har så många som 66 frågor medan området Relation till brukare, elev etc. är mindre
populärt med endast 6 frågor. En slutsats som dras efter analysen av undersökningsföretaget
Synovate är att kommunen inte endast köper en tjänst där Synovate objektivt framställer och
analyserar en enkät. Synovate har tydliga värderingar och synsätt som framgår i texten. Dessa
värderingar kan påverka kommunen på olika sätt beroende på vilka värderingar och synsätt de
själva har. Ett synsätt som framgår i texten är att Synovate har en målrationell syn på
verksamhetsutveckling då de ser medarbetarenkäten som ett medel att nå målen. Ytterligare
exempel är att de vill ”göra konkreta avtryck i organisationen” det vill säga Synovate vill
påverka och överföra de synsätt och värderingar som de har. En konsekvens av detta är att de
uppfattas ha en syn på människan som objekt.

Nyckelord: medarbetarskap, medarbetarenkät, verksamhetsutveckling, textanalys.
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1 INLEDNING

Intresset för att skriva denna uppsats uppstod i samband med att det framkom att många

använde medarbetarenkät som verktyg i kommunal verksamhet. Tanken med dessa enkäter

var att de skulle fungera som en utgångspunkt för att utveckla olika områden i den

kommunala organisationen. Frågor som väcktes var om medarbetarenkät är ett bra verktyg för

verksamhetsutveckling? Är medarbetarenkät något som min kommun bör införa? För att få en

fördjupad förståelse för medarbetarenkäter valde jag att skriva en uppsats om området.

Pierre Schou (2007, s 7) och Lena Lindgren (2006, s 19, 21) anför att det idag förekommer

olika slag av undersökningar för att kartlägga medarbetarnas arbetssituation. Ofta fungerar

dessa undersökningar som en utgångspunkt för utveckling och förändring. Författarna

konstaterar att stora kostnader läggs ned på dessa undersökningar men samtidigt finns liten

erfarenhet och kunskap om hur de ska genomföras för att leda till önskade effekter. Ofta

underskattas svårigheter och komplexitet i att lyckas med organisationsutveckling.

Stefan Tengblad och Freddy Hällstén (2006, s 10) definierar begreppet medarbetarskap som

hur medarbetarna hanterar relationen till sitt arbete, sin arbetsgivare och till sina

arbetskamrater. Det är detta som medarbetarenkäter är avsedda att belysa. Christian Helms

Jørgensen (2006) anser att arbetslivet domineras av ett målrationellt synsätt när det gäller

verksamhetsutveckling. Det innebär att ett i förväg uppställt mål är det centrala för

verksamheten. Han menar att det behövs ett alternativ till det målrationella perspektivet för att

uppnå ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett reflexivt synsätt utgör ett alternativ vilket har

sin utgångspunkt i medarbetarnas behov och intressen.

1.1 Disposition

Kapitel 1 innehåller en inledning enligt ovan. I kapitel 2 belyses ämnet arbetslivspedagogik

som är en utgångspunkt för uppsatsen. Vidare beskrivs begreppen medarbetarskap,

målrationellt och reflexivt synsätt på verksamhetsutveckling samt delaktighet och dess

betydelse i verksamhetsutveckling. Kapitel 3 beskriver en lagstadgad syn på medarbetarskap,

då arbetsgivaren är skyldig att undersöka arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Vidare belyses

verktyget medarbetarenkät för att till sist ta upp en kritik mot att mäta medarbetarskap

kvantitativt. I kapitel 4 får läsaren en genomgång av medarbetarskap och dess roll i kommunal
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verksamhet. Kapitel 5 tar upp syfte och forskningsfrågor i uppsatsen. I kapitel 6 får läsaren en

redogörelse för metodologin i uppsatsen. Vetenskaplig ansats, val av metod, tillförlitlighet,

tillvägagångssätt samt etiska överväganden tas upp. Resultatet redovisas i kapitel 7 genom att

beskriva innehåll i enkäterna för att sedan fortsätta med en fördjupad analys av

konsultföretaget Synovate som genomfört Örebro kommuns medarbetarenkät. Sista kapitlet

innehåller en diskussion av studies resultat i relation till kapitel 2-4.
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2 OM MEDARBETARSKAP

Nedan följer en beskrivning av medarbetarskap som pedagogisk företeelse. Inledningsvis

belyses först ämnet arbetslivspedagogik, som är en utgångspunkt för uppsatsen. Skillnaden

mellan pedagogikämnet i stort samt arbetslivspedagogik är inte allmänt känt, därav en

kortfattad beskrivning.

2.1 Arbetslivspedagogik

Inom ämnet pedagogik finns olika fält varav arbetslivspedagogik är ett. Tabellen nedan visar

pedagogikens olika fält samt målgrupp och aktör för dessa.

Vuxna/Arbetstagare Barn och ungdomar

Utbildningsväsendet

(inkl. vuxenutbildningsorg.)

Vuxenpedagogik Skolpedagogik

Organisationer i arbetslivet

(inkl konsulter/utbildare)

Pedagogik i arbetslivet (ej aktuellt i Sverige)

Figur 1: Olika pedagogiska fält som har utkristalliserats (se även Pommer Nilsson, 2003, s
13)

Det finns inte några tydliga gränser gentemot de olika fälten inom pedagogikämnet utan det

kommer alltid att finnas överlappningar (Pommer Nilsson 2003, s 12-13). Gemensamt för

pedagogikämnet som helhet och arbetslivets pedagogik är intresset för olika påverkans- och

förändringsprocesser. Det unika med arbetslivets pedagogik är fokuseringen på pedagogiska

processer i organisationer på arbetsmarknaden. Processerna ska ses i ett brett perspektiv som

påverkans- och förändringsprocesser. Den främsta uppgiften behöver inte vara att utbilda eller

att undervisa. Pedagogiska processer är medel för att uppnå organisationernas mål och

fullgöra uppdraget de har på arbetsmarkanden, exempelvis att producera varor och tjänster av

olika slag (Nilsson 2005, s 12 och Pommer Nilsson 2003, s 7). Inom arbetslivspedagogik

finns tre tydliga perspektiv vilka är individ-, grupp- och organisationsperspektiv (Pommer

Nilsson 2003, s 14).

Inom ämnet arbetslivspedagogik har det skett en förskjutning när det gäller vilka områden

som är intressanta ur forskningssynpunkt. Förskjutningen har gått från fokus på urval,
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rekrytering och formell utbildning till att fokusera på frågor om arbetsplatsen som en lärande

miljö, informellt lärande och de villkor som finns i dagens arbetsliv. Ökade satsningar på

kompetensutveckling för både personal och ledare samt förväntningar om och krav på

anställdas delaktighet i såväl verksamhet som i arbetsplatsutvecklingen öppnar upp för nya

och intressanta forskningsområden. Under senare år finns även ett intresse, genom ökad

målstyrning och decentralisering, för hur ledaren förväntas skapa en god miljö för

medarbetarnas lärande (Ellström, Löfberg & Svensson 2005, s 169).

Ovanstående kortfattade beskrivning av arbetslivets pedagogik är en utgångspunkt i denna

studie. Vad har medarbetarskapet och medarbetarenkäten för roll i denna process? I följande

avsnitt beskrivs medarbetarskap som begrepp, dess betydelse vid verksamhetsutveckling samt

två skilda perspektiv på verksamhetsutveckling.

2.2 Medarbetarskap

Bakgrunden till att begreppet medarbetarskap myntades beror enligt Tengblad (2003, s 135,

173) på att en fokusering på ledarskapet vuxit sig stark. Han menar att det kan få negativa

effekter för medarbetarnas utveckling - medarbetarnas betydelse blir underskattad. Därför är

det viktigt att förflytta fokus från ledarskap till medarbetarskap.

Hällstén och Tengblad (2006, s 10) definierar medarbetarskap enligt följande: ”Med

medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det

egna arbetet” (2006, s 10). I medarbetarskap ingår ansvarstagande och förmåga att arbeta

självständigt. Förutom det ingår även medarbetarens förmåga till gränsdragning mellan

arbetsliv och fritid samt hur medarbetaren förhåller sig till andra medarbetare. När

medarbetarskapet fungerar bra tar medarbetaren ett stort ansvar för sitt arbete och bidrar till

god stämning och kamratskap på arbetsplatsen. Medarbetaren har en god balans mellan

lojalitet mot arbetsgivaren och kollegorna men också mot sig själv och sin familj (Tengblad

2003, s 15).

Dennis Kinlaw (1995, s 11) framhåller att medarbetarskap ibland översätts till empowerment,

ett begrepp centrerat kring power, det vill säga makt. Empowerment har blivit ett viktigt

begrepp när det gäller att beskriva utvecklingen av ansvar och makt för människor att påverka

sin egen situation. Även Helén Stockhult (2005, s 21) bekräftar att vissa författare använder
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denna översättning och menar att det gäller både innehållsmässigt och definitionsmässigt.

Hällstén och Tengblad (2006, s 18) kritiserar översättningen och anser att skillnaden mellan

empowerment och medarbetarskap är att det sistnämnda utgår från hur medarbetarna hanterar

relationen till sitt arbete, sin arbetsgivare och sina arbetskamrater. Empowerment handlar mer

om hur organisationen ska hantera medarbetarna samt även som en förändringsaktivitet -

medarbetarskap framhäver just relationen.

Tengblad (2003, s 147-154) beskriver fem former av medarbetarskap som han kategoriserar i

en så kallad medarbetarskapstrappa. Genom dimensionerna lägre och högre förmåga till

ansvarstagande, samt lägre och högre organisatorisk förmåga till ansvarstagande formulerar

Tengblad skillnader i olika typer av medarbetarskap. Dessa är:

1. Traditionellt medarbetarskap, medarbetarrollen är passiv, medarbetarna får inte
möjlighet till utveckling och ledarskapet ger inte möjligheter för medarbetarna att ta
ansvar.

2. Organisationsorienterat medarbetarskap, medarbetarnas ansvar är utökat och delar av
arbetsledarfunktionen har delegerats. Medarbetarna har relativt stora
beslutsbefogenheter.

3. Grupporienterat medarbetarskap, grundsynen är att medarbetare vanligtvis vill och kan
ta ansvar i arbetet och grupptrycket är en positiv faktor i sammanhanget.

4. Individorienterat medarbetarskap, förväntningar på att medarbetaren ska utföra sina
arbetsuppgifter självständigt samt förmåga att ta ansvar.

5. Chefslöst medarbetarskap, chefsrollen har helt eller delvis avvecklats, medarbetaren
utför traditionella chefsuppgifter och beslutsfattande får i regel en kollektiv prägel.

(Tengblad 2003, s 147-154)

En stor skillnad mellan dessa fem former av medarbetarskap relaterat till översättningen av

empowerment är beskrivningen enligt punkt ett, det vill säga traditionellt medarbetarskap. I

den beskrivningen finns inte maktperspektivet med överhuvudtaget. Empowerment har

beröringspunkter med resterande definitioner. I föreliggande studie är Tengblad och Hällstens

(2006, s 10) definition av medarbetarskap grunden, det vill säga hur medarbetarna hanterar

relationen till sitt arbete, sin arbetsgivare och till sina arbetskamrater.

2.3 Medarbetarskap och verksamhetsutveckling

En vanlig förklaring till varför företag och organisationer genomför medarbetarenkäter är att

det finns ett uttalat intresse för verksamhetsutveckling. Tanken är att medarbetarenkäten ska

fungera som ett första steg i denna process och medarbetarskap är utgångspunkten. Frågan är

vad litteraturen säger om medarbetarskap och dess roll i en verksamhetsutveckling?
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Ann-Sofie Paul (1994, s 17) hävdar, i sin avhandling, att om organisationsutveckling ska vara

framgångsrik ska den omfatta hela organisationen. Den slutliga lärande enheten är

organisationen i sin helhet även om programmet innehåller aktiviteter som riktar sig till

enskilda grupper. Paul menar att organisationsmedlemmarnas engagemang i

utvecklingsprocessen är avgörande för framgång.

Flera författare (Malmqvist, Vinberg & Larsson 2007, s 7, Schou 2007, s 19 och Hansson

2004, s 235-236) hävdar att kvalitet och lönsamhet är utgångspunkt för i stort sett alla

organisationer. Medarbetarnas engagemang är en grundläggande förutsättning för att

långsiktigt uppnå målsättningarna. Det spelar ingen roll hur fina metoder och verktyg som

finns för kvalitets- och verksamhetsutveckling om inte medarbetarna trivs på arbetsplatsen,

motivationen saknas eller arbetsmiljön i övrigt är dålig. Även Gunnar Kihlblom (2005, s 9)

placerar medarbetaren i centrum då han hävdar att vissa utvecklingsåtgärder inte kan drivas

igenom av en enskild ledare. Ledaren är helt beroende av medarbetarnas kunskap, motivation

och engagemang. Kihlblom frågar sig om man över huvud taget kan beordra fram en högre

kundorientering eller en mera positiv attityd till kunder, leverantörer och medarbetare?

Kinlaw (1995, s 9-10) som också har medarbetaren som utgångspunkt menar att många

företag och organisationer inte tar tillvara på, samt utvecklar sin viktigaste tillgång det vill

säga sina medarbetares mentala resurser. Han menar att mentala resurser sällan har med

utbildningsnivå och formell utbildning att göra. Om medarbetarna själva får möjligheten att

utveckla produktionsprocesserna så gör de också det. Människor har en medfödd benägenhet

att lösa problem och förbättra produktionsprocesser, det gäller bara att hitta sätt och ta tillvara

på den värdefulla naturliga förmågan.

