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Förord 

Författarna vill rikta ett stort tack till fallföretaget samt de individer som deltog i de intervjuer 

som genomfördes. Även ett stort tack till vår handledare Magnus Willesson. 
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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att undersöka hur kopplingen mellan resultatet från en 

medarbetarundersökning och övriga styrmedel ser ut i en organisation. Detta undersöktes 

genom två forskningsfrågor som berörde hur denna koppling ser ut samt vilka faktorer som kan 

påverka dess prioritet. Rapporten har använt sig av en induktiv ansats där en kvalitativ analys 

använts för att få en fördjupad bild av ledares perspektiv på området. 

 

Resultatet visar att en medarbetarundersökning är ett av de viktigaste styrmedlen i 

organisationen. Resultatet från undersökningen kopplas till övriga styrmedel genom en 

organisatorisk balans där de viktigaste styrmedlen inklusive medarbetarundersökningen är 

beroende av varandra. Syftet att göra medarbetarundersökningen för det studerade företaget är 

således att få välmående och produktiva medarbetare vilket därigenom företaget uppnår sina 

mål. Faktorer som påverkar prioriteringen av undersökningen är framförallt hur 

uppföljningsarbetet går till och det intervall undersökningen utförs på. Varje avdelningsunik 

situation påverkar också hur en ledare väljer att prioritera medarbetarundersökningen som 

styrmedel. 



 
 
 

       
 

 

The employee survey as a management control instrument 

Abstract 

The aim of the report is to investigate how the results from employee survey is linked to other 

management control instruments in an organization. This was investigated through two 

research questions that concerned how this link looks and what factors may affect its priority. 

The report has used an inductive approach where a qualitative analysis was used to get an in-

depth picture of the leaders’ perspective in the field. 

The result shows that an employee survey is one of the most important management control 

instruments in the organization. The results of the survey are linked to other instruments through 

an organizational balance where the most important instruments, including the employee 

survey, are interdependent. The aim of conducting the employee survey for the studied 

company is thus to get prosperous and productive employees, thus making the company achieve 

its goals. Factors that influence the prioritization of the survey are mainly how the follow-up 

work is done and the interval in which the surveys are performed. The departmental situation 

also affects how a leader chooses to prioritize the employee survey as a management control 

instrument.
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1. Inledning 

I det här kapitlet presenterar författarna uppsatsens bakgrund och problematisering 

tillsammans med syftet och de forskningsfrågor som senare kommer att besvaras. Efter det 

följer uppsatsens avgränsningar och den etik som följts under arbetets gång. 

 

1.1 Bakgrund 

Företag har under åren använt sig av olika typer av verktyg för att styra sin organisation mot 

dess mål. Enligt contingency theory, som ursprungligen publicerades i en artikel av den 

österrikiske psykologen Fred Edward Fiedler (1967, refererad i Redding, 1976, s. 199) 

finns det inget optimalt sätt att styra en organisation. Beroende på vilken miljö företaget verkar 

i används olika typer av styrmedel för att få organisationen att uppnå sina mål. Vilka styrmedel 

som används samt vilka som prioriteras före andra skiljer sig enormt mellan organisationer 

(Anthony et.al, 2014). 

 

Allteftersom fokuset på individen i en organisation ökat har detta lett till att det krävs mer av 

arbetsgivaren när det kommer till att erbjuda en utvecklande och hållbar arbetsplats. När 

medarbetaren mår bra och känner att den är en del av organisationen så höjs motivationen och 

prestationen (Witt, Andrews & Kacmar, 2000). För att ta reda på hur de anställda i en 

organisation mår och presterar kan en arbetsgivare använda sig av en medarbetarundersökning 

(Arbetsmiljöverket, 2001). Resultatet av en medarbetarundersökning fungerar i praktiken som 

en betygsättning för hur de anställda mår och presterar. Det ger även en bild av hur 

organisationen som helhet mår. Om undersökningen visar ett bra resultat så vet ledningen att 

de förändringar som gjorts fungerar. På samma sätt om ett resultat visar negativa siffror så krävs 

vidare utveckling och stöd i den delen av organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Medarbetarundersökningen som koncept har ständigt utvecklats och förändrats i takt med att 

företagen och omvärlden utvecklats. Redan på 20-talet började de första 

medarbetarundersökningarna utföras med syftet att undersöka attityder hos arbetare, för att 

därigenom ta reda på vad som motiverade dem i sitt arbete (Morris, 1953). Under 30- och 40-

talet användes medarbetarundersökningar i USA i stor utsträckning för att identifiera missnöjda 

medarbetare med låg arbetsmoral. Anledningen var då att företag ville undvika att dessa 

grupperade sig i fackföreningar (Wiley, 2010). Schou (2007) menar att det var lättare att driva 
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företag i dåtidens industrisamhälle. Arbetsuppgifterna var av enklare karaktär och som ledare 

förväntades du styra och bestämma allt. Arbetare tenderade också att stanna inom företaget 

under många år och ibland hela sina yrkesliv. 

 

Idag har medarbetaren fått en mer framträdande roll inom organisationen. Arbetsgivare har 

börjat inse att medarbetarnas personliga erfarenheter och speciella kompetenser kan ha stor 

betydelse för företagets ekonomiska framgång. I takt med allt mer individualistiska attityder 

bland arbetstagare resulterar det i att de prioriterar sin egen karriär och framgång framför det 

som är bäst för företaget. Detta innebär att de tenderar att byta jobb när möjlighet finns för att 

gynna sin personliga karriär istället för att vara “lojala” till ett företag. Detta har lett till att 

företag idag allt mer konkurrerar om att locka till sig och behålla de bästa medarbetarna genom 

att erbjuda en attraktiv och hållbar arbetsplats (Schou, 2007). För att ta reda på hur ett företag 

kan skapa en hållbar och välmående arbetsplats utförs medarbetarundersökningar där 

medarbetarna kan få sin röst hörd och där företaget kan få värdefulla insikter i hur deras 

medarbetares attityder och arbetsförhållanden ser ut. Denna information kan sedan användas 

till att hitta bakomliggande problemfaktorer samt skapa förbättringsmöjligheter i 

organisationen (Schou, 2007). När en organisation utför en medarbetarundersökning så 

behandlas en mängd olika ämnen såsom arbetslivskvalitet, balans mellan jobb och fritid, samt 

vad medarbetaren tycker om sin närmaste chef osv. (Wiley, 2010). Prevent är en ideell 

organisation som jobbar för att förmedla kunskap som hjälper företag att förbättra dess 

arbetsmiljö. 2014, 2016 och 2018 utförde de en undersökning som de kallar 

arbetsmiljöindikatorn där de intervjuar 1000 chefer och skyddsombud. I den undersökning som 

utfördes 2018, svarade 76% av intervjupersonerna att arbetsmiljöarbetet har hög prioritet i deras 

företag (Prevent, 2018). Beskrivningen ovan påvisar att medarbetarundersökningen som 

styrmedel är något centralt i en organisation och ska bidra till en välmående och fungerande 

arbetsplats. Författarna av den här rapporten menar att det genom tidigare forskning, av bland 

andra Schou (2007) och Wiley (2010), går att se att medarbetarundersökningen beskrivs som 

en förutsättning för att effektivt och hållbart styra en organisation mot sina mål, och kan därför 

ses som ett centralt begrepp i denna diskussion. 

 

I det följande kapitlet presenteras de teorier som använts i analysen av den empiriska datan. 

Dessa teorier ger en bild av syftet med medarbetarundersökningar, fördelar och problem med 

utförandet och uppföljning av dessa, samt en bild av omkringliggande faktorer som kan påverka 
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arbetet med dessa. I insamlandet av teoretiskt material har peer-reviewed artiklar och litteratur 

använts för att få flera kontrasterande perspektiv på ämnet. Bland de huvudsakliga 

informationskällorna finns bland annat Jack Wiley, Pierre Schou, Robert Anthony och Alan 

Bryman & Emma Bell. Dessa personer är alla erkända författare med många års erfarenhet 

inom företagsekonomisk forskning. Författarna av den här rapporten har valt att referera till sig 

själva som författarna genom hela rapporten. Dock i empiridelen kallas författarna för 

intervjuledarna. 

