
Medarbetarundersökning

HR-KOMPASSEN



Vill ni veta vad  
era medarbetare 
 verkligen tycker?

Medarbetarundersökningen HR-KOMPASSEN 
ger bland annat svar på vad era medarbetare 

tycker om sin arbetssituation, om arbetsmiljön  
och om  ledarskapet på företaget. Webropol har 

tagit fram en komplett medarbetar - 
under sökning  där vi gör hela arbetet, från 

fråge konstruktion och utformning av enkäten 
till utskick, analys och rapportering. 

Ni får jobbet gjort utan  
att lägga ner någon tid alls!



HR-KOMPASSEN – Låt oss göra hela arbetet!

• En komplett medarbetarundersökning med cirka   

70 st frågor fördelade på 11 kategorier, samt  

två fritextfrågor. 

• Alla frågor är framtagna av experter med flerårig 

erfarenhet inom såväl statistiska undersökningar och 

frågemetodik som HR-strategi. Allt för att vi ska kunna 

leverera en produkt av högsta kvalitet.

• Genom att göra medarbetarundersökningen årligen får 

ni möjlighet att jämföra resultatet från år till år. Då kan 

ni säkerställa att de åtgärder ni  genomför verkligen 

leder till ett förbättrat resultat. Vi gör hela arbetet: 

utformning av enkät, utskick, analys och rapportering.

• Demografiska data gör det möjligt att bryta ner 

 resultaten baserat på t ex kön, ålder och avdelning.

• Alla svar lämnas anonymt.

• Standardiserade frågor gör det möjligt att jämföra era 

resultat med andra företag i samma bransch.

• Resultatet levereras som en lättöverskådlig rapport 

och ni får två timmars presentation av och diskussion 

kring resultatet per telefon eller hos Webropol.

Det bästa är helheten
Bra och brett frågebatteri, bra  

analys möjligheter och bra support  
från Webropol. Vår medarbetar-
undersökning  genomfördes utan  

problem eller  störningar i något led.

Andreas Sjöholm
personalchef Motala Verkstad



Undersökningen

Undersökningen är ALLTID anonym!

• Alla svar hanteras anonymt.

• Vid eventuell benchmarking är deltagande företag 

 anonyma. Ni kan jämföra era resultat med andra 

 företag i samma bransch och storlek, men aldrig se  

vilka  företagen är.

• Vid jämförelser mellan grupper redovisas inte resultat 

för svarsgrupper med färre än fem svarande. Detta för 

att kunna garantera alla respondenters anonymitet.

Så här går det till:

• Ni som företag tillhandahåller listor med med-

arbetarnas e-postadresser.

• Vi skickar ut e-postinbjudningar till respektive 

 med arbetare med en länk till vår elektroniska  

undersökning.

• Vi skickar ut två påminnelser via e-post till de 

 med arbetare som inte svarat på undersökningen. 

• Vi analyserar och sammanställer resultatet  

i en totalrapport.

Cirka 70 frågor fördelade på 11 kategorier:

• Arbetssituation

• Arbetsmiljö

• Hälsa

• Kompetens och utveckling

• Information

• Mål och visioner

• Utvecklingssamtal

• Ledarskap

• Mångfald

• Arbetsplats

• Helhetsfrågor

Dessutom ingår:

• Två fasta fritextfrågor

• Demografiska frågor och  

data för att kunna bryta  

ner resultaten ytterligare

Alla företag och organisationer behöver genomföra medarbetar-
undersökningar för att arbetsgivaren ska kunna möta sina 
med arbetares behov och förväntningar. Resultatet från under-
sökningen skapar en plattform som hjälper arbetsgivaren att 
lägga fokus och prioritering på rätt saker. Genom att arbeta 
aktivt med resultatet och sätta upp nyckeltal för exempelvis 
med arbetarnöjdhet, ledarskap och arbetsmiljö är det också lätt 
att följa förbättringarna från år till år.

Maria Wänström
Personalvetare



Resultatet

• Vi analyserar och sammanställer resultatet

• Diagram som visar resultatet på totalnivå för varje fråga.

• Graf som visar Nöjd Medarbetar Index (NMI)  

alternativt Motiverat Medarbetar Index (MMI).

• Graf som visar resultat och påverkan med analys av 

vilka frågor som bör prioriteras.

• Sammanställning av fritextsvaren.

• Diagram som visar respondenternas ålder, kön, av-

delningstillhörighet mm.

• Rapporten levereras i PowerPoint-format.

• Ni får två timmars presentation av och diskussion kring 

resultatet via telefon eller hos Webropol.

Benchmarking
• När vi samlat tillräckligt många 

företag inom just er bransch kom-

mer vi att erbjuda er att ta  

del av resultaten i form av en 

benchmarking.

• Alla deltagande företag är anonyma. 

Ni kan jämföra er med andra före-

tag i samma bransch men aldrig se 

vilka företagen är.

Välkommen att höra av dig!
Webropols Analysavdelning har flera års erfarenhet av såväl 
frågemetodik som undersökande statistik med spetskompetens 
inom avancerad statistik och analys. Kontakta oss idag för mer 
information om våra undersökningar och vad vi kan erbjuda!

Josefin Linebäck
Chef för analysavdelningen

josefin.lineback@webropol.se

Nyfiken på mer?

• Ni väljer själva hur ni vill filtrera 

jämförelsen. Vill ni se alla i er bransch 

eller kanske bara de som har lika 

många anställda.

• Benchmarkingen sker på  

såväl frågenivå som kategori-  

och indexnivå.

Extra konsulttimmar
Vi kan erbjuda bland annat skräddar-

sydda rapporter, textanalys av fritext-

svar och framtagning av åtgärdsplan. 

Vi kan även ta fram jämförelser mellan 

grupper och chefsprofiler som visar 

resultatet för varje chef. Berätta om 

era önskemål så tar vi fram en offert!



webropol.se