Ett syfte med att utveckla medarbetarskapet är att förbättra företagets totala prestation genom

att utveckla och använda anställdas kompetens maximalt. Målet är att samla de mentala

resurserna och inrikta dem att på att förbättra varje aspekt av företagets verksamhet (Kinlaw

1995, s 82). I det ingår att ta tillvara på medarbetarnas olikheter samt skapa utrymme för dem

att utveckla sina starka sidor, i samverkan med chefer och andra anställda. Då kan de utveckla

ett myndigt medarbetarskap baserat på kunskap, eftertanke och ömsesidig respekt (Tengblad

2003, s 3). Kinlaw (1995, s 14) uttrycker sig så starkt som att medarbetarskap är en

utvecklingsstrategi som företag måste använda sig av för att hävda sig i konkurrensen och för
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att överleva. Paul (1994, s 19-20) hävdar att det är viktigt att ledningen ger sitt fulla stöd i

utvecklingsprocessen, vilket exempelvis innebär att ge utrymme och resurser för arbetet. Hon

säger att det ibland förekommer att chefer och andra som har inflytande i organisationen

tenderar att begränsa delaktigheten, av rädsla att förlora sin egen makt. Synen på konsultens

roll är att denne inte får styra processen eller leverera färdiga problemlösningar.

Utvecklingsprocessen hindras om konsulten är alltför involverad i kulturen, bunden av

lojaliteter eller om han brister i trovärdighet.

2.4 Två synsätt på verksamhetsutveckling

Christian Helms Jørgensen (2006, s 94, 106, 120, 171) beskriver målrationellt och reflexivt

synsätt som två skilda sätt att se på verksamhetsutveckling och utbildningsplanering.

Författaren anser att arbetslivet domineras av en målrationell syn på utbildning och

utveckling. Utbildning betraktas som ett medel för att exempelvis uppnå kvalitetshöjning för

företaget. Med ett målrationellt synsätt betraktas utbildning som ett medel att uppnå klara och

entydiga mål. Arbetsmodellen består av en rad logiska steg: kartläggning av behov,

målformulering, benämning av utbildningens innehåll och form, utbildningens genomförande

och slutligen utvärdering av resultatet. I en målrationell process är det vanligt att beskriva

brister gällande kunskaper och färdigheter i en arbetsfunktion och sedan skriva in dem som

mål i en utbildningsplan. Det innebär en mekanisk och sluten syn på lärandet där deltagarnas

förutsättningar, intressen och motivation inte tillskrivs någon större betydelse. Analysen av

personliga kvalifikationer som flexibilitet, samarbetsförmåga, engagemang, lust och intresse

måste i högre grad bygga på medarbetarnas egna bedömningar. Medarbetaren måste sättas i

centrum, inte endast som analysobjekt, utan som aktiva deltagare i analysen och i

utbildningsplaneringen. Författarens erfarenhet är att resultatet av olika åtgärder blir

annorlunda än det planerade och förväntade beroende på att man inte enbart kan betrakta

processen som målrationell. Det är viktigt att hitta ett alternativ till det rådande mål-

/medeltänkandet, där medarbetarna uppfattas som ett medel för organisationens nyttoinriktade

strävande att uppnå ekonomiska mål. Han kallar det för ett reflexivt synsätt som i högre grad

utgår från medarbetarnas behov och intressen. Utvecklingsprocessen ses då inte enbart som ett

medel att nå givna mål utan också som en möjlighet för kontinuerliga reflektioner. Jørgensen

(2006) anser att det behövs två nivåer gällande utbildning och utveckling, dels uppifrån och

ner med utgångspunkt från ledningsnivå och dels nerifrån och upp med utgångspunkt från

medarbetarna. Det är viktigt att dessa två nivåer koordineras. Även Anders Hansson (2004,
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s. 230) anser att det skett en förskjutning av fokus från ledningen till den enskilda individen

gällande förändringsarbete. Han menar att det idag finns en medvetenhet om vikten av att

människor är delaktiga i processen. Författaren anser att balansen mellan individ- och

organisationsfrågor är viktig liksom en ansvarsfördelning mellan anställda och arbetsgivare.

Ovan har medarbetarskapets betydelse vid verksamhetsutveckling belysts liksom två skilda

perspektiv, det målrationella synsättet och det reflexiva synsättet. Medarbetarskapets

betydelse i dessa har också påtalats. I nästkommande del av uppsatsen beskrivs delaktighet

och dess beröringspunkter med medarbetarskap och verksamhetsutveckling.

2.5 Delaktighet och verksamhetsutveckling

Delaktighet betyder ”aktiv medverkan” och i juridisk betydelse också ”medansvar”

(Nationalencyklopedin 2007). Begreppet empowerment har en stark koppling till delaktighet

när det handlar om att få och kunna påverka, vilket är en fråga om makt samt inflytande

(Hansson 2004, s 236-237). Med den tidigare beskrivningen av begreppet medarbetarskap kan

beröringspunkter ses mellan både delaktighet och empowerment.

Ett annat sätt att förklara begreppet delaktighet, enligt Hansson (2004, s 229), är att förstå det

som ett främjande av den anställdes kontroll över sin arbetssituation. Han menar att begreppet

kontroll bland annat handlar om vilket inflytande individen har över sitt arbete. Inflytande är

att kunna påverka villkoren för att arbetet genomförs och hur det ska genomföras. Inflytande

innebär också, enligt Hansson, att kunna fatta egna beslut och få delta i ett gemensamt

beslutsfattande på arbetsplatsen. Kihlblom (2005, s 33-35) menar att framgångsrik

verksamhetsutveckling fokuserar på alla medarbetares delaktighet. Traditionellt inleds en

process för verksamhetsutveckling med en ledning som formulerar mål samt en beskrivning

för att nå målen. Kihlblom hävdar att det är en bra grund men det räcker inte. Det är av största

vikt att arbeta med att öka medarbetarnas engagemang och förståelse. Medarbetarna nöjer sig

inte med att ta emot order och direktiv utan de vill se helheten. Om man lyckas med att

implementera en förståelse, helhetssyn på företaget samt en gemensam framtidssyn kan man

skapa en egen tänkande och lärande organisation menar Kihlblom. Först då har medarbetarna

kompetens nog att fatta egna beslut om hur nya signaler från omvärlden ska hanteras. Han

menar vidare att när medarbetarna har full förståelse för mål och strategi kommer de själva att

kunna göra de korrigeringar som behövs. Hansson (2004, s 229) ger stöd i resonemanget då
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han hävdar att forskning redan på 1970-talet visade att medarbetarens delaktighet var helt

avgörande för en optimal verksamhetsutveckling.

Delaktighet och ansvarstagande är den yttersta formen av motivation. Det är delaktigheten

som ger kraft och uthållighet som leder till varaktiga resultat (Kihlblom 2005, s 37).

Den färdiga, mekaniska och auktoritärt förmedlande lösningen på ett problem stimulerar och

motiverar inte. Den leder snarare till motstånd än motivation (Hansson 2004, s 232-233).

Om en chef vill verka för ökad delaktighet är det viktigt att släppa ifrån sig en stor del av

kontrollen. En hög grad av delaktighet på en arbetsplats innebär en ökad grad av kaos, mindre

möjlighet att styra och mindre grad av förutsägbarhet. För att möjliggöra det krävs trygga och

modiga chefer. Ett ledarskap som stimulerar delaktighet bygger på att tycka om och vilja vara

med människor liksom en vilja, förmåga och ork att skapa en god dialog (Hansson 2004, s

249-250). Ovan har delaktighet beskrivits som en viktig del för att utveckla medarbetarskap.

Fortsättningsvis kommer det formella medarbetarskapet att belysas, det vill säga

arbetsgivarens skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen.
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3 DET FORMELLA MEDARBETARSKAPET

Enligt Arbetsmiljölagen (AML 1977) är arbetsgivaren skyldig att systematiskt planera, leda

och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven på en

god arbetsmiljö. I lagtexten anges ändamålet att ”…förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet

samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (AML 1977, 1 kap. 1§). Medarbetarskap som det

beskrivs tidigare har en stark koppling till främst den psykosociala arbetsmiljön då det gäller

AML. Stockhult (2005, s 22-23) poängterar att brist på ansvar, delaktighet och inflytande i

arbetslivet ofta leder till ohälsa och utarmning. Det är bland annat ohälsa som AML har till

syfte att undvika.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs kravet om att

kontrollera verksamheten tydligare (SAM 2001:1). De centrala delar som innefattas i

arbetsmiljöarbetet är undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll av genomförda

åtgärder (Siökrona 2007, s 7-8). I flera studier poängteras att svårigheter förekommer på

arbetsplatser med att arbeta med psykosociala frågor och samtidigt betonas att det är de

viktigaste frågorna för framtiden (Arbetslivsinstitutet 2006, s 18).

I föreskrifterna om SAM (2001:1) meddelas även kravet på en årlig uppföljning av

arbetsmiljöarbetet. Siökrona (2007, s 29) anser att det är praktiskt att samordna

arbetsmiljöarbetet med uppföljning av produktionen. Hon menar att det exempelvis kan gälla

hur målsättning, rutiner och uppgiftsfördelning fungerat. Syftet med uppföljningen är att

arbetsgivarens högsta ledning ska få klart för sig hur arbetsmiljöarbetet fungerat under året

samt om SAM behöver förbättras.

När det gäller undersökningsmetodik behöver chefer och arbetsledare själva ha kunskap om

hur verksamheten kan undersökas. Arbetsmiljöverket (2003) ger exempel på olika

förfaringssätt såsom medarbetar-, planerings-, eller utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och

skyddsronder/arbetsmiljöronder. Arbetsmiljöverket (2003) framhåller behovet av kunskap om

metoder för undersökning och riskbedömning som till exempel enkäter och intervjuer. Det är

väsentligt att det finns en systematik i samtliga undersökningar och vanligtvis behövs flera

olika undersökningsmetoder för att få en bra bild av läget. Arbetstagarna och skyddsombuden

är ofta de som bäst vet hur arbetet går till i verkligheten. De ska därför ges möjlighet att delta

vid undersökningar och riskbedömningar. Det kan vara bra att ha med någon person som står
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utanför verksamheten och som kan se situationen från ett annat perspektiv (Arbetsmiljöverket

2003).

Det finns samband mellan arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling. I

Näringsdepartementets rapport (Ds 2001:28, s 109) slås det fast att kvalitets- och

verksamhetsutveckling ingår i arbetsmiljöarbetet. En bättre arbetsmiljö bidrar till att förbättra

verksamhetens effektivitet och produktivitet. Schou (2007, s 19, 22-23) framhåller att en

samsyn mellan arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling är viktig. Författaren menar att

det är vanligt förekommande att företag kartlägger ett lösryckt ämnesområde. Det kan vara

fokus på medarbetarnas kunskaper, attityder, ledarskapet, konsekvenser av en omorganisation,

erfarenheter av en utbildningsinsats och liknande. En vanlig typ av ämnesfokusering, enligt

Schou, är medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Ibland kan det vara den enda

förekommande form av medarbetarundersökning i en organisation. En nackdel med att endast

inrikta sig på hälsa och välbefinnande är att det kan leda till en begränsad förståelse för

bakomliggande faktorer till utfallet i resultatet. Bakom till exempel stressens problematik kan

finnas faktorer som närmaste chefs utövande av ledarskapet, brist på egenkontroll och brist på

effektivitet.

I ovanstående avsnitt beskrivs arbetsgivarens skyldighet, enligt AML, att undersöka

arbetsmiljön samt att årligen följa upp arbetet. I nästa avsnitt beskrivs enkät som verktyg för

att undersöka medarbetarskap.

3.1 Att undersöka medarbetarskap

Ett återkommande krav på vetenskaplig forskning har varit att den ska vara kvantitativ. Det

finns flera orsaker till det varav en är att hårda, kvantifierade fakta kan framstå som mer

vederhäftiga än kvalitativa beskrivningar och tolkningar. Kvantitet syftar på att ta reda på hur

stort, hur mycket, mängden av något (Kvale 1997, s 67). Enkäter är förmodligen den

vanligaste källan till kvantitativa data. Fördelarna med metoden är att den är billig, möjlig att

använda vid stora urval, att datainsamlingen kan standardiseras samt att den är mindre känslig

genom möjligheten till anonymitet. Nackdelar med en enkät är att den kan resultera i stora

bortfall (eftersom frågeformulär inte alltid är så roliga att fylla i) och att den innebär problem

om forskaren är intresserad av komplexa frågor (Gustavsson 2004, s 49-50).
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En medarbetarenkät ger möjlighet för medarbetarna att uttrycka sin uppfattning om

arbetssituationen och har blivit vanligt förekommande i arbetslivet (Tengblad 2003, s 159).

Ann-Sofie Paul (1994, s 20-21) hävdar i sin avhandling att det finns två syften med

medarbetarenkäter. Det ena är ett initierat syfte vilket ska stimulera till dialog och utveckling

direkt i arbetsgrupper. Det andra syftet med medarbetarenkäter är pragmatiskt vilket ska leda

till att förse ledningen med relevanta data som underlag för beslut.

I Pauls (1994, s 29) forskning om medarbetarenkäter ger utvecklingseffekter i organisationen,

slår hon fast att det inte finns några kausala samband mellan dessa. Författaren menar att

enkätens påverkan på organisationen är beroende av situationen och det sätt som

undersökningen hanteras. Vidare framhåller hon att studier visar att sannolikheten för att det

uppstår positiva effekter är avsevärt större än sannolikheten att de uteblir.