 

1.2 Problemformulering 

Anthony, et al. (2014) hävdar att om en organisation vill uppnå sina mål samt skapa ett hållbart 

och välmående företag behöver en balans upprätthållas mellan det finansiella och det icke-

finansiella perspektivet. En inriktning på enbart de finansiella styrmedlen kan leda till 

dysfunktionella beteenden där kortsiktigt fokus går före långsiktiga och hållbara beslut. Vilka 

styrmedel ett företag väljer att fokusera på för att ta dessa beslut avgör huruvida organisationen 

i övrigt kommer att fungera långsiktigt Anthony, et al. (2014). 

 

Hur det valda företaget kopplar resultatet av en medarbetarundersökning till organisationens 

övriga styrmedel och mål samt vilken prioritet den ges varierar stort. Centralt är vad som 

faktiskt tas till vara på av det framställda resultatet samt hur organisationen implementerar detta 

för att uppnå sina mål (Schou, 2007; Levenson, 2014). Problemet med 

medarbetarundersökningar är många gånger att de utförs utan att det finns något tydligt syfte 

eller korrelation till företagets övergripande affärsstrategi (Wiley, 2012). En 

medarbetarundersökning visar inte bara hur de anställda mår utan även hur företaget mår och 

presterar. Det är viktigt för företag att ur ett organisatoriskt perspektiv förstå den inverkan som 

en medarbetarundersökning kan bidra med för att nå framgång (Witt, Andrews & Kacmar, 

2000). 

 

Tidigare studier av medarbetarundersökningar har även visat att denna metod ofta inte leder till 

ett önskat resultat samt vad som görs med resultatet från dessa undersökningar varierar stort. 

Trots detta lägger företag enorma resurser på att genomföra dessa (Hammarkrantz, 2015). 

Det är intressant att studera kopplingen mellan medarbetarundersökningens resultat och övriga 

styrmedel och målsättningar då tidigare gjorda studier som nämnts ovan (Anthony et al., 2014; 

Levenson, 2014; Witt, Andrews & Kacmar, 2000; Schou, 2007; Wiley, 2010)  tyder på dess 



 
 
 

       
 

4 

avgörande betydelse samtidigt som forskningen på området indikerar på spridningen i hur 

företag använder sig av undersökningen samt vad resultatet egentligen leder till. Författarna av 

den här rapporten anser ytterligare att det är intressant att studera området hos ett privat 

vinstdrivande företag istället för ett företag inom den offentliga sektorn. Detta för att 

företagsstyrning kan skilja sig mellan privata och offentliga verksamheter. Inom offentlig 

verksamhet är företag inte konkurrensutsatta, fokus ligger här på att “tjäna” befolkningen som 

verksamheten är till för, vilket påverkar hur dessa företag styrs. I privata företag finns andra 

faktorer som spelar in och dessa kan mer fritt välja vad styrningen fokuseras på (Effektiv 

Styrning, 2019). Tidigare forskning har även till stor del haft ett kvantitativt fokus (Edmark et. 

al 2014; Hammarkrantz, 2015). Författarna av den här rapporten menar därför att tidigare 

forskning inte tagit hänsyn till den kvalitativa aspekten av problemområdet i samma 

utsträckning och att det därför är relevant att inrikta studien i denna riktning. 

 

Den här rapporten bidrar med fördjupad kunskap och en utvecklad förståelse inom området 

företagsstyrning samt forskningen på området. Fortsättningsvis fyller det en kunskapslucka 

gällande forskning om medarbetarundersökningen som verktyg och dess koppling till företagets 

övriga styrmedel. Rapporten avser även bidra till att privata företag framförallt i detaljhandeln 

och möjligtvis andra branscher kommer kunna bilda sig en fördjupad förståelse gällande hur 

andra företag arbetar med medarbetarundersökningen som styrmedel. Då rapporten genomförts 

ut ett svenskt perspektiv kan den bli extra viktig för svenska företag. Det kan även vara 

intressant då en svensk studie vid ett senare tillfälle skulle kunna jämföras med andra studier 

och som då skulle kunna utföras med ett annat fokus. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur resultatet av en medarbetarundersökning används 

av ledningen i en organisation. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

• Hur kopplas medarbetarundersökningens resultat till övriga styrmedel? 

• Vilka faktorer kan påverka dess prioritet? 

1.4 Avgränsningar 

En avgränsning har gjorts till en specifik sektor (privat), detta för att fylla den kunskapslucka 

som nämnts ovan. En avgränsning till bransch har också valt att göras (detaljhandeln) då detta 
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till stor del beror på access och geografisk tillgänglighet, men även då en kunskapslucka finns 

även inom detta område. Författarna av den här rapporten ämnar inte att undersöka området på 

koncernnivå, utan en avgränsning till lokal nivå, samt endast ett varuhus har valt att fokuseras 

på i denna rapport. 

De avgränsningar som gjorts grundas på dels den tidsram som omfattas av rapporten och även 

ekonomiska begränsningar. För att möjliggöra bra förutsättningar för rapporten via grundliga 

analyser och väl motiverade resonemang är det avgörande att göra dessa avgränsningar som 

nämnts. Detta för att inte läsaren ska vilseledas av icke motiverade analyser eller oväsentlig 

information. 
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

Teoriavsnittet är uppdelat i två huvudkapitel i enlighet med forskningsfrågorna för att skapa 

en röd tråd genom rapporten. I det första kapitlet ges en bild av medarbetarundersökningen 

som koncept, samt teorier med anknytning till medarbetarundersökningens koppling till övriga 

styrmedel inom ett företag. I det andra kapitlet berörs teorier med anknytning till 

medarbetarundersökningens prioritet i förhållande till andra styrmedel.  

 

2.1 Medarbetarundersökningen 

I en undersökning som utfördes av Chef och Novus, visade det sig att drygt hälften av 550 

intervjuade ledare inte var säkra på att de uppnår önskade resultat genom sina 

medarbetarundersökningar (Hammarkrantz, 2015). I undersökningen intervjuades Peter 

Svensson, docent vid företagsekonomiska institutionen i Lund. Svensson menar att tanken 

bakom utförandet av medarbetarundersökningar oftast är bra. Dock tenderar undersökningen 

att förenkla komplexa frågor för att göra dem mätbara. Detta leder till att felaktiga slutsatser 

sedan dras kring relevanta åtgärder i uppföljningsarbetet då orsakerna bakom problemen inte 

lyfts fram. Detta gör den i sin tur till ett ineffektivt styrmedel. Vidare föreslås istället att 

undersökningen bör konstrueras mer lokalt (istället för att köpas in från konsultbolag) för att på 

så sätt kunna konstruera frågor av högre relevans för den specifika situationen. Detta för att 

göra den till ett effektivare verktyg för förändring. Svensson menar även att resultatet bör 

diskuteras av medarbetare i små grupper innan detta lämnas över till ledningen. Även intervjuer 

med medarbetarna lyfts fram som ett sätt att få mer relevant och djupgående information om 

medarbetarnas situation (Svensson, refererad i Lantto, 2016). 

 

Tidigare forskning, som presenteras i den följande teoretiska referensramen, har visat att det 

finns en koppling mellan medarbetarnöjdhet och ett företags övriga resultat (Xu & van der 

Heijden, 2005; Harvard Business Review, 2008). Edmark et al. (2014) menar däremot att 

antagandet om att nöjda medarbetare leder till bättre resultat för företaget inte stämmer, samt 

att medarbetarundersökningar är ett ineffektivt verktyg för förändringsarbete. I en studie av 99 

statliga myndigheter analyserades dessas medarbetarundersökningar och förändringen av NMI 

(Nöjd Medarbetarindex) under en femårsperiod. I resultatet framgick det att den genomsnittliga 

förbättringen av NMI var mycket låg under perioden samt att kopplingen mellan nöjda 

medarbetare och nöjda kunder var svag. Slutsatsen om att medarbetarnöjdhet inte leder till 

bättre resultat baseras på att KNI (Kundnöjdhetsindex) uppmättes. Ingen korrelation mellan 



 
 
 

       
 

7 

förändringen av dessa två index kunde hittas. Att medarbetarundersökningar är ineffektiva 

beror enligt Edmark et al. (2014) på att frågorna i undersökningen sällan kopplas till 

organisationens resultat och att undersökningen innehåller för stor mängd frågor. Detta 

försvårar analysen av resultatet och gör det svårare att använda det som ett styrverktyg för 

organisationen. Vidare förklaras det att handlingsplaner och åtgärder som vidtas utifrån dessa 

resultat sällan leder till synlig förändring av NMI. Trots detta läggs enorma summor varje år 

bland både privata och statliga företag på att utföra dessa undersökningar (Edmark et al., 2014). 

