
Medarbeiderundersøkelser
Målinger og analyser handler om å fremskaffe informasjon, slik at du som leder tar gode 
beslutninger basert på fakta.
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Hvorfor måler vi
Det første spørsmålet vi må stille oss er: Hva er det vi  ønsker svar på?

Er det svar på noe knyttet til det psykiske arbeidsmiljøet? 

Eller har vi utfordringer knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet. 

Trenger vi de ansattes opplevelse av ledelsen? 

Eller har vi behov for å sjekke de endringene vi gjennomførte i fjor  - Gav endringen de ønskede 
resultatene?

En planlagt medarbeiderundersøkelse skaper alltid forventninger hos de ansatte - så hvis du ikke 
har tenkt å følger opp undersøkelsen med ressurser og handlinger, vil undersøkelsen rett og slett 
virke mot sin hensikt. Da lar du heller være å gjennomføre undersøkelsen..

Prosjektgruppe
Sett gjerne ned en prosjektgruppe blant de ansatte på tvers av avdelinger, rett og slett fordi flere 
hoder tenker bedre enn ett.

Spør åpent i et møte om noen ønsker å bidra.

La prosjektgruppen være med i planleggingen av medarbeiderundersøkelsen helt fra starten av. 
De blir gode ambassadører og gir troverdighet og positive forventninger til undersøkelsen.

Verktøy
Det er mange selskap der ute som selger både ferdige og spesiallagde undersøkelser. men det er 
og enkle, gratis verktøy å ta i bruk.

Uansett, i dag velger du nettbasert, det gjør det enkelt både å besvare undersøkelsen og å hente 
ut resultatene.. 
Temperaturmåleren som jeg gikk igjennom i videoen, har jeg laget ved bruk av et enkelt Google 
skjema -i linken under kan du sjekke hvordan det ser ut: 

Temperaturmåler (LINK)

• Jeg er stolt av å jobbe i selskapet
• Jeg er stolt av jobben jeg utfører
• Jeg gleder meg til å gå på jobb
• Jeg har tillit til min leder
• Jeg har tillit til ledelsen av selskapet
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Evaluering av undersøkelsen
Når svarene foreligger og arbeidet med rapport, evaluering og tiltaksplan begynner, har jeg laget 
noen sjekkpunkter til deg som leder;

• Husk dialog - ikke monolog

• La de ansatte - prosjektgruppen være med å sette opp både rapport og tiltaksplan 

• Har du valgt anonym undersøkelse, ikke prøv å de - anonymisere svarene

• Ser vi kun en stemningsrapport eller en faktisk varig situasjon - er det noen spesielle hendelser i 
det siste som kan ha påvirket svarene?

• Vær konkret i tiltaksplanen - sett ansvar og tidsfrister, og la myndighet følge det ansvaret du 
setter

• Husk god kommunikasjon innad i bedriften før, under og etter, det gir undersøkelsen både 
troverdighet og status

Tiltaksplan
Svarene må munne ut i en rapport og en tiltaksplan som blir tydelig kommunisert til alle de ansatte, 
det er å vise  respekt for de så har blitt spurt om å svara på spørsmål.

Prioriter punktene i tiltaksplanen

• Hva haster mest

• Hva kan vente

• Hvor alvorlig er det

• Hvor mange ansatte er involvert

Tiltaksplanen bør beskrive både HVORDAN problemene kan løses og HVORDAN de  positive 
forholdene kan styrkes. 

Husk også å fokusere på det dere er god på!,
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Oppfølging
Er tiltakene fulgt? 

Fungerer de? 

Er det oppstått nye positive eller negative forhold som vi bør jobbe med? 

Del også oppfølgingsresultatene med de ansatte underveis, vis at du tar dette på alvor

Om du har god metode for medarbeiderundersøkelser vil jeg som ansatt oppleve;

«En bedrift som tar meg på alvor og hvor jeg får være med å sette både agenda og gi input til tiltak 
for videre utvikling. og ikke minst, en bedrift som lytter til meg og som er interessert i å gjøre noe 
med mine innspill.»

Da er jeg stolt av bedriften jeg jobber i og gleder meg til å gå på jobb.

Copyright © 2021 - Organisasjonsrådgiveren Ingfrid Landsnes
Note
Ingfrid Landsnes er en organisasjonsrådgiver med mer enn 20 års erfaring innenfor sitt fagfelt. Rådene gitt i videoer og/
eller dokumenter er generelle og basert på hennes personlige erfaringer. 
De vil ikke passe i alle situasjoner, men individuelt tilpasset rådgivning tilbys som en tjeneste
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