En viktig utgångspunkt i en lyckad verksamhetsutveckling är att fånga medarbetarnas syn på

verksamheten. Medarbetarna är centrala i denna kartläggning och då tas dess kunskaper om

verksamhet och dess delaktighet tillvara. En enkätundersökning ger en visuell bild av nuläget

(Kihlblom, 2005, s 60 och Malmqvist, Vinberg & Larsson 2007, s 68). Gunnar Kihlblom

presenterar några områden som han anser är viktiga att ha med i en medarbetarenkät. Dessa

områden är:

• Förståelse för verksamheten
• Omvärldsorientering
• Gemensam framtidsbild
• Engagemang
• Motivation
• Ledarskap

(Kihlblom 2005, s 60)

Lindgren (2006, s 69) menar att om undersökningen är noggrant planerad och genomförd, är

denna typ av undersökning ett bra sätt att skaffa information om prestationers kvalitet. Cecilia

Carlsson (2003, s 56-57) skriver i en artikel, att för att lyckas med en medarbetarenkät är det

bra att ta hjälp av expertis med utformningen av enkäten. Hon skriver vidare att det är viktigt

att bestämma syftet med enkäten samt vilket område den ska beröra.  Schou (2007, s 136)

anser att konsulten, som ansvarar för genomförandet av enkäten, i sin rapport inte ska komma

med råd som företaget borde arbeta vidare med. Tanken är att det är ledningsgruppen som
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tillsammans med konsulten ska dra de viktigaste slutsatserna av resultatet. Poängen med det

är att det då finns större chans att de också tar tag i de problemområden som identifierats.

Hanson (2004, s 232) är av samma uppfattning. Han menar att en expert kan riskera att hamna

i en fåra där denne endast ser sina egna väl dokumenterade lösningar som de bästa. Risken är

att mottagarna, som till exempel en ledningsgrupp, då får en underordnad roll och deras

kunskap inte får tillräckligt utrymme i planeringen. Ovanstående resonemang har

beröringspunkter med det målrationella och det reflexiva synsätten. Shou (2007) och Hansson

(2004) avfärdar ett färdigt förslag på lösning som liknar ett målrationellt synsätt. De

förespråkar istället ledningsgruppens delaktighet i analysen som kan jämföras med reflexivt

synsätt. Ingen av författarna nämner något om medarbetarnas roll i analysen vilket enligt

Jørgensen (2006) är grunden i ett reflexivt synsätt. Samtidigt hävdar Jørgensen (2006) vikten

av båda dessa synsätt.

En medarbetarundersökning syftar främst till att förflytta de anställda i en organisation i en

mer önskvärd riktning och allvaret börjar först i samma ögonblick som rapporten presenteras.

Det mest tidskrävande arbetsmomentet i samband med medarbetarundersökningen är därför

analysen och diskussionen av resultatet samt det utvecklings- och förändringsarbete som

följer efter det att enheterna och ledningsgrupperna har identifierat sina respektive

förbättringsområden (Schou 2007, s 151).

I en artikel från Dagens samhälle (Immo 2007, s 14-15) uttalar sig en chef i en kommun som

genomfört medarbetarenkäten flertalet gånger. Chefen ansvarar för ett rektorsområde som år

2005 fick ett riktigt dåligt resultat. Rapporten bestod av styrkort med olika rutor som hon inte

tyckte var lätt att tolka. Chefen drog igång dialogmöten tillsammans med medarbetarna för att

på så sätt ta reda på vad de egentligen menade. Tanken med dialogmötena är att medarbetarna

ska granska enkätsvaren och komma fram till en handlingsplan. Handlingsplanen ska inte vara

för omfattande, det räcker med några få konkreta och realistiska åtgärder. En medarbetare

som deltagit i dialogmötena säger att det är viktigt att lägga energi på det som går att påverka

på varje enskild arbetsplats. Chefen säger att en del kollegor undrar om det är värt att lägga

ner så mycket arbetstid på att diskutera enkätsvaren. Hon är dock övertygad om att kvaliteten

höjs om personalen mår bra. Denna chefs resonemang får stöd av Paul (1994) som hävdar att

det är viktigt med efterarbetet, att medarbetarna bjuds in och är delaktiga i diskussionerna av

resultatet.
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Carlsson (2003, s 57) säger till sist att även om många undersökningar inte leder till några

revolutioner ger de ofta en verkan under ytan. Många får aha-upplevelser av och bekräftelser

på sådant som de känt på sig. Medarbetarenkät som verktyg för att mäta medarbetarskap har

ovan belysts, nedan följer en del kritik mot undersökningar och utvärderingar i arbetslivet.

3.2 Kritik mot att undersöka medarbetarskap kvantitativ t

Lena Lindgren (2006, s 9-10) anser att vi lever i utvärderingens tidevarv då allt inom den

offentliga sektorn ska granskas, bedömas och inspekteras i en omfattning som sällan skådats.

Lindgren menar att uppföljning med fokus på kvalitets- och resultatmått (KRM) går ut på att

rutinmässigt samla in kvantitativ information (statistik, nyckeltal, indikatorer etc.) om vissa

aspekter av en verksamhet. Oftast hämtas informationen i databaser eller i kund-

/medarbetarenkäter. Måtten kan sedan användas på många olika sätt som till exempel

underlag för beslut, internt utvecklingsarbete eller för medborgarnas insyn och vägledning.

Enligt Lindgren framstår KRM idag som ett förvaltningspolitiskt huvudinstrument och det

tillämpas och krävs i större eller mindre utsträckning på alla nivåer i den offentliga sektorn.

Samtidigt, hävdar Lindgren (2006, s 21-23), att utvärdering är det minst förstådda redskapet

för offentlig styrning och utveckling. Hur styrningen ska gå till och vilken nytta den har

förblir oklart. Författaren menar att det inte finns belägg för att nyttan står i proportion till vad

utvärdering kostar. Många utvärderare har inte heller klart för sig vad syftet är eller vad

resultatet ska användas till. Tanken med utvärderingar är att verksamheten ska bli bättre men

samtidigt vet vi inte om den blir det. Det finns ingen studie som påvisar att effektivitet och

kvalitet förbättras genom utvärdering. Utvärdering innebär att medarbetaren utsätts för

granskning och kontroll vilket kan ge bieffekter som osäkerhet, rädsla, brist på trygghet och

förtroende mellan medarbetarna. Det kan påverka verksamheten negativt på ett oönskat vis

(Lindgren 2006, s 25).

Paul (1994, s 22-23) framför i sin avhandling en del kritik mot medarbetarenkäter. Ofta

innehåller enkäterna en stor mängd variabler vilket medför att resultatet blir mycket

omfattande. Analys och bearbetning av en så stor mängd variabler kräver avsevärda resurser.

Analysen måste beakta att de olika variablerna inte är oberoende utan interagerar i det

komplexa systemet. Det förs debatter om medarbetarenkäters berättigande som

utvecklingsinstrument i relation till andra metoder. Vissa förespråkar ett kvalitativt

angreppssätt vid studier av organisationer. De menar att den kvantitativa
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undersökningsmetodiken med enkäter generellt ger en begränsad och i sämsta fall en felaktig

bild av vad som verkligen har betydelse i en organisation (Paul 1994, s 24). Paul refererar till

Ebeltoft som anser att psykosociala förhållanden inte kan komma till synes på annat sätt än

genom samtal mellan människorna i organisationen. Enligt Ebeltoft tar man ifrån

medarbetarna, som äger problemen, viktiga bearbetnings- och lärprocesser när man redovisar

resultatet från enkäten. Anonymiteten i enkäterna kan utgöra ett problem i och med att det blir

svårt att lokalisera problemet. När det gäller svåra och obehagliga frågor kan enkäter

dessutom fungera som ett substitut, istället för att ta upp frågorna i direktkommunikation

(Paul, 1994, s 24).

Jan Enqvist (2007, s 42) menar att det finns en övertro på enkäter som verktyg för att uppnå

utveckling. Han menar att enkät inte är det enda verktyg som bör användas vid

undersökningar. Man kan lika gärna använda intervjuer, fokusgrupper eller genom dialog. I

dessa sammanhang kan medarbetarna diskutera vad som är mest angeläget att förändra.

Steinar Kvale (1997, s 70) anser att i en intervju kan personen förmedla sin situation till andra

ur ett eget perspektiv och med egna ord vilket inte går i en enkät. Carlsson (2003, s 56) är av

samma uppfattning och hävdar att: ”En undersökning kan aldrig ersätta det personliga

samtalet. En stor fördel med vanliga samtal är att medarbetaren kommer till tals med egna

ord” (Carlsson 2003, s 56). Flera författare (Carlsson 2003, s 56, Schou 2007, s 128-129 och

Enqvist 2007, s 42) påtalar att det finns en fara med att det ibland inte händer något efter en

medarbetarenkät. Risken är då att lusten att svara på enkäter klingar av och många tycker att

man bara mäter, istället för att rätta till saker och ting. Avsnittet har belyst en del kritik om att

undersöka medarbetarskap kvantitativt. I nästkommande avsnitt beskrivs medarbetarskap i

kommunerna. Studien består i att belysa fem kommuners medarbetarenkäter därför får läsaren

en inblick i medarbetarskapets roll i kommunal verksamhet.



19

4 MEDARBETARSKAP I KOMMUNERNA

I Sverige finns 290 kommuner med ansvar för merparten av samhällets service. Några av de

viktigaste områdena är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Dessutom brukar ett

aktivt arbete inom turism, kultur och nyföretagande ingå i ansvaret. Kommunen ger även

olika tillstånd som till exempel bygglov och utskänkningstillstånd. Vissa verksamheter är

kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och

beslutas av lokala politiker (Sveriges kommuner och landsting 2007).

Senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformarbete har inneburit en övergång från en

styrning inriktad på regler och procedurer till en styrning med fokus på resultat. Tidigare

räckte det med att den offentliga sektorn var ”demokratiskt styrd, kännetecknades av tilltalade

mål, fungerade genom rättssäkra beslutsprocesser och karakteriserades av ordentliga insatser i

pengar räknat” (Lindgren 2006, s 17). Idag är det långt viktigare att kunna redovisa att

verksamheten har förväntad kvalitet, åstadkommit avsedda resultat och att det skett till en

rimlig kostnad. För att kunna redovisa allt krävs uppföljning och utvärdering. En utvärdering

genererar information som är viktig för politisk styrning, kontroll och ansvarsutkrävande samt

för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Idag styrs offentliga verksamheter av ramlagar med

generella mål och då är utvärdering helt grundläggande för att politikerna ska kunna ta ansvar

för förd politik (Lindgren, 2006 s 17, 19).

Kommunernas uppdrag är att ge service till kommuninvånarna. Utbytet sker längst ut i

organisationen då kommunens medarbetaren möter medborgaren, till exempel barn i skolan,

gamla människor i äldreboende eller funktionsnedsatta personer i särskilt boende. Det är

viktigt att servicen håller god kvalitet vilket är ett mål för samtliga kommuner. För att kunna

ge en service av god kvalitet måste arbetsförhållandena vara goda och medarbetarna ha rätt

förutsättningar. Ofta har arbetsledaren ett omfattande ansvar med många arbetsuppgifter. Att

genomföra en medarbetarundersökning kräver både kompetens och tid. Om

medarbetarenkäter är ett verktyg för att undersöka medarbetarskap och en bra utgångspunkt

för en lyckad verksamhetsutveckling är det av intresse att studera dem på ett djupare sätt.
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5 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA

Uppsatsens syfte är att belysa medarbetarenkäter i fem kommuner (Stockholm, Göteborg,

Malmö, Umeå och Örebro) genom att beskriva dess innehåll. Granskningen sker i form av en

kvalitativ och kvantitativ analys av existerande medarbetarenkäter. Dessutom belyses

undersökningsföretagen som framställt enkäterna varav ett av dessa analyseras djupare.

Utifrån syftet framträder följande forskningsfrågor:

-Vilket innehåll förekommer i ett antal medarbetarenkäter?

-Vilka värderingar framträder hos konsultföretag som genomför medarbetarenkäterna?
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6 METODOLOGI

I följande avsnitt beskrivs uppsatsens metodologi. Definition av begreppet metodologi är

enligt Nationalencyklopedin: ”vetenskapligt förfarande” (Nationalencyklopedin 2007). Det

innebär en genomgång av val av vetenskaplig ansats och perspektiv, metod, tillförlitlighet,

tillvägagångssätt och metodologisk kritik i uppsatsen.

6.1 Vetenskaplig ansats

När det gäller valet av vetenskaplig ansats har inspiration hämtats från hermeneutikens idéer

och tankesätt. I hermeneutiken studeras och tolkas texter. Syftet är att få en giltig och

gemensam förståelse av en texts mening (Kvale 1997, s. 49). Det gäller att fånga upplevelser

och uttrycka, tolka och förstå sammanhang samt möjligheten att förklara. I tolkningsarbetet

försöker fördjupad förståelse att nås med frågorna: vad, var, hur och varför. I den

hermeneutiska forskningen betonas vikten av att se helheten. Det handlar om att se delarna

och helhetens förhållande till varandra och därefter göra en rimlig tolkning. För att förstå en

del, måste man ha tillgång till helheten och delens betydelse blir beroende av helheten. Den

hermeneutiska traditionen betraktar cirkulerandet mellan delar och helhet som en spiral. Det

kallas för den hermeneutiska spiralen och är nyckeln till förståelsekonsten. Den

hermeneutiska spiralen anger en större och större förståelse av innehållet i texten eller

personberättelsen som ska tolkas (Olsson & Sörensen 2001, s. 101-102). En hermeneutiskt

ansats innebär också en kritisk del. Kritikens uppgift är att beskriva (och gripa in i) det sätt på

vilket budskap skapas av, tränger in i och fungerar inom människors vardagsliv. Det är viktigt

att uppmärksamma hur vissa diskurser och innebörder privilegieras och det är ett avgörande

element inom kritisk forskning (Alvesson & Deetz 2000, s 159). Med ett hermeneutiskt

synsätt behöver inte resultat och tolkningar bevisas genom representativa eller stora urval.

Urvalsprincipen blir istället att tillföra sin tolkning nya kvalitativa poänger, inte fler

respondenter som bekräftar de tolkningar man redan gjort (Gustavsson 2004, s. 13).