 

2.2 Medarbetarundersökningens resultat och dess koppling till övriga 

styrmedel 

 

2.2.1 Medarbetarundersökningens inverkan på organisationen  

En medarbetarundersökning kan användas på många olika sätt i en organisation. Hur den kan 

ha en inverkan på organisationen påverkar vilka incitament och rutiner som skapas kring 

medarbetarundersökningen. Om den anses ha en betydande roll för att skapa en långsiktig och 

hållbar organisation är det sannolikt att den får större styrkraft till verksamheten. Om 

undersökningen inte förväntas ge det resultat företaget hoppas på är det mer sannolikt att den 

prioriteras bort (Schou, 2007). 

 

För att skapa en bild av vilken roll en medarbetarundersökning kan ha i en organisation är det 

viktigt att förstå de vanligast förekommande rutiner som den omges av. En 

medarbetarundersökning utförs vanligtvis en gång per år i form av en pappersenkät eller ett 

elektroniskt formulär. Den kan innehålla frågor gällande organisationen som medarbetare sedan 

får besvara. Efter medarbetarna genomfört undersökningen samlas den in och sammanställs för 

att ge svar på vad organisationen tycker i olika frågor. Organisationer kan själva välja att 

utforma dessa frågeformulär internt eller ta in ett externt konsultföretag som utför och 

sammanställer undersökningen åt företaget (Schou, 2007). 

 

Det bakomliggande syftet med medarbetarundersökningar kan variera. Vanligtvis ses 

undersökningen som ett verktyg som kan användas för att utveckla organisationen samt för att 

medarbetarna skall uppleva att företaget tar till vara på deras åsikter. Några vanliga syften med 

undersökningen är att den skall finna problemområden som kan förbättras. (Schou, 2007) ger 

exempel på dessa vilka följande kan vara: stress på arbetsplatsen, öka insikten i hur medarbetare 
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upplever sin arbetssituation, eller fungera som ett verktyg för ledarutveckling och 

företagsstyrning. 

 

2.2.2 Balans mellan hårda och mjuka styrmedel 

Det finns en mängd olika styrmedel och tillvägagångssätt som används för att styra en 

organisation. För att skapa en förståelse kring hur just medarbetarundersökningen kan kopplas 

till övriga styrmedel, byggs i följande avsnitt en bild av hur olika styrmedel används och 

samspelar i en organisation. Anthony et.al (2014) beskriver att styrmedel finns till för att 

ledningen i en organisation ska ha en möjlighet att påverka företagets prestation och kunna se 

hur företaget motsvarar långa och korta målsättningar. Styrmedel kan förekomma på flera olika 

sätt i en organisation, exempel på dessa kan vara budgetar, strategisk planering, 

resursfördelning, olika prestationsmått, internprissättning, utvärdering, belöning och 

medarbetarnöjdhet. Tillsammans kan dessa vara exempel på hur ledningen i en organisation 

kan använda sig av verktyg för att säkerställa att de satta målen uppfylls (Anthony et.al, 2014). 

Att förstå hur dessa hänger ihop och hur dessa påverkar varandra är avgörande för att kunna 

styra en organisation långsiktigt (Anthony et.al, 2014).’ 

 

Omfattande och stundtals svåruppnåeliga målsättningar i en organisation kräver ett mått av 

kontroll där poster inom organisationen som påverkar dess produktivitet övervakas och justeras. 

Med detta sagt får inte dessa indikatorer bli allt för många och komplicerade vilket då gör det 

svårt att skaffa sig en överblick (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Kaplan och Norton (1996) 

utvecklade en ansats som de kallar för ”balanserad målstyrning”. Detta för att underlätta ett 

objektivt synsätt och ett tydligare perspektiv när organisationens behov ska balanseras. De 

rekommenderar företag att använda sig av fyra centrala begrepp när de ska mäta kortsiktig och 

långsiktig effektivitet: 

• Finansiella indikatorer. Här mäts framförallt de klassiska indikatorerna som avkastning 

på eget kapital och avkastning på investeringar. 

• Kundperspektivet. Mäter indikatorer som kundnöjdhet, kundlojalitet samt hur många 

nya kunder företagets lyckas locka till sig utgör mätinstrumenten här. 

• Organisations Interna produktionsprocesser. Här ska företag inrikta sig på att mäta 

innovationsprocesser, ledtider, kvalitet samt vilka produktionskostnader en produkt 

för med sig. 
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• Förmåga att lära och växa. Fokus här ligger på förhållanden som berör medarbetaren. 

Indikatorer som anställdas tillfredsställelse, trivsel på jobbet samt vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns. 

 

Dessa fyra huvudområden hänger samman och bildar gemensamt de element som krävs för att 

på ett effektivt sätt styra en organisation mot sina målsättningar. Om dessa används på rätt sätt 

undviks kortsiktiga incitament och fokus läggs istället på en mer hållbar och långsiktig 

målsättning (Kaplan & Norton, 1996). När ett företag utför medarbetarundersökningar strävar 

de efter att förbättra bland annat tillfredsställelse och trivsel på jobbet bland medarbetare. Det 

här framkommer som en del i den balanserade målstyrningen beskriven av Kaplan & Norton 

(1996). 

 

Det är viktigt ur ett ledningsperspektiv att förstå balansen mellan de ovannämnda styrmedlen 

då dessa influerar och påverkar varandra. Ett företag kan inte uppnå långsiktighet om det enbart 

fokuserar på ett av dem. Genom att sträva efter en organisatorisk balans bland olika styrmedel 

skapas ett hållbart perspektiv som möjliggör att en organisation uppnår sina mål utan att delar 

av organisationen prioriteras bort Anthony, et al. (2014). När ett företag utför 

medarbetarundersökningar strävar de efter att förbättra faktorer som tillfredsställelse och trivsel 

bland medarbetare i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det här är en del i den 

balanserade målstyrningen beskriven av Kaplan & Norton (1996). Medarbetarundersökningen 

tillkommer som en del av det som beskrivs som förmågan att lära och växa. Genom att använda 

sig av en medarbetarundersökning kan ett företag påverka medarbetarens trivsel och välmående 

vilket i sin tur bidrar till ett hållbart och långsiktigt perspektiv i organisationen. 

 

2.2.3 Målsättning 

Hur företag når sina mål skiljer sig mellan varje organisation. Målen kan vara mycket olika, det 

kan exempelvis röra sig om att maximera vinsten för ett producerande företag till att utveckla 

ett demokratiskt statsskick. Gemensamt för dessa är dock strävan att nå målet på bästa 

genomförbara sätt. Detta innebär att företaget utnyttjar de resurser som finns på ett optimalt 

sätt, samt att de hittar den bästa vägen för att uppnå målet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Mål 

har en viktig betydelse för medarbetaren. De är viktiga att studera då de har en stor effekt på 

hur anställda tänker och handlar i organisationen. 
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Locke och Latham (2003) beskriver att mål är en framställning av ett önskvärt framtida 

tillstånd. Detta gör att mål stundtals kan ses som mer eller mindre diffusa. För att engagera 

medarbetarna i organisationens mål gäller det att ledningen i företaget tar reda på vad 

medarbetarna har för åsikter samt delar med sig av de målsättningar företaget strävar mot för 

att skapa ett gemensamt engagemang. Detta i sin tur motiverar de anställda att sträva åt samma 

håll (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Genom att utföra medarbetarundersökningar vill företag öka 

medarbetarnas engagemang, vilket i sin tur även kan leda till högre måluppfyllelse på andra 

områden.  Den allra viktigaste fördelen med att skapa ett engagemang hos medarbetaren är det 

interna informationsutbytet som uppstår. Anställda är oftast benägna att anstränga sig lite extra 

när de känner en gemenskap i att försöka uppnå företagets målsättningar (Locke & Latham, 

2003). 

 

2.2.4 Företagskultur 

En annan viktig aspekt när det kommer till hur organisationer kan styras och påverkas för att 

nå sina mål är genom den företagskultur som finns i organisationen. För att få en inblick i olika 

typer av företagskulturer diskuterar Cameron och Quinn (2011) hur de mest typiska 

kännetecknen hos en företagskultur påverkar interna beslutsprocesser inom organisationen. 

Cameron och Quinn (2011) hävdar att vilken typ av kultur som finns i organisationen påverkar 

vilka styrmedel som prioriteras samt vilka mål som eftersträvas av företaget. Daneshmandnia 

(2018) beskriver hur kulturen kan bidra till ett bättre beslutsfattande när det kommer till det 

informationsutbyte som sker inom organisationen. Om kulturen har ”högt till tak” och 

medarbetarna känner att de kan tala fritt på möten och i undersökningar, samt uttrycka sig om 

saker de anser bör förändras, så bidrar detta till att informationsflödet inom företaget blir 

effektivare. När ledningen har tillgång till relevant och applicerbar information kan detta 

kopplas till de målsättningar som organisationen strävar efter, vilket skapar just effektivitet i 

organisationen (Daneshmandnia, 2018). 

 

(Edmark et. al, 2014) diskuterar hur företag bör mäta medarbetarengagemang tillsammans med 

resultatfokus i en organisation och att detta görs bäst genom att analysera företagets kultur. 

Fokus bör alltså ligga på hur medarbetarna fungerar som ett kollektiv i förhållande till företagets 

målsättningar (Edmark et. al, 2014). Denna diskussion är intressant då den skapar en bredare 

förståelse om vad som krävs för att fånga upp medarbetarna som ett kollektiv i en organisation, 

och på sätt styra mot företagets målsättningar. 
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Det är dock nämnvärt att en stark företagskultur inte nödvändigtvis leder till en effektiv och 

produktiv organisation. En kultur kan utvecklas till en sådan som försvagar formella 

styrmekanismer och försvårar kommunikation och utveckling internt i organisationen. Det har 

visats att förändringsarbete av organisationer kan misslyckas just för att kulturen är för stark 

och svårföränderlig (Cameron & Quinn, 2011). 

 

2.2.5 Medarbetarundersökningen som styrmedel 

Om medarbetarundersökningar som Svensson (refererad i Lantto, 2016) och Edmark et al. 

(2014) beskriver sällan leder till önskat resultat, varför är de så populära inom organisationer? 

En anledning till att många organisationer utför medarbetarundersökningar är 

arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete som en del av den dagliga 

verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2001). När medarbetarundersökningar utförs ställs 

vanligtvis frågor gällande hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Frågor som om 

medarbetaren trivs på sin arbetsplats, vad den tycker om sin närmaste chef eller hur nöjda 

medarbetarna upplever sig vara i sin arbetssituation kan förekomma. Författarna av denna 

rapport hittade forskning som visar att nöjda medarbetare är kopplat till ett större 

medarbetarengagemang och lojalitet till företaget. Detta leder i sin tur till positiva resultat på 

övriga områden för organisationen (De Waal, 2014), vilket styrks av (Xu & van der Heijden, 

2005; Harvard Business Review, 2008). Kopplingen förklaras med att nöjda medarbetare 

presterar bättre när de möter kunder, vilket leder till högre kundnöjdhet. Det leder sedan i sin 

tur till att kunderna blir mer lojala och tenderar att återvända till företaget i framtiden för att 

köpa mer produkter/tjänster (Xu & van der Heijden, 2005; Harvard Business Review, 2008). 

De Waal (2014) menar att denna koppling även stämmer när det gäller medarbetare som inte 

har någon direkt kontakt med kunder. Om medarbetaren trivs på sin arbetsplats så är hen mer 

engagerad i sina arbetsuppgifter oavsett vad de innefattar. Detta är ett grundantagande som 

ligger som utgångspunkt för de flesta företagen när de utför sina medarbetarundersökningar. I 

en sådan situation finns alltså en koppling mellan medarbetarundersökningar och övriga 

styrmedel. Exempelvis leder till nöjdare medarbetare till nöjdare kunder, vilket i sin tur leder 

till högre försäljning. Högre engagemang bland medarbetare leder även till högre produktivitet. 

Företagets medarbetarundersökning används för att förbättra medarbetarnöjdhet, som i sin tur 

förbättrar andra områden som mäts med hårda styrmedel. 
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Schou (2007) hävdar däremot att detta samband är komplext och inte alltid särskilt lätt att 

bevisa. Bara för att en medarbetare trivs på sin arbetsplats, behöver det inte innebära att de är 

mer effektiva, produktiva, lojala till företaget etcetera. Exempelvis så påverkas även sambandet 

av de förutsättningar som finns inom företaget som gör att medarbetaren kan utföra sina 

arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Finns det inte rätt förutsättningar att jobba effektivt så spelar 

det ingen roll om medarbetarna är nöjda. Det är lätt att hamna i “trivselfällan” och endast 

undersöka hur nöjda medarbetarna är i tron att detta per automatik har en koppling till företagets 

resultat (Schou, 2007). 

 

En annan aspekt av hur medarbetarnas välmående korrelerar med företagets resultat är i det 

värde som skapas för kunden. Bowles och Cooper (2009) hävdar att detta värde kan skapas 

genom att förbättra medarbetarnas kundmedvetenhet och kundservice. Det är varje medarbetare 

som är ansiktet utåt och representerar organisationen och de värden den står för. Genom att 

utveckla en god attityd mot varje kund samt kvalitetssäkra att produkten som säljs håller hög 

klass kan detta bidra till minskade kostnader i form av reklameringar, returer och missnöjda 

kunder (Bowles & Cooper, 2009). Vidare visar Bowles och Cooper (2009) hur företag ofta ser 

förbi kvalitets perspektivet och underminerar vikten av den kvalité som skapas för kunden 

genom medarbetarna. Vikten av att använda medarbetarna som ett ansikte utåt för företaget är 

avgörande i den snabbt förändrande värld vi lever i idag. Att använda de resurser företaget 

besitter på bästa sätt är väsentligt för att skapa värde i och utanför organisationen (Witt, 

Andrews & Kacmar, 2000). 

 

2.3 Faktorer som kan påverka medarbetarundersökningens prioritet 

2.3.1 Situationsanpassning 

Beroende på hur resultatet av en medarbetarundersökning ser ut, måste olika åtgärder vidtas. 

När olika avdelningar inom ett företag får olika resultat, resulterar det i att uppföljningsarbetet 

bör se olika ut på de olika avdelningarna, beroende på om de fått bra eller dåligt resultat. Detta 

kan göra att olika situationer gör att medarbetarundersökningen och resultatet prioriteras på 

olika sätt. När Resultatet av en medarbetarundersökning åskådliggörs är det viktigt att den 

ansvarige chefen tar tag i de problem som finns och riktar sitt fokus på detta (Schou, 2007). I 

dessa situationer kan ledare dock reagera olika beroende på om de fått ett bra eller dåligt 

resultat. Oftast resulterar ett gott resultat att chefer och medarbetare får mer motivation till att 

jobba vidare med det som kan förbättras. Upplevs resultatet däremot som dåligt är det lätt hänt 
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att den ansvariga ledaren i fråga undviker att ta tag i resultatet och istället tenderar att peka ut 

andra faktorer som orsaker det dåliga resultatet (Schou, 2007). Detta är olyckligt då de som fått 

ett relativt negativt resultat på undersökningen är de som behöver jobba mest med resultatet av 

denna. 

 

Schou (2007) menar att den närmaste chefens ledarskap är avgörande för hur hög aktiviteten 

blir i uppföljningsarbetet. Vidare menar han att ett starkt samband finns mellan vad 

medarbetarna tycker om sin närmaste chef och hur de upplever förändringsarbetet till följd av 

en medarbetarundersökning. Viktigt för att motivera chefen till att prioritera undersökningen är 

även att högsta ledningen visar att detta är något viktigt som organisationen behöver jobba med 

(Schou, 2007). Sanchez (2007) understryker även vikten av att klargöra för chefer vad deras 

förväntade uppgift i uppföljningsarbetet är, för att undvika den osäkerhet som visade sig i Chef 

och Novus undersökning (Hammarkrantz, 2015). Om detta inte görs är risken stor för att andra 

saker prioriteras framför medarbetarundersökningen i det dagliga arbetet. Wiley (2012) 

förklarar detta som att företaget bör ha ett “top down” perspektiv i uppföljningsarbetet när det 

kommer till prioriteringen av detta. 