6.2 Vetenskapligt perspektiv

För att få svar på forskningsfrågorna utgår uppsatsen från ett metaperspektiv vilket innebär en

analys av en redan befintlig analys. Ett metaperspektiv innebär att företeelser betraktas utifrån

- utsikt. Det är viktigt att reflektera över vad man håller på med och vilken status resultaten av
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aktiviteterna har. Att vara engagerad i en aktivitet kan leda till att inte vara förmögen att se

vare sig den eller oss själva från mer än en sida, nämligen från insidan - insikt. Det innebär att

inte heller vara förmögen att se vilka förutsättningar som aktiviteten bygger på, vad som

okritiskt tas för givet och/eller vilka samband aktiviteten har med andra aktiviteter. Vi har helt

enkelt kommit för nära aktiviteten (Gilje & Grimen 2004, s. 13-14).

Den här uppsatsen är induktiv i sitt förhållande mellan teori och empiri. Det finns ingen

utarbetad teori att utgå från utan utgångspunkten är empirin, uppsatsen ska försöka beskriva

och bidra med förståelse av den. Den motsatta strategin kallas deduktiv vilken utgår från en

teori och forskaren vill veta hur den ter sig i verkligheten (Olsson & Sörensen 2001, s. 15,

35). Ovan har val av vetenskaplig ansats och perspektiv beskrivits. I nästkommande stycke

diskuteras valet av metod.

6.3 Val av metod

För att få svar på syfte och forskningsfrågor används textanalys som metod. Textanalys

innebär ett bestämt sätt att behandla texter. Texter relaterar på olika sätt till människor, det

finns människor som skapat texten och människor är mottagare av texter. Texter avses spegla,

reproducera eller ifrågasätta till exempel makt, men de är inte i sig makt. Texter kan användas

för att komma åt relationer mellan individer eller grupper som ligger utanför texten. I

textanalys som metod vill forskaren analysera, identifiera och undersöka olika delar eller olika

fenomen i texten. Forskaren bör fundera över textens interpersonella aspekt, till vilka riktar

sig texten samt hur ska läsaren ta till sig och reagera på texten (Bergström & Boréus 2005, s.

15-17)?

En text kan förstås och vara begriplig på två sätt. För det första genom att förstå en text på

dess egna premisser – dess meningsinnehåll och för det andra genom hur texten placeras i ett

annat sammanhang än inom det den konventionellt kan förstås, till exempel den teori eller

perspektiv vilket texten tagit form i. Denna förflyttning kan förhoppningsvis visa något som

tidigare inte setts (Säfström & Östman 1999, s. 241). Valet av textanalys som metod beror på

uppsatsens syfte att belysa fem medarbetarenkäter i fem olika kommuner i landet.

Utgångspunkten i uppsatsen är främst kvalitativ till sin läggning. Den kvantitativa

inriktningen används som en del i undersökningen i samband med kategoriseringen av de

olika frågorna i medarbetarenkäten.
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6.4 Tillvägagångssätt

För att skapa en teoretisk grund för studien söktes litteratur och tidigare forskning om

medarbetarenkäter. För att relatera medarbetarenkäter som verktyg i en organisation till något

skapades en bakgrund som dessa enkäter kan kopplas till.  Det ansågs naturligt att koppla

enkäterna till medarbetarskap som begrepp samt verksamhets- och organisationsutveckling.

Dessa områden utgör en bas i bakgrunden. För att få fram litteratur och tidigare forskning

inom området användes databasen Libris, Arbline och Artikelsök. De sökord som användes i

olika kombinationer var personal, medarbetare, undersökning, enkät, kartläggning,

medarbetarskap, organisationsutveckling och verksamhetsutveckling. Utöver det har

handledaren rekommenderat viss litteratur inom området. Tidigare forskning inom området

medarbetarenkäter är mycket begränsat. Endast en avhandling i ämnet finns vilken heter

Organisationsutveckling genom personalenkäter – en personalekonomisk utvärdering, skriven

av Ann-Sofie Paul (1994).

Mitt val av undersökningsobjekt var att studera kommunal verksamhet eftersom jag själv

arbetar inom det området. Det fanns även ett önskemål från min arbetsgivare att studera

ämnet. Valet att använda de storkommuner som ingår i uppsatsen beror på att de ofta har stora

personalenheter. På större enheter finns måhända expertkunskap inom specifika områden som

kanske inte alltid finns i småkommuner. På så sätt kan man tänka sig att dessa kommuner har

en hög kvalitet på medarbetarenkäterna. Studien belyser de olika undersökningsföretag som

genomfört medarbetarenkäten och ett av dessa analyseras djupare för att utgöra ett exempel på

hur det kan se ut. Förklaringen till att inte alla undersökningsföretag analyseras djupare beror

på en avgränsning som sker för att begränsa innehållet till vad som är rimligt inom ramen för

en c-uppsats. Studien har textanalys som metod vilket innebär att tolkningen av det empiriska

materialet blir centralt. I tolkningen har Mats Alvesson och Stanley Deetz (2000, s 127, 165)

synsätt på tolkning används. De menar att i tolkningsprocessen blir inget material opåverkbart

av forskarens konstruktion. Författarna beskriver en process som tolkning genomgår. Denna

process ser ut enligt följande:

1. Man uppmärksammar något
2. Man skapar en gestalt eller en bild av något
3. Man ger en speciell, något ytlig, men icke-uppenbar mening åt det
4. Man utforskar denna mening och/eller kastar ett nytt och oväntat ljus över den

(Alvesson & Deetz 2000, s 165).

Studien utgår från följande process i tolkningen av det empiriska resultatet.
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6.5 Tillförlitlighet

Givetvis är det av stor vikt att resultatet i uppsatsen uppfattas som tillförlitligt. Samtidigt är

det svårt för en annan forskare att komma fram till samma resultat som denna uppsats

redovisar. Gustavsson (2004, s 13-14) hävdar att tolkningar inom hermeneutiken sällan kan

göras om av en annan forskare med samma resultat. Han menar att det beror på ett den

enskilde forskaren är unik med sin förförståelse och förmåga att se olika poänger och nyanser

i sitt material. Han anser vidare att det viktiga för den hermeneutiska forskaren inte är

generella lagar utan en djupare förståelse av ett mänskligt eller socialt fenomen. I denna studie

är avsikten att belysa fem olika medarbetarenkäter och få en förståelse för vilka olika

områden som ingår i dem. Syftet är också att få en ökad förståelse för hur ett

undersökningsföretags värderingar påverkar. Det finns ingen önskan att generalisera men

ändå ett intresse av att studien är tillförlitlig och valid. Intresset ligger i att veta om studien

verkligen fångat det som varit avsett att fånga. Enligt Gustavsson (2004, s 134-135) används

ofta reliabiliteten som en indikator på validiteten. Reliabilitet innebär tillförlitlighet det vill

säga frånvaro av slumpmässiga fel. Han menar att i en kvalitativ studie får reliabilitet och

validitet inte samma betydelse som vid en kvantitativ studie.

6.6 Etiska överväganden

Enligt de forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet (1990) tagit fram ska forskaren

bedöma vilka möjliga risker som finns för berörda deltagare/uppgiftslämnare och eventuellt

för tredje person. Reglerna fungerar som ett skydd mot samhällsmedborgaren för att inte

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Vetenskapsrådet har

tagit fram fyra olika krav som ställs på forskaren vilka är informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innebörden av

informationskravet innebär att deltagare som ingår i studien ska få information om vilka

villkor som gäller för dem samt att deltagandet är frivilligt. De ska upplysas om studiens syfte

samt hur undersökningen i stora drag ska genomföras. Projektansvarigas namn och

institutionstillhörighet ska också delges. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i

undersökningen ska ge sitt samtycke om deltagande. I vissa fall ska samtycke inhämtas från

föräldrar/vårdnadshavare. Deltagarna har rätt att själva bestämma om, hur länge samt på vilka

villkor de ska delta, de har även rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet
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innebär att alla deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet så att obehöriga inte kan ta

del av dem. Ibland kan det finnas behov av att teckna en förbindelse om tystnadsplikt.

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som kommit in från deltagarna inte får användas i

kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga sammanhang, det vill säga endast till

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 1990). Metoden i studien är textanalys och empirin är

offentlig handling. Inga enskilda personer ingår i studien. Därav är bedömningen att inga

etiska överväganden, gällande de fyra olika kraven som är framtagna av Vetenskapsrådet,

behöver tas i anspråk.

6.7 Metodkritik

För att besvara syfte och frågeställning är uppfattningen att textanalys är ett bra metodval. Det

är däremot svårt att veta om all empiri som har betydelse för resultatet är insamlat. I kontakten

med ansvariga personer i de olika kommunerna ombads dessa att skicka senaste

enkätundersökning med tillhörande slutrapport. Det kan inte med säkerhet garanteras att all

dokumentation av värde delgivits. I samband med kontakten med Umeå kommun meddelades

att de ett antal år tillbaka haft en projektgrupp som diskuterat innehållet i medarbetarenkäten.

Resultatet från projektgruppens arbete dokumenterades inte. Det innebär att dessa delar inte

ingår i resultatet. Det kan finnas information och material i kommunerna som inte ingår i

empirin vilket kan påverka utfallet. Intervjuer av de ansvariga personerna inom de olika

kommunerna och undersökningsföretagen kan vara en alternativ metod, om inte annat hade

det kompletterat resultatet i uppsatsen. I diskussionsdelen tas flera frågor upp som kanske

kunde besvarats i en intervju.
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7 RESULTAT

7.1 Inledning

I resultatet belyses medarbetarenkäter som används i fem olika kommuner i landet. I varje

kommun har medarbetarenkäten gått ut till samtliga anställda och har sedan presenterats i en

rapport. I rapporterna finns medarbetarenkäten med i sin helhet eller alternativt som ett

fristående dokument. I kommande avsnitt belyses även de undersökningsföretag som

genomfört medarbetarenkäterna i de olika kommunerna. Örebro kommun med tillhörande

undersökningsföretag analyseras djupare och blir härigenom ett särskilt exempel på hur en

text kan tolkas. Figur 2 anger vika kommuner som ingår i studien. Den visar även vilka

undersökningsföretag som har deltagit i framarbetandet av medarbetarenkäten samt

benämning på rapport med innehållande medarbetarenkät.

Kommun Undersökningsföretag Slutrapport

Göteborgs stad Statistiska centralbyrån Medarbetarna om arbetsförhållandena (2006)

Malmö stad Synovate Ledarskaps och

medarbetarskapsundersökning 2006 (2006)

Stockholms stad Utrednings- och statistikkontoret

(intern verksamhet)

Tyck till om ditt arbete 2006 (2006)

Umeå kommun Umeå kommun, Umeå universitet

och dataföretaget Solit

Medarbetarenkäten 06 (2006)

Örebro kommun Synovate Medarbetarenkät 2005 (2005)

Figur 2: Kommuner, undersökningsföretag och rapporter som ingår i studien.

Med denna kortare introduktion sker nu en övergång till en presentation av resultatets första

del.
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7.2 Medarbetarenkätens innehåll

Följande avsnitt belyser medarbetarenkäternas innehåll. Vidare belyses kommunernas

medarbetarenkät med tillhörande undersökningsföretag var för sig. I figur 3 följer en

sammanställning över samtliga medarbetarenkäter och deras olika delområden. Varje fråga i

medarbetarenkäterna har grupperats som tillhörande ett specifikt delområde. Delområde

Övrigt innefattar bakgrundsfrågor samt specifika frågor gällande den enskilda kommunen, till

exempel utbildningssatsningar som genomförts.

Olika områden i enkäterna Göte-
borg

Malmö Stock-
holm

Umeå Örebro Frågor
totalt

Ledarskap och mål 14 21 6 5 20 66 (18%)
Delaktighet, befogenheter och meningsfullhet14 11 11 7 15 58 (15%)
Arbetsmiljö och hälsa 10 5 9 9 15 48 (13%)
Trakasserier, jämställdhet, mångfald 10 8 3 5 20 46 (12%)
Arbetsklimat och trivsel 7 12 7 4 7 37 (10%)
Kompetens 3 7 9 2 8 29 (8%)
Arbetsplatsträffar och information 4 2 5 3 6 20 (5%)
Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal 1 7 4 4 7 23 (6%)
Övrigt - 3 13 - 4 20 (5%)
Arbetsorganisation - 3 4 - 5 12 (3%)
Lönesamtal och lönekriterier 5 - - 1 4 10 (3%)
Relation till brukare, elev etc. 1 2 - 1 2 6 (2%)
Totalt antal frågor 69 81 71 41 113 375 (100%)

Figur 3: Sammanställning av antal frågor inom olika områden.

Sammanställningen i tabellen ovan visar antalet frågor inom varje delområde och kommun.

12 olika delområden identifieras i enkäterna. Det är stor skillnad mellan antalet frågor i

medarbetarenkäterna, från 41 frågor i Umeåenkäten till 113 frågor i Örebroenkäten.

Sammanställningen visar att Örebro är den kommun som har frågor inom alla delområden.

Malmö har ett delområde, Lönesamtal och lönekriterier, som inte innefattas i enkäten.

Göteborg och Umeå har två delområden, Övrigt och Arbetsorganisation, som inte innefattas i

enkäten. Stockholm har två andra områden, Lönesamtal och lönekriterier och Relation till

brukare, elev etc som inte innefattas i enkäten. Vad den stora skillnaden i antalet frågor beror

på är svårt att bedöma, likaså valet av delområden som ingår i vissa enkäter och inte i andra.