 

2.3.2 Uppföljningsarbetet 

Hur själva uppföljningen av en medarbetarundersökning går till skiljer sig mellan 

organisationer. Hur uppföljningsarbetet genomförs påverkar i vilken utsträckning 

undersökningen går att använda som styrmedel, vilket i sin tur påverkar vilken prioritet den ges 

jämfört med andra styrmedel. I följande avsnitt redogörs en teoretisk referensram för viktiga 

aspekter företaget bör ha i åtanke samt de steg som bör tas för att utföra uppföljningen på ett 

effektivt sätt. För att teoretiskt kunna tolka fallföretagets tillvägagångssätt i sitt 

uppföljningsarbete studerades en modell för hur detta utförs på ett effektivt sätt. Modellen är 

gjord av Jack Wiley (2010) och är en del av Wileys bok Strategic Employee Surveys: Evidence-

based Guidelines For Driving Organizational Success (2010). Wiley är en internationellt 

erkänd författare och forskare inom området och har över 30 års erfarenhet av att utföra 

medarbetarundersökningar världen över som konsult. Han har även publicerat ett flertal böcker 

och “peer-reviewed” artiklar, och tilldelades 2014 SIOPs (Society for Industrial and 

Organizational Psychology) pris för enastående bidrag till praktiken av industriell 

organisationspsykologi (Jack Wiley, 2019; SIOP, 2019). Baserat på detta valdes Wiley av 

författarna som en trovärdig källa som bidrog till en teoretisk förståelse av fallorganisationen. 
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Modellens trovärdighet styrks även genom ytterligare teori där Schous (2007) modell för ett 

effektivt uppföljningsarbete har studerats. Pierre Schou har en bakgrund i psykologi och 

civilekonomi, och var bland de första som introducerade medarbetarundersökningar i Sverige. 

Han är även idag VD för Vestra konsulter AB, som specialiserar sig i bland annat 

medarbetarundersökningar (Schou, 2007; Vestra, 2019). Till grund för Schous teori ligger mer 

än 15 års erfarenhet av arbete med medarbetarundersökningar.  

 

Som tidigare nämnts är det viktigt att integrera undersökningen som en del av företagets 

affärsstrategi för att kunna utnyttja denna som ett verktyg för förändring och utveckling (Wiley, 

2010). För att lyckas med detta bör diffusa beskrivningar undvikas av vad som vill uppnås med 

undersökningen. Exempel på dessa kan vara “trivsel på arbetsplatsen” där istället fokus bör 

ligga på ett önskat läge som vill uppnås där företagets strategiska inriktning byggs in i frågorna. 

Har man en otydlig beskrivning av de mål som organisationen vill uppnå kan det vara svårt för 

ledningen att skapa ett gemensamt engagemang hos medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 

2014), vilket i sin tur leder att andra styrmedel prioriteras istället för 

medarbetarundersökningen. Fokuseras undersökningen endast på ett område inom 

organisationen som till exempel trivsel, finns det en risk för att felaktiga slutsatser dras. Om det 

framgår att medarbetarna på en avdelning upplever stress, kanske en avdelningschef drar 

slutsatsen att minskade arbetstimmar kommer att lösa problemet när det i själva verket kan vara 

något annat som ligger bakom (Schou, 2007). Därför är det viktigt att göra en omfattande 

undersökning som berör flera områden för att kunna dra korrekta slutsatser om de 

bakomliggande orsakerna till dessa problemområden (Schou, 2007). Drar företaget korrekta 

slutsatser om vilka åtgärder som bör vidtas i uppföljningsarbetet, gör detta att 

medarbetarundersökningen prioriteras högre till följd av det effektiva uppföljningsarbetet. 

 

Arbetet med medarbetarundersökningar som resulterar i långvarig förändring och utveckling är 

en omfattande och resurskrävande process. En bra måttstock är att att 20% av arbetet med 

undersökningen skall läggas på planering, utveckling, insamling, sammanställning och 

presentation av data. Resterande 80% läggs på uppföljningsarbetet av rapporten, dvs. arbetet 

som följer efter att själva undersökningen utförts (Wiley, 2010). Enligt den här teorin är 

uppföljningsarbetet det som företaget bör lägga störst vikt på för att nå framgång i arbetet med 

undersökningen. Hur företag bör jobba med uppföljningen av medarbetarundersökningar för 

att uppnå önskat resultat illustreras av Wiley (2010) i följande modell: 
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Figur 3. Wiley (2010), Sju-stegsmodellen för feedback och handlingsplanering, kapitel 7 - An 

Overview of Survey Feedback and Action Planning, sida 101 

 

1. Förstå resultatet 

Innan uppföljningsarbetet kan påbörjas är det viktigt att skapa sig en djupgående 

förståelse av resultatet från medarbetarundersökningen, samt vilka styrkor och 

möjligheter som finns för förbättring. Detta kan ske genom en analys av interna eller 

externa experter på området, alternativt så kan en avdelningschef utvärdera och dra 

slutsatser om resultatet för den egna avdelningen (Wiley, 2010). I det här stadiet är det 

användbart att göra jämförelser, eller så kallad benchmarking, mellan till exempel olika 

avdelningar inom företaget, olika företag inom en koncern, jämföra med andra företag 

som har liknande organisationsstruktur, jämföra med tidigare års resultat etcetera. Detta 

ger en bild av hur man bör ligga till resultatmässigt (Wiley, 2010). 

 

2. Fastställ prioritetsområden 

Ett vanligt misstag bland företag som misslyckas med sitt uppföljningsarbete är att de 

försöker lösa alla problem på en gång. I det här steget är det viktigt att begränsa sig till 

ett fåtal områden som är utförbara av ledningen på varje avdelning när de jobbar med 

uppföljning, helst skall tre områden som är viktigast prioriteras först (Wiley, 2010).  

 

3. Kommunicera resultat och prioriteringar 

I det här steget är det viktigt att medarbetarna delges resultatet så snart som möjligt, 

efter att det sammanställts på ett tillfredsställande sätt. Här är det viktigt att det finns 
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rutiner för hur och när resultatet skall presenteras, till exempel att möten för det 

specifika ändamålet redan bestämts sedan tidigare. När resultatet presenteras är det 

också bra att börja med att presentera styrkorna på de områden där undersökningen har 

fått ett positivt resultat, för att sedan gå in på problemområden där mer arbete krävs 

(Wiley, 2010). 

 

4. Tydliggör prioritetsområden 

Det här steget är ett av de mest kritiska i modellen för att företaget skall lyckas med sitt 

arbete med utveckling och förändring. Efter att undersökningen gjorts framkommer 

potentiellt en rad problemområden. Ett exempel kan vara att medarbetare upplever 

stress. För att undvika att felaktiga slutsatser dras om hur problemet kan lösas måste 

ledningen först ta reda på var roten till problemet ligger. Medarbetarundersökningen ger 

en indikation på vilka problem som finns, undersökningen bör dock kompletteras med 

någon form av samtal med medarbetare där ledaren tar reda på orsaken till problemen 

(Wiley, 2010). 

 

5. Ta fram rekommendationer 

Det här är det sista steget i selekteringsprocessen av vilka områden som skall prioriteras 

i uppföljningsarbetet. Här skall mer konkreta svar på vad det är som vill uppnås i sitt 

förbättringsarbete tas fram. Detta genom rekommendationer för vilka områden som bör 

jobbas med och förändras/förbättras och vilka åtgärder som skall vidtas. Även här är 

kan det vara fördelaktigt att låta medarbetarna vara med och komma med förslag. Det 

viktigaste är att säkerställa att arbetet är direkt kopplat till förbättringen av 

problemområdet som framkommit i undersökningen. Detta så att arbetet kommer leda 

till ett förbättrat resultat i nästa undersökning (Wiley, 2010). 

 

6. Utveckla och implementera handlingsplaner 

När relevanta prioritetsområden framtagits samt vilka åtgärder som skall vidtas är det 

dags att skapa en handlingsplan. Här är det viktigt att sätta upp tydliga mål som är 

lättförståeliga och kompatibla (arbetet skall leda till förbättring av prioritetsområdet, 

men inte förhindra att övriga mål uppnås). Målen skall vara mätbara då detta gör att det 

tydligt går att se de framsteg som gjorts. Wiley (2010) menar här att följande delar skall 

specificeras i en handlingsplan:  
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o Vad krävs, vilka steg behöver tas för att uppnå målsättningen? 

o När kommer målet att uppnås? 

o Vilka resurser behövs för att uppnå målet? 

o Vem kommer att ha ansvar för vad? 

 

7. Övervaka framsteg 

Under arbetets gång är det viktigt att följa upp och övervaka de framsteg som görs 

genom diverse relevanta verktyg. Till exempel om en avdelning vill öka trivseln på 

arbetsplatsen och minska antalet sjukskrivningar, så mäts data som visar om antalet 

sjukskrivningar har ökat eller minskat under den berörda perioden. Även här bör 

medarbetarna involveras genom regelbundna möten och diskussioner där  återkoppling 

ges på de framsteg som gjorts. Detta gör att medarbetarna upplever en delaktighet i 

processen (Wiley, 2010). 

 

Som tidigare nämnt beskriver även Schou (2007) en modell för hur ett effektivt 

uppföljningsarbete bör utföras. Denna modell är i stort sett en bekräftelse av vad Wiley (2010) 

säger i sin modell för uppföljningsarbete. Precis som Wiley (2010) betonar Schou vikten av att 

påbörja uppföljningen av resultatet så snart som möjligt. Väntar ledningen för länge med att 

presentera resultatet menar han att motivationen för uppföljningsarbetet sjunker. Vidare är det 

viktigt att skapa en djupare förståelse av resultatet från medarbetarundersökningen, genom att 

engagera medarbetarna i samtal där de bakomliggande orsakerna åskådliggörs. Detta beskrivs 

som att problem är symptom som orsakas av bakomliggande grundorsaker. Till exempel är 

arbetstillfredsställelse ett symptom då det påverkas av andra faktorer såsom samarbete med 

medarbetare, dolda konflikter etcetera. Schou (2007) menar också att det är viktigt att engagera 

medarbetarna i processen när förslag till förbättring ges, och att ledningen bör begränsa 

uppföljningsarbetet till ett fåtal fokusområden som är utförbara. När resultatet av följande 

medarbetarundersökning visar en förbättring i ett område som jobbats med, ökar motivationen 

för vidare förbättringsarbetet på andra områden. Vidare är det viktigt att ha en god struktur för 

möten där ledningen kommunicerar de framsteg som gjorts i uppföljningsarbetet, för att öka 

medarbetarnas engagemang. 
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Vad som skiljer Schous (2007) modell för uppföljningsarbetet från Wileys (2010), är att även 

chefens inverkan på uppföljningsarbetet tas upp som en viktig faktor, som tidigare nämnts i 

avsnittet Situationsanpassning. Är inte den närmaste ansvariga chefen engagerad i 

uppföljningsarbetet av medarbetarundersökningen, leder den sällan till några nämnvärda 

resultat. 

 

2.3.3 Uppföljningsintervall 

Det finns för-och nackdelar med att utföra undersökningar med ett tätare intervall eller glesare 

intervall. Om den sker en gång per år, eller som i vissa företag en gång vartannat år, finns det 

en risk för att det inte jobbas aktivt med uppföljningsarbetet av undersökningen (Schou, 2007). 

När det går en lång tid mellan varje undersökningstillfälle tar det även längre tid innan företaget 

kan se vilka resultat som förbättrats eller försämrats i undersökningen, vilket gör att många 

ledare skjuter upp uppföljningsarbetet. Görs istället undersökningen flera gånger per år ställer 

det större krav på företaget resursmässigt i form av ökade kostnader och större mängd 

administrativt arbete. Det kan även upplevas att undersökningarna tar viktig tid från det 

ordinarie arbetet för ledare och medarbetare. Detta kan göra att enkättrötthet uppstår, som 

innebär att medarbetarnas engagemang minskar. Båda dessa situationer kan leda till att ledares 

och medarbetares intresse för uppföljningen av undersökningen minskar, vilket gör att den kan 

få lägre prioritet. Om ett företag genomför tätare undersökningar är det viktigt att det finns bra 

rutiner för utförandet av dessa. Schou (2007) menar att det måste gå snabbt att fylla i 

undersökningen, det får inte gå för lång tid innan resultatet redovisas, och bra rutiner för 

uppföljningsarbetet skall finnas i form av förutbestämda möten för ändamålet (Schou, 2007).  

 

Vidare fördelar som beskrivs i att utföra undersökningar med ett tätare intervall är det 

organisatoriska lärandet som uppstår, utförs undersökningen oftare medför detta en ökad 

förståelse för hur undersökningen och resultatet av denna skall hanteras, vilket gör detta lättare 

i framtida undersökningar. Utförs undersökningen mer sällan kan det upplevas som svårare då 

syftet med undersökningen och hanteringen av uppföljningen är sämre inlärt. När 

undersökningen utförs oftare visar detta även ett större engagemang i 

medarbetarundersökningen från ledningen ur medarbetarnas perspektiv, vilket är en viktig 

framgångsfaktor enligt Schou (2007).  
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien. 

Design och forskningsstrategi beskrivs, samt metod för datainsamling och analys. Diskussion 

förs även kring kritik av vald metod. 

 

3.1 Val av metod 

I denna rapport har författarna av valt att använda sig av en kvalitativ metod där endast ett 

företag undersöktes i form av en intern fallstudie. Den kvalitativa metoden valdes då tidigare 

undersökningar på området mestadels bestått av kvantitativa undersökningar där ledare fått 

svara på vad de tycker om medarbetarundersökningar. Det var intressant att göra en fallstudie 

på en enskild organisation där mer djupgående data kunde visa hur ett företags arbete med 

medarbetarundersökningar faktiskt ser ut. Detta påstående baseras på hur författarna av denna 

rapport upplevt problemområdet efter den förundersökning som gjordes. Detta skedde genom 

litteratur och “peer-reviewed” artiklar tillgängliga via Linköpings Universitets bibliotek och 

databas. Det är dock sannolikt att författarna av denna rapport inte känner till alla 

undersökningar som gjorts tidigare då de haft begränsad tid till att utföra förundersökningen. 

Därför finner författarna av denna rapport det intressant att beskriva ett exempel på hur en 

organisation idag arbetar med medarbetarundersökningar. Rapportens syfte är inte är att skapa 

en generell beskrivning av flera olika företag eller en specifik bransch, syftet uppfylls genom 

att göra en fallstudie på ett enskilt företag. 

 

Arbetsprocessen genom rapporten präglades av ett induktivt arbetssätt där data samlades in i 

intervjuer för att sedan förklaras genom befintliga teorier. När intervjuguiden designades valdes 

teman ut i enlighet med frågeställningen för att få svar som uppfyllde studiens syfte. I och med 

att en förstudie på området gjorts finns det dock en viss risk för att utformningen av 

intervjufrågorna påverkats av ett förväntat resultat som formats genom teoretisk kunskap och 

personliga åsikter på området. Därför lades stor vikt vid att förhålla sig neutrala i utformningen 

av intervjufrågorna och i utförandet av intervjuerna för att undvika att styra intervjupersonernas 

svar. Detta gjordes genom att studera företagsekonomisk litteratur som beskriver hur en 

kvalitativ intervjuguide utformas och hur intervjun utförs på bästa sätt. En pilotintervju 

genomfördes även för att se hur frågorna uppfattades, om intervjuguiden uppfyllde sin funktion 

i att besvara undersökningens syfte och forskningsfrågor. Pilotintervjun exponerade 

intervjuguidens starka och svaga sidor, vilket gjorde att den sedan kunde revideras. 
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Revideringen bestod i att ta bort vissa frågor som uppfattades som otydliga av testpersonen. 

Dessa ersattes med frågor och följdfrågor som upplevdes vara lättare att förstå av både 

testpersonen och intervjuledare, för att på så sätt säkerställa att relevant data som besvarade 

syftet med undersökningen kunde samlas in. Även nya frågor lades till för att få mer omfattande 

data på området. Detta ledde till den slutliga intervjuguiden som användes i insamlingen av 

data på fallföretaget. Företaget där testpersonen arbetade var inte verksamt inom detaljhandeln 

vilket hade varit att föredra för att få en situation som liknade de riktiga intervjuerna så mycket 

som möjligt. Då detta inte var möjligt inom tidsramen för undersökningen valdes en testperson 

med större tillgänglighet som arbetade på en liknande position. 