Cecilia Carlsson (2003, s 56) intervjuar Ann-Sofie Paul, i tidskriften ”Chef” där hon hävdar

att ett vanligt misstag är att försöka greppa över för mycket. Paul menar att det är lätt att

samla på sig en massa information som man inte har användning för.
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Paul anser att det är viktigt att begränsa antalet frågor. Börjar man komma upp i 50 till 70

frågor bör man hålla igen, säger hon. Schou (2007, s 128-129) stödjer Pauls resonemang då

han hävdar att en god tumregel när det gäller hur lång tid en enkät får ta att fylla i, är cirka en

halvtimme. Enligt Schou kan en omfattande enkät på 140 frågor säkert ta uppemot en timme

att fylla i för vissa medarbetare.

Delområde som har flest frågor är Ledarskap och mål. Minst antal frågor har Relation till

brukare, elev etc. Skillnaden är så pass stor som från 66 frågor till sex frågor inom de olika

delområdena. Vad beror denna skillnad på? Det är något som uppmärksammas i

sammanställningen men är inte något som analyseras här. Inte i någon av rapporterna

redogörs för motivet av val gällande vissa frågeområden eller varför vissa frågeområden valts

bort.

Ledarskap och mål, är som nämnt tidigare, det delområde som har flest antal frågor, det vill

säga 66 stycken. Vad säger litteraturen om ledarskapets betydelse samt möjligheten att ställa

frågor till medarbetaren om ledarskapet? Peter Nilsson (2005, s 101 ) har i sin avhandling

studerat ett antal organisationer och deras syn på ledarskapets betydelse. I avhandlingen

framkom det att det finns en övertro i organisationerna om att ledarskapet är lösningen för alla

möjliga problem som man brottas med. Han menar att ledarskapet framställs som lösningen

med stort L, vilket inte stämmer. Nilsson (2003, s. 20-24) har uppmärksammat att många

ledarutvecklingsinsatser inte alls ger det resultat som de ansvariga förväntat sig att se.

Nilssons resonemang får stöd av Bolman och Deal (2003, s. 433) som även de anser att

ledarskapet ofta belyses som ett botemedel mot alla slags problem i en organisation vilket är

ett allmänt missförstånd. De båda författarnas resonemang om ledarskapets betydelse kan

utgöra ett skäl till att enkäten består av så många frågor inom Ledarskap och mål. Är det så att

även dessa kommuner har en övertro på ledarskapets betydelse? Även om denna litteratur

visar att det finns en övertro på ledarskapets betydelse hävdar Paul (1994, s 94) i sin

avhandling att ledarskapet har ett stort inflytande på medarbetarnas beteende, uppfattningar

och prestationer. En tolkning av dessa uttryck är att ledarskapet är viktigt, men det löser inte

alla problem i organisationen som många tycks tro.
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Frågorna inom området ledarskap är formulerade utifrån att medarbetaren ska bedöma sin

chefs ledarskap. Det förstärker uppfattningen om att det goda arbetsklimatet i gruppen, stöd

och uppmuntran etc. framförallt är chefens ansvar. Tengblad (2003, s. 159-160) beskriver det

som ett problem då medarbetaren får rollen som åskådare och betygsättare. Han menar att det

går att formulera frågor utifrån att utveckla medarbetarskapet genom att ställa frågor om hur

medarbetaren hanterar sin relation till chefen och hur den ömsesidiga relationen utövas.

I Pauls (1994, s 83, 95) avhandling om organisationsutveckling genom personalenkäter

uttrycker hon en del kritik mot att mäta ledarskapet genom enkätfrågor. Hon menar att

medarbetarens enkätsvar om chefen speglar dels attityden till chefen och dels det uppfattade

beteendet. Attitydens inverkan innebär att en medarbetares svar på frågor om olika beteenden

hos chefen i hög grad är genomgående positiva eller negativa. Den svarandes uppfattning om

hur chefer bör vara, det vill säga hans förväntningar och idealbilder, inverkar också på svaren

om chefens beteende. Författaren menar också att medelvärdena från en hel grupp speglar

gemensamt uppfattade beteenden. Trots det anser hon inte att mätningen är meningslös eller

alltid missvisande, men tolkningen måste göras insiktsfullt. Jørgensen (2006, s 168) uttrycker

att man i undersökningar ofta kartlägger vilka kvalifikationer som medarbetaren saknar

istället för att se på vilka resurser och kvalifikationer som medarbetarna besitter och som de,

under rådande förhållanden, inte har möjlighet eller lust att använda sig av i sitt nuvarande

arbete. För att kunna ta tillvara på medarbetarnas resurser, anser Jørgensen, att medarbetaren

bör få möjlighet att välja mellan olika arbetsuppgifter och jobbmöjligheter som stämmer

överens med de kvalifikationer som de besitter eller har lust att utveckla. För att kunna

omsätta Jørgensens resonemang är reflektionen att det har medarbetarenkät en begränsad

förmåga till. Det är något som kräver ett möte människor emellan och genom dialog.

Lindgren (2007, s 79) påtalar att kommunala myndigheter producerar företrädesvis tjänster,

inte varor. Hon hävdar vidare att det som allmänt brukar sägas om tjänster är att de är

immateriella och sammansatta av en mängd olika komponenter där process och prestation går

in i varandra. Detta tillsammans med det faktum att tjänstens kvalitet påverkas inte bara av

vad man får utan också av hur man får den, gör att tjänster generellt är svåra att mäta och

värdera. Ovanstående resultatdel har beskrivit olika områden som ingår i medarbetarenkäterna

samt hur fördelningen av antalet frågor ser ut. I nästkommande avsnitt belyses varje kommuns

medarbetarenkät med tillhörande undersökningsföretag var för sig.
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7.3 Varje kommun var för sig

I detta avsnitt sker en övergång till att granska var kommun för sig. Framställningen bygger

på en textnära beskrivning vilket innebär att texten i stora drag följer beskrivningar som är

hämtade från undersökningsföretagens hemsidor och från kommunernas rapporter. Avsnitten

kommer inte att problematiseras utan avses att vara beskrivande. Kommunernas syfte med

medarbetarenkäten kommer att beskrivas liksom undersökningsföretagen, det vill säga de som

deltagit i framarbetandet av enkäten. I avsnitt 7.4 kommer Örebro kommun med tillhörande

undersökningsföretag att granskas närmare. I avsnittet nedan börjar redovisningen kommun

för kommun med en början med Göteborgs stad.

7.3.1 Göteborgs stad

I likhet med övriga kommuner i den här studien har Göteborgs stad genomfört en

medarbetarenkät. Göteborgs stad har anlitat Statistiska centralbyrån (SCB) för framtagande

och genomförande av medarbetarenkäten. Medarbetarenkäten genomförs varje år med en start

år 2000. Syftet med medarbetarenkäten är att utreda hur personalen värderar olika delar av

sina arbetsförhållanden för att därigenom tillhandahålla ett tydligt och åtgärdsinriktat underlag

för förbättringsarbete. Det primära syftet, såsom det uttrycks i rapporten, är inte att ta fram

mått på hur stor andel av medarbetarna som är nöjda eller missnöjda. Medarbetarenkäten

syftar till att ge en åtgärdsinriktad helhetssyn på arbetsförhållandena genom att utpeka vilka

områden som bör prioriteras (Medarbetarna om arbetsförhållandena 2006).

Beskrivning av undersökningsföretag

SCB är en central förvaltningsmyndighet för officiell statistik och för annan statlig

statistik. SCB:s vision är att vara i världsklass på att förädla data till statistisk information,

anpassad till kundernas behov. De anser att de har en hög metodkompetens, brett

ämneskunnande, modern teknik och arbetar på ett kostnadseffektivt sätt. De hävdar vidare att

statistiken är opartisk, relevant och av god kvalitet samt är baserad på vetenskapliga grunder.

SCB:s uppgift är att förse kunder med statistik av god kvalitet. SBC:s tanke är att statistiken

ska användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning.

SCB har ca 1 400 medarbetare. Omsättningen ligger på 934 miljoner kronor, varav 451

miljoner kronor i anslag. Utgångspunkten för SCB är att det är nödvändigt att ha god kunskap

om medarbetarnas syn på sin arbetssituation för att lyckas med kvalitets- och
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utvecklingsarbete. Syftet med medarbetarundersökningar från SCB:s sida är att visa vilka

områden som behöver förbättras för att på ett effektivt sätt göra medarbetarna nöjdare. SCB

hävdar att undersökningens viktigaste resultat är prioriteringsmatrisen (se figur 4) som visar

hur nöjda medarbetarna är samt hur stor effekt respektive frågeområde har på helhetsbetyget.

Figur 4: SCB:s prioriteringsmatris (Statistiska centralbyrån 2007)

Figuren ovan utgör ett exempel på hur en prioriteringsmatris kan se ut, den har därmed inget

med Göteborgs stad att göra. Prioriteringsmatrisen visar en modell där två axlar ingår. Den

ena står för betygsindex och den andra för effektmått. Enligt SCB visar modellen vilket betyg

varje område fått samt vilken effekt den har på arbetssituationen som helhet. Effekten, menar

de, är ett mått på sambandet mellan helhetsbetyget och respektive område, måttet uppnås

genom en speciell statistisk uträkning (Statistiska centralbyrån 2007).

Slutsatser av medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten mynnar ut i en rapport skriven av företrädare från SCB. I rapporten

presenteras resultatet samt förslag på åtgärder. Slutsatser som SCB utläser av resultatet av

medarbetarenkäten mynnar ut i fyra olika områden inom kvadranten ”Prioritera!” (Statistiska

centralbyrån 2007) vilka SCB anser har störst betydelse för förbättringsarbetet. De fyra olika

områdena, gällande Göteborgs stad, är ersättning, fysisk arbetsmiljö, arbetstakt samt

förtroende.
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7.3.2 Malmö stad

Malmö stad har anlitat Synovate för framtagande och genomförande av medarbetarenkäten.

Medarbetarenkäten genomförs för första gången år 2006 och det står inte uttalat om den ska

genomföras ytterligare. Malmö stads syfte med medarbetarenkäten är att förbättra

arbetsmiljön för medarbetarna samt förstärka Malmö stads anseende som attraktiv

arbetsgivare (Ledarskaps och medarbetarskapsundersökning 2006).

Beskrivning av konsultföretag

Malmö stad precis som Örebro anlitar Synovate för att genomföra medarbetarenkäten.

Slutsatser av medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten mynnar ut i en rapport skriven av företrädare från Synovate. I rapporten

presenteras resultatet samt förslag på åtgärder. Slutsatser som Synovate kommer fram till är

åtta förslag på åtgärder. Dessa är medarbetarsamtal, ge konstruktiv kritik, ge möjligheter att

utvecklas i arbetet, högt i tak/våga kritisera och ha avvikande åsikter, samverka mellan olika

arbetsplatser för att göra det bästa för malmöborna, ansvarstagande för helheten, följa upp

mål, ta lärdom av andra verksamheter som är framgångsrika.

7.3.3 Stockholms stad

Ansvarig för undersökningen i Stockholms stad är stadsledningskontorets personalstrategiska

avdelning och Kompetensfonden. De som genomfört medarbetarenkäten är deras egna interna

verksamhet Utrednings- och statistikkontoret (USK). Medarbetarenkäten genomfördes år

2006 och en motsvarande medarbetarenkät genomfördes 2004. Det står inte uttalat om

enkäten ska genomföras ytterligare. Stockholms stad har inte något tydligt uttalat syfte med

medarbetarenkäten som står dokumenterat i rapporten. Däremot är utgångspunkten för

genomförandet målsättningen om att ”Stockholms stad skall vara en attraktiv och modern

arbetsgivare för såväl dagens som morgondagens arbetare” (Tyck till om ditt arbete 2006).

Från Stockholms stad sägs att de vill veta medarbetarnas syn på dem som arbetsgivare samt

vad som kan utvecklas ytterligare (Tyck till om ditt arbete 2006).
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Beskrivning av undersökningsföretag

Utrednings- och statistikkontoret (USK) anser att de på ett effektivt och lättillgängligt sätt

tillhandahåller tillförlitlig statistik, säkra prognoser, högkvalitativa utredningar och

undersökningar. De har ett brett metodologiskt perspektiv i valet av uppläggning och metod

för uppdragen utifrån uppdragsgivarens syften och de givna förutsättningarna. De är väl

insatta i stadens organisation och har goda kunskaper om stadens verksamheter. De har goda

kunskaper och långvarig erfarenhet av frågeformulering. Kontoret har dessutom en stor

frågebank av väl beprövade frågor att tillgå. Nämndens verksamheter är helt

intäktsfinansierade från och med 1 januari 2008 (Stockholms stad 2007).

Slutsatser av medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten mynnar ut i en slutrapport skriven av företrädare från USK. I

slutrapporten presenteras endast resultatet och inga förslag på åtgärder. Som ett

sammanfattande mått finns ett medeltal uträknat inom varje delområde. I rapporten påtalas att

området som fått lägst medelvärde är medarbetarsamtal och lönesamtal medan jämställdhet

och mångfald fick högst medelvärde.

7.3.4 Umeå kommun

Umeå kommun är den enda kommun som genomfört medarbetarenkäten i samverkan med

flera olika parter. Dessa är kommunen själva, Umeå universitet samt det mindre dataföretaget

Solit. Medarbetarenkäten har i Umeå kommun genomförts för femte året i rad och det står inte

uttalat om enkäten ska genomföras ytterligare. Umeå kommun har inget tydligt uttalat syfte

med medarbetarenkäten som står dokumenterat i slutrapporten (Medarbetarenkäten 06, 2006).