 

I utförandet av rapporten ämnar författarna av denna rapport att vara transparenta. Transparens 

innebär i det här fallet att beskriva de eventuella brister som kan finnas i forskningen, och att 

öppet redovisa processen som har lett fram till de slutsatser som dras. Detta för att läsaren skall 

förstå hur processen lett fram till dessa. Det innebär även att författarna av denna rapport 

säkerställt att de deltagande personerna varit fullt införstådda med vad deras deltagande i 

studien inneburit och hur den insamlade datan använts. För att intervjupersonerna och 

fallföretaget inte ska ta skada av arbetet har dessa förblivit anonyma genom hela rapporten. 

Syftet har varit att utomstående läsare inte skall veta vilka personer eller vilket företag rapporten 

berör. Dock utfördes intervjuerna i ett mötesrum på företaget (med intervjupersonernas 

samtycke), vilket resulterade i lägre anonymitet. I och med det målstyrda urvalet av 

intervjupersoner samt att intervjuer utfördes på arbetsplatsen är det möjligt att deltagarna i 

studien känt till vilka andra som deltagit. Detta innebär också en risk att intervjusvaren kan ha 

påverkats för att inte skada intervjupersonens ställning inom företaget. Det är möjligt att svaren 

sett annorlunda ut om intervjuerna skett utanför arbetsplatsen. 

 

3.2 Design och strategi 

I rapporten ämnar författarna av denna rapport att utifrån insamlad empirisk data skapa en 

teoretisk förståelse för fallföretagets agerande i arbetet med medarbetarundersökningar. Ingen 

hypotes testades, istället samlades data in som sedan analyserades och beskrevs genom 

befintliga teorier, därav valdes det att klassificera studieprocessen som induktiv (Bryman & 

Bell, 2017). Genom att inte bilda en teori före datainsamlingen så eftersträvade författarna av 

denna rapport att samla in data med ett “öppet sinne”. På så sätt ville författarna av denna 

rapport möjliggöra opartisk datainsamling där personliga åsikter och teoretisk kunskap inte 
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påverkar vilken data som samlades in. Opartisk datainsamling var ett viktigt element i 

undersökningen för att kunna återge en bild av intervjupersonernas upplevda verklighet som 

inte styrdes av förväntade uppfattningar. 

 

Från början fanns det flera olika företag att välja på där personliga kontakter som kunde 

underlätta insamlandet av information. Detta ansågs vara en fördel med tanke på den tidsram 

som rapporten utfördes inom. För- och nackdelar diskuterades gällande de olika företagen, 

slutligen landade författarna i att utföra rapporten på det företag som kunde ge bäst 

förutsättningar för undersökningen och rapporten. Företagets storlek möjliggjorde att 

respondenter på olika nivåer inom organisationen kunde delta i undersökningen. Antalet 

tillgängliga respondenter gjorde att olika nyanser i undersökningen kunde tydliggöras vilket 

hjälpte att uppfylla syftet med undersökningen. Författarna av denna rapport kände sedan 

tidigare till att företaget utför medarbetarundersökningar, vilket var ett kriterium för att kunna 

utföra studien. En annan aspekt av valet av företag var även den geografiska tillgängligheten 

vilket underlättade själva utförandet av undersökningen. 

 

Den valda organisationens HR-chef kontaktades för diskussion gällande rapportens syfte och 

frågeställningar. Rapportens huvudämne presenterades och diskussioner fördes bland annat om 

huruvida det skulle vara möjligt för ledare inom organisationen att avsätta tid för att medverka 

i intervjuer. Även förtydligande av målet med undersökningen och arbetet diskuterades vid 

detta tillfälle. Då syftet med studien var att undersöka hur en organisation använder sig av 

resultatet från en medarbetarundersökning som styrmedel, bestämdes det att endast undersöka 

ett företag istället för flera. 

 

Studien är i sin natur kvalitativ. Fokus ligger på hur intervjupersonerna upplever 

problemområdet, där den insamlade datan analyserar dessa återgivelser. I ett tidigt skede 

övervägdes att göra en jämförande studie mellan flera företag, dock ansåg författarna av denna 

rapport att en mer djupgående och detaljerad data kunde samlas in om bara en organisation 

studerades. Detta beskrivs av Bryman & Bell (2017) som en fallstudie. I en fallstudiedesign 

studeras exempelvis ett praktiskt fall vilket i denna rapport illustreras genom det valda 

företaget. Denna design är bland de vanligaste att använda i samband med kvalitativa studier 

(Bryman & Bell, 2017). 
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Stake (1995, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 87) beskriver att det finns flera olika typer av 

fallstudier. Han menar att valet av design bör grunda sig i vilken design som ger bäst 

förutsättningar för det läsaren vill lära av studien. Författarna utför i denna rapport en studie på 

ett enskilt företag där syftet med studien inte är att dra generella slutsatser om liknande 

fallföretag. Genom att utföra studien på ett enskilt företag riktas rapporten till ett mindre område 

där undersökningen istället blir mer djupgående. Detta beskrivs av Stake (1995, refererad i 

Bryman & Bell, 2017, s.87) som en intern fallstudie. I en intern fallstudie vill forskaren få en 

inblick i de detaljer som kännetecknar en specifik situation, här eftersöks inte kunskaper om 

andra fall eller generiska frågeställningar. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att underlätta processen kring rapportens utförande formulerades syfte och frågeställningar 

tidigt i processen. Detta användes sedan hela tiden genom att ha dessa som riktlinje samt behålla 

den röda tråd som följts genom arbetet. För att säkerställa att frågorna kunde ge svar på 

rapportens syfte gjordes en förstudie på det teoretiska område som rapporten omfattades av. 

Detta för att få en bild av teorin kring området som undersökts. Genom att få en inblick i det 

teoretiska området ledde detta till att författarna av denna rapport kunde ta fram relevanta frågor 

kring området till en intervjuguide som sedan skulle ligga till grund för undersökningen. 

Designen av intervjuguiden behövde vara likadan för samtliga respondenter då syftet med 

rapporten inte är att se några skillnader bland de tillfrågade. Intervjuguiden utgick från 

rapportens specifika forskningsfrågor, ur vilka två huvudteman formades. Inledningsvis 

innehöll den korta bakgrundsfrågor för att skapa en avslappnad stämning under intervjun. 

Vidare innehöll intervjuguiden ett tema om styrmedel och ett tema om 

medarbetarundersökningen. Varje tema omfattades av ett antal frågor som kunde ge en 

fördjupad inblick i respondentens syn på problemområdet. Intervjuguiden avslutades med att 

fråga om det fanns något annat som intervjupersonen ville tillägga som inte tidigare nämnts. 

Denna typ av tillvägagångssätt underlättade sedan analysen och tematiseringen av insamlad 

data. 

 

3.4 Urval och undersökningsgrupp 

För att ha möjlighet att få fram ett urval som var representativt för det valda företaget så 

kontaktades först den valda organisationens HR-chef som kunde ge sina förslag på lämpliga 
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intervjupersoner i ledande positioner runt om i organisationen. Detta gjordes för att skapa en 

bild av dels hur organisationens ledarskap fungerade men även för att kunna se hur dessa skulle 

vara relevanta i ett undersökningssyfte. Genom att intervjua ledare inom organisationen 

strävade författarna av denna rapport efter att undersöka deras upplevelse av arbetet med 

medarbetarundersökningar inom organisationen. Efter att olika ledare i organisationen valts ut 

kontaktades intervjupersonerna via telefon där syftet med arbetet presenterades samt varför det 

var relevant att intervjua just den personen. I det här stadiet underströk författarna av denna 

rapport att de tillfrågade kommer att förbli anonyma genom hela processen. Detta ansågs viktigt 

för att underlätta engagemanget till deltagandet i intervjun. Åtta stycken individer kontaktades 

varav fem av dessa kunde tänka sig ställa upp på intervjun. Därefter bokades fysiska möten in, 

och för att underlätta för de tillfrågade så utfördes intervjuerna i ett av företagets mötesrum. I 

urvalet var det viktigt att nå ledare i olika delar av organisationen horisontellt och även 

hierarkiskt för att skapa en representativ bild av problemområdet. 

 

Bryman & Bell (2017) beskriver den valda urvalsmetoden som ett målstyrt urval och att detta 

ofta används inom kvalitativ forskning. Det gjordes genom att välja ut individer på förhand som 

kunde tänkas vara lämpliga att besvara syftet med undersökningen. Detta baserat på att deras 

jobb innefattade arbete som direkt var relaterat  till hanteringen av medarbetarundersökningar. 