Beskrivning av undersökningsföretag

Umeå kommun har själva, i en projektgrupp, utarbetat innehållet i enkäten. Till hjälp att

formulera frågorna har Umeå kommun anlitat en person från Umeå universitet. I rapporten

presenteras bara den som en person och vidare presentation finns inte. Statistikbearbetningen

är genomförd av det mindre dataföretaget Solit, som inte presenteras närmare än så. Umeå

kommun har använt sig av ett enkätverktyg som är webbbaserat av företaget Entergate

(Medarbetarenkäten 06 2006).
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Slutsatser av medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten mynnar ut i en rapport skriven av en personaladministratör inom Umeå

kommun samt personen från Umeå universitet. I rapporten presenteras endast resultatet och

inga förslag på åtgärder. Det finns inget sammanfattande mått framtaget i rapporten. Det finns

däremot en summerande bild som visar varje område genom ett så kallat stoppljusdiagram där

grönt är positivt, gult är medel och rött är negativt. I slutet av rapporten finns diagram

framtagna som visar hur olika områden relaterar till arbetstillfredsställelsen. Författarna till

rapporten hävdar att det på så vis framkommer vilka områden som har störst betydelse för

arbetstillfredsställelsen (Medarbetarenkäten 06, 2006).

7.3.5 Örebro kommun

Örebro kommun har anlitat Synovate för framtagande och genomförande av

medarbetarenkäten. Medarbetarenkäten genomfördes för första gången i Örebro kommun år

2005. Enkäten besvaras vartannat år. Vid tiden för insamlandet av empirin var slutrapporten

för 2007 ännu inte färdigställd. Därför utgör den första rapporten empirin. Örebro kommuns

syfte med medarbetarenkäten är att få en utgångspunkt för ett fortsatt arbete med att utveckla

personalpolitiken. Den ska fungera som ett verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete,

jämställdhets- och mångfaldsarbete för samtliga organisatoriska nivåer. Syftet är också att

medarbetarenkäten ska ge förutsättningar för lärande genom möjlighet till resultatjämförelser

mellan år (Medarbetarenkät 2005).

Beskrivning av konsultföretag

Ansvarig för genomförandet i Örebro kommun är Synovate.

Slutsatser av medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten mynnar ut i en rapport skriven av företrädare från Synovate. I rapporten

presenteras resultatet samt förslag på åtgärder. Gällande Örebros medarbetarenkäten redovisar

Synovate fyra förslag på åtgärder. De fyra förslagen på åtgärder som framkommer är innehåll

i utvecklingssamtal, möjlighet till kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter, allmän

information om vad som händer i kommunen samt samverkan och lärande mellan

arbetsgrupper/arbetslag. I nästkommande avsnitt följer en summering av resultatet gällande

medarbetarenkätens innehåll.
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7.3.6 Medarbetarenkäternas innehåll – en summering

Summeringen nedan beskriver de viktigaste slutsatser som kommit fram i resultatet gällande

dess innehåll.

Stor skillnad i antalet frågor i medarbetarenkäterna

Resultatet visar att det är stor skillnad mellan antalet frågor i medarbetarenkäterna, från 41

frågor i Umeås medarbetarenkät till 113 frågor i Örebros (se tabell 1, s 27). Paul (1994) och

Schou (2007) hävdar att man inte ska ha fler än 70 frågor i en medarbetarenkät. Det innebär

att både Örebro och Malmö har överskridit det rekommenderade antalet frågor som en

medarbetarenkät bör innehålla.

Frågor om ledarskap och mål är populärast

12 olika delområden kan identifieras i enkäterna. Det delområde som har flest frågor är

Ledarskap och mål och det delområde med minst antal frågor har Relation till brukare, elev

etc. Skillnaden är så pass stor som från 66 frågor till sex frågor inom dessa delområden.

Dessa resultat kan jämföras med Nilsson (2005, s 101 ) som drar slutsatsen, i sin avhandling,

att det finns en övertro i organisationerna om att ledarskapet är lösningen för alla möjliga

problem som man brottas med. Många ledarutvecklingsinsatser ger inte alls det resultat som

de ansvariga förväntat sig att se. Nilssons resonemang får stöd av Bolman och Deal (2003, s.

433) som även de anser att ledarskapet ofta belyses som ett botemedel mot alla slags problem

i en organisation vilket är att allmänt missförstånd. De båda författarnas resonemang om

ledarskapets betydelse kan utgöra ett skäl till att enkäten består av så många frågor inom

Ledarskap och mål. Är det så att även dessa kommuner har en övertro på ledarskapets

betydelse?

Likheter och skillnader gällande syftet med medarbetarenkäternas genomförande

Syftet med att genomföra medarbetarenkäten i de olika kommunerna uppvisar både likheter

och skillnader. Likheterna dem emellan är att medarbetarenkäten ska fungera som ett

underlag för förbättringsarbete (finns hos Göteborg, Stockholm och Örebro).

Ett annat fokus som framträder är att enkäten ska fungera som ett underlag för att förbättra

arbetsmiljön (finns hos Malmö och Örebro). Ytterligare ett syfte med genomförande av
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medarbetarenkäten är att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare (finns hos

Malmö och Stockholm). Örebro kommun har det mest specifika syftet då de även uttalar att

medarbetarenkäten ska fungera som ett verktyg gällande jämställdhets- och mångfaldsarbete.

De anser också att den ska ge förutsättningar för lärande genom möjlighet till jämförelser

mellan år. Den enda kommun som inte har något uttalat syfte är Umeå kommun.

Åtgärdsförslag i tre rapporter, i de två övriga uteblir åtgärdsförslag

Undersökningsföretagen för Göteborg (SCB), Malmö (Synovate), och Örebro (Synovate) har

redovisat summerande mått för vad som framkommit i medarbetarenkäten. De har även

kommit med förslag på olika områden som bör utvecklas. Stockholm (USK) och Umeås

(kommunen själva, Umeå universitet, Solit) medarbetarenkät har inget summerande mått. Det

finns heller inga förslag på områden som bör utvecklas i de sistnämndas enkäter. Efter denna

korta summering av den första delen av resultatet fortsätter redovisningen med den fördjupade

analysen av konsultföretaget som genomfört enkäten i Örebro kommun.

7.4 Fördjupad analys – exemplet Örebro

Örebro kommun har anlitat ett speciellt konsultföretag för att genomföra medarbetarenkäten. I

samband med beslut om medarbetarenkätens genomförande i kommunen skickades en

anbudsinbjudan ut med tillhörande kravspecifikation. I kravspecifikationen var ett av kraven

att undersökningsföretaget skulle stå för sammanställande, bearbetning och analys av

resultatet. Örebro kommun har därmed sagt ifrån sig det ansvaret vilket gör det intressant att

granska den värdegrund konsultföretaget arbetar utifrån. Konsultföretaget som genomfört

medarbetarenkäten i Örebro heter Synovate. Avsnittet nedan utgör en beskrivning hur

Synovate presenterar sig själva och de tjänster de erbjuder. I efterkommande avsnitt

analyseras och tolkas beskrivningen av Synovate.

7.4.1 Synovate som konsultföretag

Beskrivningen i denna text är hämtad från Synovates hemsida (Synovate 2007). Synovate är,

enligt dem själva, världens femte största och mest nyfikna undersökningsföretag. Synovate

Sweden har cirka 100 medarbetare och har i dag en omsättning på cirka 150 miljoner kronor

årligen. Synovate har som filosofi att ”den lokala kunden ska vara i centrum” – den uttalade

ambitionen är att vara ”the biggest small research company in the world” (Synovate 2007). De
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säger sig vara ”en global undersökningsleverantör med högsta internationella standard, men

fortfarande djupt rotat i det lokala”. Synovate har som utgångspunkt att utveckla företag och

organisationer utifrån relationer med kunder och medarbetare. De utger sig för att identifiera

vad som skapar engagemang bland medarbetarna och visar på vilka möjligheter och hinder

det finns för utveckling. Synovate hävdar att de, tillsammans med sina kunder, omvandlar

insikterna till handling och utveckling i organisationen eller företaget. Synovate anser sig ha

gedigen kunskap om den offentliga sektorn och god förståelse för det politiska styret som

innefattas där. Konsulterna i Synovate skräddarsyr medarbetarenkäterna som riktas mot

offentlig sektor. De lämnar inte beställaren ensam med undersökningsresultatet utan kan till

exempel hjälpa verksamheten med att formulera mätbara och angelägna målsättningar i den

politiskt styrda verksamheten. De kan också ge stöd i arbetet med analys av åtgärder och

framtagandet av handlingsplaner för vidareutveckling av verksamheten. Utgångspunkten för

Synovate är att alla människor har en inre drivkraft och att de allra flesta vill göra det som är

bäst för företaget eller organisationen och därmed bidra till dess framgång. Med en gemensam

värdegrund och rätt kompetens, förutsättningar och coaching blir denna drivkraft till en så

kallad ”Handlingskraft”. Den sammanlagda ”Handlingskraften” är företagets så kallade

”Organisationskraft”. Via ”Organisationskraften” kan Synovate ge företag och organisationer

en bred bild av vilka de interna förutsättningarna är för att uppnå de övergripande målen.

Synovate har en väl beprövad modell för att beskriva medarbetarskapet.

Figur 5: Synovates modell över framgångsrik organisationsutveckling (Synovate 2007)

Den så kallade ”Handlingskraften” är central i modellen. Med ”Handlingskraft” menas

individernas vilja och förmåga att lyckas med sina uppgifter och inte minst i mötet med

kunden. För att säkerställa att individernas drivkraft tas tillvara på bästa sätt måste det

säkerställas att alla driver företaget framåt i samma riktning. Alla måste förstå, dela och leva
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efter företagets grundläggande värderingar och de mål som är uppsatta utifrån dessa. Alla

måste vara en del av och ”leva” varumärket. För att medarbetarnas motivation ska ge resultat i

handling krävs det att organisationens struktur och system i organisationen som skapar

tydlighet och stödjer individer att ta beslut och initiativ. Det måste finnas förutsättningar för

att hinder kan identifieras och undanröjas. Ledarskap är en annan avgörande faktor i det

grundläggande stödet för medarbetarna. För att upprätthålla kompetens eller öka denna är

”Kunskapsdelningen” nödvändig. Om den kommer till stånd eller inte beror på

”Organisationsklimatet” som råder till exempel samarbete. Till sist är individens uppfattning

om den egna ”Personliga arbetssituationen” avgörande för motivationen och hälsan i

organisationen. Huvudsyftet är att säkerställa att medarbetarundersökningarna gör konkreta

avtryck i organisationen. Medarbetarundersökningarna ska fungera som ett betydelsefullt och

i verksamheten integrerat verktyg för utvecklingsarbetet. Synovate hävdar att de kan ge en bra

bild av vilka de interna förutsättningarna är för att nå de övergripande målen. De arbetar nära

kunderna och har alltid sina kunders mål och unika förutsättningar i fokus (Synovate 2007). I

avsnittet har undersökningsföretaget Synovate beskrivits såsom de presenterar sig själva och

de synsätt de har. Nedan följer en fördjupad analys och tolkning av ovan beskriven text.

7.4.2 Synovate – en analys

Syftet med analysen är att tolka de mest centrala uttrycken i texten. Granskningen består av en

såväl positiv som negativ tolkning av uttrycken. Först kommer citaten i texten att uttryckas för

att därefter tolka dem.

Behov av nöjda kunder

Ett konsultföretag som Synovate drivs med ett vinstintresse. Det syns bland annat i följande
citat:

Synovate är världens femte största och mest nyfikna undersökningsföretag. Företaget utgör
undersökningsdelen i den internationella kommunikations- och undersökningskoncernen AEGIS GROUP,
som är noterad på Londonbörsen.

…den uttalade ambitionen är att vara ”the biggest small research company in the world” (Synovate 2007).

Ett vinstdrivande företag har behov av kunder för att överleva. Marknadens

grundförutsättning är att företaget får uppdrag, fler nöjda kunder ger fler uppdrag. Ett företag

som drivs av ett vinstintresse har ett behov av att göra kunden nöjd, då kan de få fler uppdrag.

Ett dilemma kan finnas om resultatet är negativt och kritik måste framföras till företagets
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uppdragsgivare, det vill säga kunden. Det kan innebära att det blir svårare för ett

vinstdrivande företag att presentera en slutrapport med svår kritik till organisationen och

ledningen till skillnad mot om resultatet blir positivt. Företaget är ju i behov av nöjda kunder,

hur kommer organisationen att reagera på svår kritik? Samtidigt vet kommunen vad de ger sig

in i. I en kartläggning där medarbetarskapet undersöks är det självklart att det kan komma

fram negativa aspekter på organisationen. Kommunen är säkerligen införstådd med det vilket

innebär att det blir lättare för Synovate att framföra negativa resultat. Synovates behov av

nöjda kunder kan även innebära att de gör sitt yttersta för att hålla hög kvalitet på

undersökningen.

Marknadsföring till privat och offentlig sektor i s amma text

Synovate ger en bred beskrivning av vad de kan erbjuda. De riktar sin marknadsföring till

både den privata marknaden och offentlig sektor vilket kan ses i följande citat:

…individernas vilja och förmåga att lyckas med sina uppgifter inte minst i mötet med kunden

…alla måste vara en del av och ”leva” varumärket

…vi har gedigen kunskap om den offentliga sektorn och god förståelse för det politiska styret…

…vi skräddarsyr medarbetarenkäterna som riktas till offentlig sektor (Synovate 2007).

Med en bred marknadsföring är chansen större att få fler uppdrag. Det kan i vissa fall utgöra

ett problem eftersom den offentliga sektorn och den privata marknaden har olika

förhållningssätt. Uppdraget i offentlig sektor baseras på att ge service till invånarna och den

privata sektorn drivs av vinstintressen. Som exempel på att Synovate riktar sig mot den

privata marknaden är ”…individernas vilja och förmåga att lyckas med sina uppgifter inte

minst i mötet med kunden”. Den offentliga sektorn har inga kunder. Det gäller för den privata

sektorn. En kund kan välja själv om den vill köpa en vara eller en tjänst. Inom den offentliga

sektorn finns oftast inte det valet för eleven, brukaren eller andra. Synovate har ett positivt

synsätt när de lyfter fram värderingen att kunden ska vara i centrum. Det kan översättas med

att till exempel eleven ska vara i centrum. Synovate uttrycker att ”…alla måste vare en del av

och ”leva” varumärket”. Definition på varumärke är ”varukännetecken som en näringsidkare

använder för att särskilja de varor eller tjänster som han tillhandahåller från andras varor eller

tjänster” (Nationalencyklopedin 2007). För att få ensamrätt till ett varumärke kan

näringsidkare registrera varumärket till Patent- och registreringsverket (Nationalencyklopedin

2007).   Varumärke är ett begrepp som främst tillhör företag som drivs av vinstintresse. Varor
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är inget som produceras och/eller säljs i offentlig sektor. Det är dock viktigt att poängtera att

även kommunen har behov av att skapa ett slags varumärke men som är anpassat efter

uppdraget. Istället för varumärke kan man tänka att medarbetare ska känna till kommunens

uppdrag och hur det kännetecknas. Synovate ger uttryck för att vara medveten om

problematiken att rikta information till både offentlig sektor och privat marknad. I företagets

text uttrycks att ”…de har gedigen kunskap om den offentliga sektorn och god förståelse för

det politiska styret…” och vidare ”…att de skräddarsyr medarbetarenkäterna som riktas till

offentlig sektor”. Det utgör ett problem i marknadsföringen, då de blandar informationen till

företag och offentlig sektor om vart annat. De ger intryck av att inte vara medveten om vilka

begrepp som berör de olika målgrupperna.

Målrationell syn på sig själva och de tjänster de erbjuder

Synovate har ett målrationellt synsätt på sig själv som företag. Det framträder då de uttrycker

följande:

…the biggest small research company in the world.

…kan ge en bra bild av vilka de interna förutsättningarna är för att nå de övergripande målen
(Synovate 2007)

Det målrationella synsättet framträder även då de erbjuder sina tjänster till sina kunder.

Synovate ser medarbetarenkäten som en utgångspunkt för att ”…nå de övergripande målen”.

Det är ett målrationellt perspektiv, varvid medarbetarenkäten blir ett medel för att nå målen.

Jørgensen (2006) anser att det behövs två nivåer gällande utbildning och utveckling, dels

uppifrån och ner med en utgångspunkt från ledningsnivå och dels nerifrån och upp med en

utgångspunkt från medarbetarna. Det är viktigt att dessa två nivåer koordineras.

Att påverka

Synovate vill leverera en färdig analys med tillhörande förslag på åtgärder, det vill säga det

ska synas att Synovate har varit här. Exempel på detta är uttryck som:

Vårt huvudsyfte är att säkerställa att medarbetarundersökningarna gör konkreta avtryck i våra kunders
organisationer (Synovate 2007).

Uttrycket innebär både positiva och negativa aspekter. Positivt är att det syns att Synovate har

gjort något annars hade inte kommunen behövt köpa tjänsten. Negativt kan vara att Synovates

egna värderingar av vad som är framgångsfaktorer vid verksamhetsutveckling påtvingas
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organisationen. Ledningen får inte möjlighet själva att analysera resultatet, men de kanske har

varit delaktiga? Frågan är hur mycket i så fall? Enligt Paul (1994, s 24) är det av största vikt

att ägaren till problemen själv analyserar data för att uppnå en lyckad bearbetnings- och

lärprocess. Även Schou (2007, s 136) är av samma uppfattning, då han anser att konsulten

inte ska komma med råd som företaget borde arbeta vidare med. Han menar att tanken är att

det är ledningsgruppen tillsammans med konsulten som ska dra de viktigaste slutsatserna av

resultatet. Poängen med det är att det då finns bäst chanser att de också tar tag i de

problemområden som identifierats. Hanson (2004, s 232) menar att en expert kan riskera att

hamna i en fåra där denne endast ser sina egna väl dokumenterade lösningar som de bästa.

Mottagarna som till exempel en ledningsgrupp får då en underordnad roll och deras kunskap

får inte tillräckligt utrymme i planeringen. Ytterligare en aspekt att väga in med hänsyn till

Hanssons (2004) uttalande är att det är svårt för ett utomstående företag att konkurrera med

den kunskapskälla som finns i organisationen. Ledningen och medarbetarna har en helhetssyn

och en historisk- och kulturell erfarenhet av den specifika organisationen som är svår att få

om man inte arbetar i den. Det är viktigt att poängtera att i samband med upphandlingen var

ett av kraven att undersökningsföretaget skulle stå för sammanställande, bearbetning och

analys av resultatet. Författarnas resonemang ovan, om verksamhetsutveckling, går emot

medarbetarenkäters upplägg, en enkät måste sammanfattas för att något ska kunna utläsas från

den.

Samverkan med uppdragsgivaren?

På vems villkor formas medarbetarenkäten och de värderingar den innehåller? Sker det

tillsammans med beställaren eller är det Synovate själva med deras utgångspunkt att ”göra

konkreta avtryck”? Synovates ambition om samverkan syns i följande citat:

…utvecklar företag och organisationer utifrån relationer med kunder och medarbetare

…tillsammans med våra kunder

…lämnar inte beställaren ensam med resultatet

…kan ge stöd i arbetet med analys av åtgärder och framtagandet av handlingsplaner (Synovate 2007).

Det uppfattas som en konflikt i deras budskap. I kravspecifikationen som Örebro kommun

gick ut med var ett av kraven att undersökningsföretaget skulle stå för sammanställande,

bearbetning och analys av resultatet. I förarbetet krävdes också att undersökningsföretaget

skulle anpassa enkäten till det aktuella behovet. Det fanns också ett krav på att den skulle
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genomföras i samarbete med uppdragsgivaren. Med tanke på kravspecifikationen har

Synovate med rätta analyserat resultatet. När det gäller samarbete var även det ett krav från

Örebros sida, frågan är vems värderingar som styrt. Det kan ju vara så att kommunen har

samma värderingar som Synovate vilket då är positivt.

Alla har en inre drivkraft

Det kan uppfattas som att Synovate har en positiv tro på människan och dess förmåga, att

motivation och vilja på något sätt kan lockas fram. Synovate uttrycker detta enligt följande:

…alla människor har en inre drivkraft… (Synovate 2007)

Det är en god grundvärdering i arbete med människor. Utgångspunkten för Synovate är att

”…alla människor har en inre drivkraft…”. Vad Synovate menar med ”inre drivkraft” är svårt

att tolka. Att dra det till sin spets genom att uttrycka att ”alla har en inre drivkraft” är starkt

och talar emot Otto Granbergs (2004, s 110-111) resonemang om inlärd hjälplöshet. Granberg

beskriver fenomenet inlärd hjälplöshet som kan tolkas som en motsats till ”inre drivkraft”.

Granberg beskriver inlärd hjälplöshet som ”uppgivenhet inför okontrollerbara och

oberäkneliga yttre omständigheter i kombination med egen oförmåga att komma tillrätta med

svårigheterna” (Granberg 2004, s 110). Hjälplösheten leder till, enligt Granberg, modlöshet,

oförmåga att ta initiativ, anpassning, sjukskrivning med mera. En tolkning av författarens

resonemang är att alla inte har en inre drivkraft.

Värderingar?

Synovate anser att de har en modell för att beskriva medarbetarskapet. Den utgår från

resonemanget om inre drivkraft med fortsättning enligt följande:

…med en gemensam värdegrund och rätt kompetens, förutsättningar och coaching blir denna drivkraft till
handlingskraft (Synovate 2007).

Den så kallade ”Handlingskraften” är, som Synovate beskriver den, individernas vilja och

förmåga att lyckas med sina uppgifter. Utgångspunkten i uttrycket är positivt, om allt detta

kan uppnås kan det ge kraft i en organisation. Synovate hävdar att de kan ge en bild av hur

denna ”Handlingskraft” ser ut. Tolkningen av dessa uttryck är att bilden de nämner är

medarbetarenkäten och utfallet av denna. Frågan är hur man kan mäta värdegrunden? Vem

bestämmer att den enskilde medarbetaren har rätt värdegrund? Om det är medarbetaren själv

så kan man undra om det är den rätta värdegrunden eller har medarbetaren en annan
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uppfattning än arbetsgivaren? Uppfattningen är att det är svårt att mäta så komplexa begrepp

som värdegrund i en enkät.

Medarbetaren i centrum?

Synovates modell (figur 5, s 37) beskriver medarbetarskapet enligt dem själva. Exakt vad som

ingår i deras syn på medarbetarskap är svårt att uttyda. Det centrala i modellen är

”Handlingskraften” som har en utgångspunkt från individen. Denna utgångspunkt får stöd i

litteraturen från flera håll (Hällstén & Tengblad, 2006, Kihlblom, 2005 och Kinlaw, 1995).

Frågan är hur det fungerar i praktiken? Utgångspunkten är individen men förslag på åtgärder

kommer från de som tolkat resultatet vilka är Synovate själva. Även om medarbetarna ges

möjlighet att diskutera resultatet på arbetsplatsnivå finns redan en slutsats som Synovate

dragit. Det är inte säkert att medarbetarna själva anser att det stämmer. Exempelvis kan flera

medarbetare uppleva att det är svårt att fylla i enkäten. De kanske inte förstår frågan eller

uppfattar innehållet i den på ett annat sätt än vad Synovate och kommunledningen tänkt. Det

kan också vara så att inget av svarsalternativen stämmer så att de kryssar i ett alternativ som

de egentligen vet är felaktigt. Det kan innebära att slutresultatet visar en svaghet på en

arbetsplats som inte stämmer i verkligheten. I ovanstående avsnitt har olika uttryck, som

Synovate uttalat, analyserats och tolkats. I nästa avsnitt summeras denna del av resultatet.

7.4.3 Synovate och Örebroenkäten – en summering

Följande summering avser att belysa det viktigaste som framkommit i sista presentationen av

resultatet. En slutsats som dras efter analysen av undersökningsföretaget Synovate är att

Örebro kommun inte endast köper en tjänst där Synovate objektivt framställer och analyserar

en enkät. Synovate har tydliga värderingar och synsätt som framgår i texten. Dessa olika

värderingar kan påverka kommunen olika beroende på vilka värderingar och synsätt

kommunen själv har. De tydligaste synsätten som framgår i texten är att Synovate har ett

målrationellt synsätt på sig själva som företag, det vill säga de är ett företag som drivs av

vinstintresse. De har även en målrationell syn på verksamhetsutveckling då de ser

medarbetarenkäten som ett medel att nå målen. Ytterligare exempel är att de vill ”göra

konkreta avtryck i organisationen” det vill säga Synovate vill påverka och överföra de synsätt

och värderingar de har. En konsekvens av detta är att Synovate uppfattas ha en syn på

människan som objekt. Det talar emot olika författares (Hansson 2004, Jørgensen 2006,

Kihlblom 2005, Kinlaw 1995, Tengblad 2003) syn på framgångsrik verksamhetsutveckling.
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Samtidigt uttalar Synovate att det centrala i deras arbetssätt är medarbetarskapet som har sin

utgångspunkt i individen, vilket talar för olika författares syn på framgångsrik

verksamhetsutveckling. Trots detta fokus tar det målrationella synsättet överhanden i texten. I

Synovate finns en grundsyn, kring framgångsrik organisationsutveckling, där det krävs att

medarbetaren gör allt för kunden samt ”att alla måste vara en del av varumärket”. Det kan

tolkas både positivt och negativt. Utgångspunkten för dessa uttryck är viktiga även för

kommunal verksamhet men bör uttryckas på ett annat sätt som är anpassat till att sälja

tjänster, inte varor. Ytterligare en annan viktig framgångsfaktor är, enligt Synovate, att uppnå

en gemensam värdegrund. Den gemensamma värdegrunden leder till en drivkraft som i sin tur

leder till handling, allt detta kan, enligt Synovate, mätas i medarbetarenkäten. Flera författare

(Paul 1994, Lindgren 2006, Enqvist 2007, Carlsson 2003)  hävdar att det är svårt att mäta så

komplexa begrepp i en enkät. Hela resultatdelen utgör en grund för sista kapitlet vilken är

diskussionen av studien.
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8 DISKUSSION

Utgångspunkten för diskussionen är forskningsfrågorna: Vilket innehåll förekommer i ett

antal medarbetarenkäter? Vilka värderingar framträder hos konsultföretag som genomför

medarbetarenkäterna? Diskussionen av studien disponeras i tre delar. Inledningsvis diskuteras

de olika forskningsfrågorna var för sig, för att avslutas med en diskussion om

medarbetarenkät är ett bra verktyg för verksamhetsutveckling.

8.1 Innehåll i medarbetarenkäterna

Vilket innehåll förekommer i kommunernas medarbetarenkäter? I resultatet framkom att det

är stora skillnader i hur omfattande dessa medarbetarenkäter är. De varierar mellan 41 frågor

till 113 frågor. Att använda en medarbetarenkät i stora organisationer innebär en enorm

komplexitet oberoende av antalet frågor. Naturligtvis blir det ännu mer komplext med så

många frågor som 113 stycken. Paul (1994, s 22-23) framför i sin avhandling att just

komplexiteten i medarbetarenkäterna utgör ett problem eftersom resultatet blir mycket

omfattande. Hon utvecklar resonemanget med att en analys av en så stor mängd variabler

kräver avsevärda resurser och att analysen måste beakta att de olika variablerna inte är

oberoende utan integrerar i det komplexa systemet. En reflektion gällande hennes resonemang

är att komplexiteten i sig inte behöver betyda att kvaliteten är hög. Enkäten kan innefatta

komplexa beräkningar och avancerad statistik men ändå vara av dålig kvalitet. Vissa författare

anser att medarbetarenkäten måste vara komplex och innefatta flera olika delområden för att

vara betydelsefull medan andra menar att det är bra att fokusera på ett delområde. Carlsson

(2003, s 56-56) menar att det är av stor vikt att medarbetarenkäten ska beröra ett delområde.

Schou (2007) är däremot av en annan uppfattning och anser inte att man ska mäta lösryckta

delområden. Han menar att det är viktigt att olika områden mäts vid samma tillfälle så att inte

fel slutsatser dras. För att ta ett exempel kan det bli helt fel om man reducerar arbetstempot

vid problematik vid stress när det till exempel är ledarskapet som brister. Paul (1994, s 22-23)

hävdar att ett genomförande av medarbetarenkät kräver enorma resurser. Finns risken att

själva genomförandet är så krävande att det inte finns kraft kvar att arbeta med själva

utvecklingsarbetet? Flera författare (Carlsson 2003, s 56, Schou 2007, s 128-129 och Enqvist

2007, s 42) påtalar att det kan innebära en fara om det inte händer något efter

medarbetarenkäten. De menar att medarbetare kan tappa förtroendet för enkätens betydelse
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och även tappa motivationen att besvara dessa. Risken finns att de bara tycker att man mäter

istället för att rätta till saker och ting.

Gällande innehållet i enkäten framkom det att delområde Ledarskap och mål hade flest frågor,

66 stycken. Delområde Relation till brukare, elev etc hade minst antal frågor, 6 stycken. Är

det signaler på att delområden med många frågor är viktigast och delområden med färre

frågor är mindre viktiga? Eller beror det på att det är svårare respektive lättare att formulera

frågor inom olika delområdena? Eller är kommunerna inte medvetna om skillnaden? Det är

inte frågor som studien kan besvara men som uppmärksammas och väcker funderingar. När

det gäller de enskilda kommunerna är skillnaden stor när det gäller antalet frågor inom

delområdet Ledarskap och mål. Umeå har minst antal frågor, fem stycken, medan Malmö har

flest med 21 frågor. Denna variation är stor och min reflektion är hur avgörande det är i

slutresultatet och det fortsatta utvecklingsarbetet? För en kommun är det idag viktigt med

fokus på eleven, brukaren etc. i centrum. Vad kommer det sig då att det är så få frågor inom

detta område, endast en till två frågor, samt att en kommun inte har med någon fråga inom

området överhuvudtaget? Beror det på att enkäternas utformning har en tyngdpunkt inom det

målrationella perspektivet?

Syftet med att genomföra medarbetarenkäten i de olika kommunerna har både likheter och

skillnader. Likheterna dem emellan är just fokus på arbetsmiljön, det vill säga att få en bild av

hur medarbetaren uppfattar arbetsmiljön. Andra likheter är att medarbetarenkäten ska fungera

som ett underlag för förbättringsarbete. Örebro kommun har störst skillnad i sitt syfte då de

även uttalar att medarbetarenkäten ska fungera som ett verktyg gällande jämställdhet- och

mångfaldsarbete. De anser även att den ska ge förutsättningar för lärande genom möjlighet till

jämförelser mellan år. Den enda kommun som inte har något uttalat syfte, i det material jag

tagit del av, är Umeå kommun. Lindgren (2006, s 21-23) kritiserar offentlig sektor för att

många utvärderare inte har klart för sig vad syftet är, eller vad resultatet ska användas till.

Carlsson (2003, s 56-57) hävdar att för att lyckas med en medarbetarenkät är det viktigt att

bestämma syftet med den.
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8.2 Värderingar hos konsultföretaget

Vilka värderingar framträder hos konsultföretaget Synovate? Det framkommer i resultatet att

Örebro kommun inte endast köper en tjänst för att objektivt undersöka medarbetarskapet.

Synovate har tydliga värderingar och synsätt som framgår i deras beskrivning av sig själva.

Som beställare kan man tänkas tro att man endast köper tjänster från ett företag med teknisk

kompetens, men tolkningen i resultatdelen visar att Synovate är har sina egna värderingar och

förhållningsätt om vad som till exempel är framgångsrikt utvecklingsarbete. Det kan vara

både positivt och negativt för kommunen beroende på vad de själva har för synsätt och

värderingar. Det är dock viktigt att kommunen är medveten om innebörden och att den kan

kritiskt ifrågasättas. En annan reflektion berör vilken värdegrund och i vilken kontext som

enkäten utvecklas i? Utvecklas den utifrån beställarens perspektiv eller utifrån

undersökningsföretagets perspektiv? I Örebro kommuns fall har det ingått i en upphandling

att Synovate ska framställa och analysera resultatet. Även här är det viktigt att företrädare för

kommunen är medvetna om och kritiskt kan ifrågasätta hur Synovates synsätt och värderingar

påverkar.

Medarbetarenkät, som verktyg, har sin utgångspunkt i det målrationella perspektivet

(Jørgensen 2006). Medarbetarenkäten fungerar som ett medel för att nå målen samt som ett

medel för att höja kvaliteten. Enligt det målrationella synsättet är det vanligt att beskriva

brister gällande kunskaper och färdigheter i en arbetsfunktion och sedan skriva in dem som

mål i en plan. Det innebär en mekanisk och sluten lärprocess. Den målrationella synen i

medarbetarenkäten gör medarbetaren till ett objekt. Det är arbetsgivaren och

undersökningsföretaget som bedömer vad som ska tas upp i enkäten, det är lika frågor för alla.

Det innebär att den enskilda individen inte kan ta upp frågor som den själv vill.

Medarbetarenkäten undersöker medarbetarskapet men på vems vilkor? Jørgensen (2006)

menar att det behövs ett alternativ till det målrationella perspektivet för att uppnå

framgångsrikt utvecklingsarbete, han kallar det för reflexivt perspektiv. Flera andra författare

(Malqvist, Vinberg & Larsson 2007, Schou 2007, Hansson 2004 och Kihlblom 2005) är av

samma uppfattning när det gäller vikten av att sätta medarbetaren i fokus. Det reflexiva

synsättet har inte utgångspunkten att nå givna mål utan har utgångspunkten från

medarbetarens behov och intressen. Med en reflexiv utgångspunkt är det viktigt att

medarbetaren är aktiv i hela processen och inte enbart efter att resultatet från enkäten

redovisas. För att få ett starkare reflexivt perspektiv gällande medarbetarenkäten borde
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medarbetare vara med i inledningsskedet samt genom hela processen. De borde vara delaktiga

i diskussioner om vilka frågor som bör ingå i enkäterna, syftet med enkäterna, vinsterna etc.

Flera författare (Paul 1994, Schou 2007 och Hansson 2004) poängterar vikten av att de som är

bärare av problemen själva ska analysera dessa samt komma med förslag på åtgärder. Flera av

kommunerna, det vill säga Örebro, Malmö och Göteborg, får hjälp av undersökningsföretagen

gällande analys och åtgärdsförslag vilket, enligt dessa författare, minskar möjligheten till

framgångsrik verksamhetsutveckling. De två övriga kommunerna, Stockholm och Umeå, har

inga förslag på åtgärder i slutrapporterna. Är det en medveten eller en omedveten strategi från

kommunernas sida?

8.3 Medarbetarenkät som grund för verksamhetsutveckling

Ett vanligt syfte med medarbetarenkäterna i de kommuner som ingår i studien, är att enkäten

ska fungera som ett underlag för förbättringsarbete. Vilken kunskap får kommunerna om

medarbetarskapet genom att använda medarbetarenkät? Ger medarbetarenkäterna rätt bild av

verkligheten? Paul (1994, s 24) hävdar i sin avhandling att den kvantitativa

undersökningsmetodiken med enkäter generellt ger en begränsad, och i sämsta fall felaktig,

bild av vad som verkligen har betydelse i en organisation. Hon anser vidare att psykosociala

förhållanden endast kan komma till synes genom samtal mellan människorna i organisationen.

En reflektion gällande detta är att många områden som ingår i enkäterna är svåra att besvara

med endast utvalda svarsalternativ, vissa frågor kanske behövs förklaras med fler ord för att

ge en rättvis bild. En annan synpunkt är att medarbetarna kanske uppfattar frågorna på olika

sätt? Ord som engagemang, motivation och förståelse betyder ofta olika saker för oss

människor. Gustavsson (2004, s 49-50) anser att om forskaren är intresserad av komplexa

frågor innebär en enkät stora begränsningar. Min uppfattning är att medarbetarskap tillhör just

ett sådant komplext frågeområde. Enqvist (2007, s 42) menar att det finns en övertro på

enkäter som verktyg för att uppnå utveckling. Lindgren (2006, s 21-23) är av samma åsikt och

hävdar att utvärdering är det minst förstådda redskapet för offentlig styrning och utveckling.

Hon menar vidare att tanken med utvärderingar är att verksamheten ska bli bättre men

samtidigt vet vi inte om den blir det.

Medarbetarenkätens anonymitet kan vara både positivt och negativt. Positivt med tanke på

möjligheten att påtala brister i organisationen, utan att avslöja sin egen identitet. Exempel på
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det kan vara vid problem med ledarskapet som lättare kan framgå vid anonymitet. Negativt

med anonymiteten är att problem som framkommer kan vara svåra att lokalisera, dessa

framstår mer generellt. Positiva slutsatser av att använda medarbetarenkät är att alla anställda

ges möjlighet till delaktighet. Allas åsikter är viktiga att få med och alla har möjligheten att

påverka. Delaktighet är, enligt Hansson (2004), en fråga om makt och inflytande.

Hur stora kostnaderna är för genomförandet av medarbetarenkäterna är inget som redovisas i

denna rapport men Paul (1994) hävdar att det är viktigt att dessa står i relation till effekterna

som uppnås. Som nämnts tidigare kräver dessa undersökningar stora resurser i anspråk och

frågan blir just det Paul (1994) hävdar är viktigt: Står dessa i relation till det man får ut av

dem? En chef från en av kommunerna uttalar sig i Dagens samhälle (2007, s 14-15) om

medarbetarenkätens betydelse. Hon anser att det är viktigt att diskutera resultaten i

personalgruppen efteråt. Hon har infört dialogmöten då enkäten diskuteras och en

handlingsplan tas fram. Denna chef anser att enkäten fyller en stor funktion eftersom den ger

förutsättningar för förbättringsarbete ute på arbetsplatserna. En reflektion av chefens uttalande

kopplat till Paul (1994) om att enkäten är enormt resurskrävande, är att dessa dialogmöten

kanske kan genomföras utan medarbetarenkäten som grund? Det kanske är så att dessa

dialogmöten är själva kärnan till framgångsrikt förbättringsarbete som kan genomföras utan

enkätsvaren som grund?

Gällande det formella medarbetarskapet enligt AML (1977) är arbetsgivaren skyldig att

kontrollera verksamheten. Arbetsgivaren är också skyldig att följa upp arbetsmiljöarbetet. För

att få en så rätt bild av verkligheten som möjligt är Arbetsmiljöverkets (2003)

rekommendationer att använda olika metoder gällande kontroll och uppföljning. En reflektion

av uttalandet är att om kommunerna ska få rätt bild av medarbetarskapet behövs fler metoder,

det räcker inte bara med en enkät.

En slutlig reflektion är att alla kommuner, som avses i uppsatsen, har beställt sin

medarbetarenkät från externa undersökningsföretag utom Stockholms stad. De har ett eget

internt statistikkontor som genomfört enkäten. Vad är förklaringen till att alla kommuner

anlitar hjälp utifrån med medarbetarenkäten? Det är inget som studien ger svar på men som är

intressant att spekulera i. De kommuner som ingår i uppsatsen är bland de största i landet och

förmodas ha stora personalenheter och stor kompetens på området. Beror det på ovanstående

resonemang om komplexitet samt krav på enorma resurser eller på att de vill ha en objektiv
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bild från en extern aktör eller beror det på något helt annat? Frågan är om man verkligen kan

få en objektiv bild genom att ta hjälp av ett externt undersökningsföretag?

Syfte och forskningsfrågor har besvarats i uppsatsen. Utgångspunkten för att skriva uppsatsen,

det vill säga att få en ökad förståelse för medarbetarenkät som verktyg, anser jag också vara

uppfyllt. När det gäller den andra funderingen om medarbetarenkät bör införas i min egen

kommun är det inte lika enkelt att svara på. Paul (1994, s 20-21) hävdar i sin avhandling att

det finns två syften med medarbetarenkäter. Det ena är ett initierat syfte vilket ska stimulera

till dialog och utveckling direkt i arbetsgrupper. Det andra syftet med medarbetarenkäter är

pragmatiskt vilket ska leda till att förse ledningen med relevanta data som underlag för beslut.

En reflektion av Pauls (1994) uttalande och slutsatser av uppsatsen är att fler negativa

aspekter än positiva, uppstår gällande medarbetarenkätens roll i samband med

verksamhetsutveckling. Gällande det andra syftet med medarbetarenkäten, det vill säga att

förse ledningen med relevanta data som underlag för beslut kan vara intressant. En fördel med

medarbetarenkäten och dess resultat är att den är kvantitativ. Enligt Kvale (1997, s 67)

framstår hårda kvantifierade fakta, av tradition, som mer vederhäftiga än kvalitativa

undersökningar.  Jørgensen (2006) hävdar att arbetslivet domineras av ett målrationellt

intresse. Det kan innebära att det finns ett större intresse från ledningen i organisationen till

kvantitativa medarbetarenkäter eftersom de redovisas i siffror. Är det en förklaring till det

stora intresset för medarbetarenkäter i organisationer och företag? Frågan kvarstår dock

fortfarande om rätt kunskap om medarbetarskapet framgår?

Intressant fortsatt forskning är analysera de övriga undersökningsföretagen för att se likheter

och skillnader i deras värderingar och synsätt. Annan intressant forskning är att undersöka

vilken effekt medarbetarenkäter har i komplexa organisationer som offentlig sektor. En annan

aspekt att undersöka är om det finns alternativ till medarbetarenkäten med ett mer reflexivt

synsätt?
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