Detta beskrivs genom Bryman och Bell (2017) som en urvalsmetod som vanligtvis förekommer 

när enheter väljs ut så målet med forskningsfrågorna kan besvaras. 

 

3.5 Datainsamling 

Den främsta källan till datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjufrågor med 

individer på ledande positioner runt om i det valda fallföretaget. Dessa ledare arbetar med den 

dagliga verksamheten när det kommer till utveckling och styrning av organisationen. Genom 

att använda kvalitativa intervjuer riktas fokus mot den intervjuades perspektiv i området. Detta 

gör det möjligt för respondenten att röra sig i olika riktningar under intervjun och därmed dela 

med sig av vad denne anser vara relevant och riktigt (Bryman & Bell, 2017). 

 

Efter att intervjuguiden färdigställts ville författarna av denna rapport testa intervjuguidens 

bäring. Detta gjordes genom att göra en pilotintervju med en person i författarnas bekantskap. 

Genom att göra en pilotintervju fick författarna av denna rapport en möjlighet att testa frågornas 

ordningsföljd samt avgöra hur pass lämplig varje fråga är (Bryman & Bell, 2017). Syftet med 
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pilotintervjun var att se hur frågorna tolkades av intervjupersonen samt att få konstruktiv kritik. 

Personen som deltog i pilotintervjun jobbar på en liknande position som studiens 

intervjupersoner, vilket gör dennes tolkning och upplevelse av frågorna relevant. Efter detta 

reviderades intervjuguiden. 

 

Totalt fem intervjuer genomfördes på företaget, där varje intervju var ca 20-30 minuter lång. 

Båda intervjuledarna närvarade vid fyra av dessa då en av dem utfördes av endast en 

intervjuledare. Intervjuerna utfördes i en semistrukturerad form, där frågorna var uppdelade i 

teman som berörde den frågeställning som skall besvaras i rapporten. I semistrukturerade 

intervjuer kan intervjupersonen fritt utforma sina egna svar men där intervjuledaren tillåts hålla 

en riktlinje genom intervjun (Bryman & Bell, 2017). Intervjuledarna ställde samtliga frågor i 

följdordning för att säkerställa att data kunde samlas in på de berörda områdena. Samtidigt 

ställdes följdfrågor utöver de förutbestämda frågorna baserat på intervjupersonens svar, vilket 

är vanligt i semistrukturerade intervjuer för att få mer detaljerade svar (Bryman & Bell, 2017). 

Fördelen med att ha båda intervjuledarna närvarande var att de kunde tolka intervjupersonernas 

svar utifrån olika perspektiv vilket resulterade i fler relevanta följdfrågor. 

 

Under intervjuerna ställdes det så kallade sonderingsfrågor (Bryman & Bell, 2017) för att få 

uppföljning och fördjupning av svar som getts av intervjupersonen. Detta skedde vanligtvis 

genom att intervjuledaren förklarade hur denne tolkat ett svar, för att sedan fråga om 

uppfattningen stämmer överens med intervjupersonens. Det ledde vanligtvis till att 

intervjupersonen bekräftade tolkningen och gav ytterligare detaljer för att förtydliga vad denne 

försökt förmedla. Ansåg intervjupersonen att svaret misstolkats beskrev denne vad den 

egentligen försökt förmedla i sitt svar. Därigenom kunde författarna av denna rapport 

säkerställa att deras uppfattning av intervjusvaren stämde överens med intervjupersonens. I 

slutet av intervjuguiden ställdes även frågan “är det något du skulle vilja tillägga?”. Den här 

frågan gjorde att ytterligare information som var relevant för ämnet kunde samlas in som 

intervjupersonen inte nämnt i de tidigare frågorna. Den här frågan ställdes i Treviño et al.s 

(2014, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 462) undersökning av etiskt ansvariga och är enligt 

Bryman & Bell (2017) viktig för att samla in relevant information som inte framkommit i 

tidigare frågor. 
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Intervjuerna utfördes under arbetstid i ett avskilt mötesrum på intervjupersonernas arbetsplats. 

Detta gjorde att intervjuerna kunde utföras utan störningsmoment samt att intervjupersonerna 

inte behövde förflytta sig från sin arbetsplats. Under intervjuerna tog den ena författaren rollen 

som intervjuledare och ställde samtliga frågor medan den andre författaren tog en mer passiv 

roll och förde anteckningar. Detta möjliggjorde att den passiva intervjuaren kunde skriva ner 

utförliga anteckningar och få en helhetsbild av hur intervjun utvecklades (Bechofer et al. 1984, 

refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 459). Samtliga intervjuer spelades in för att sedan underlätta 

bearbetningen av datan. 

 

3.6 Bearbetning och analys av data 

För att författarna av denna rapport skulle ha möjlighet att bekanta sig med insamlad data och 

få en tydligare bild av detta så diskuterades varje intervju igenom för att säkerställa att 

författarna av denna rapport fått liknande uppfattning av den data som samlats in. Efter att 

samtliga intervjuer genomförts transkriberades intervjuerna i sin helhet där ord för ord skrevs 

ned och analyserades. Att spela in och transkribera intervjuerna istället för att förlita sig på de 

anteckningar som tagits under intervjuerna underlättar detta en noggrann analys av datan 

(Bryman & Bell, 2017). De transkriberade intervjuerna lästes sedan igenom flera gånger för att 

säkerställa att inga viktiga detaljer i svaren missades. Efter att intervjuerna transkriberats 

mailades dessa  ut till respektive intervjuperson för att bekräfta att författarnas beskrivning 

stämde överens med respondentens egna upplevelse. 

 

Författarna av denna rapport arbetade med att upprätthålla ett objektivt synsätt när den 

insamlade datan skulle analyseras. Detta skedde genom använda ett dataprogram som var 

bekant sedan tidigare där data klistrades in för att se hur mycket material som fanns i grunden 

för den fortsatta analysen. Detta ledde till att författarna av denna rapport kunde diskutera fram 

idéer om hur den insamlade datan kunde delas upp för att ge svar på syftet med rapporten. 

Förslag började tas fram om lämpliga kategoriseringar som kunde ge en nyanserad bild av 

rapportens två forskningsfrågor. Detta tillvägagångssätt gav framförallt en tydligare bild av hur 

den insamlade datan kunde teoretiseras. 

 

Tanken var att författarna av denna rapport ville identifiera områden som togs upp gång på gång 

av intervjupersonerna. Dessa områden sammanställdes därför och togs ut till teman där rubriker 

kunde skapas som tillsammans skulle uppfylla syftet med rapporten. Denna analysmetod som 
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kallas för tematisk analys beskrivs som en av de vanligast förekommande inom kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2017). Dessa teman byggde på hur den intervjuguide som användes 

vid datainsamlingen var uppbyggd. Dock visade sig efter att intervjupersoner berättat sin 

version av ett område, att kategorisera ut teman inte kunde ske direkt efter hur intervjufrågorna 

var uppdelade. Detta eftersom information framkom genom analysen som inte räknats med på 

förhand. För att säkerställa att relevanta svar skulle sorteras ut under varje tema användes som 

tidigare nämnts en sammanställning i ett dokument. Detta gjorde att genomgående information 

från samtliga intervjuer kunde fördelas i varje tema. För att säkerställa att varje tema innehöll 

relevant data söktes likheter och typologier från varje intervju. Även skillnader bland dessa 

belystes för att skapa en bild av hur intervjupersonerna tyckte i ett visst tema. 

 

Braun och Clarke (2006) menar att fördelen med en tematisk analys är att den är flexibel och 

att analysen av data kan ske utan att vara låst till redan existerande teoretiska referensramar. 

Detta stämmer in på det induktiva arbetssätt som använts i rapporten. Den tematiska analysen 

bidrog med en tydligare sammanställning av den data som samlats in via undersökningen. 

Denna analysmetod möjliggjorde att teman kunde tas ut som tillsammans kunde ge svar på 

syftet med rapporten. Genom att använda informationen från varje intervjuperson och sätta in 

dessa i teman, bidrog detta till att ett underbyggt resonemang kunde föras kring rapportens två 

forskningsfrågor. 

 

Författarna av denna rapport var på förhand medvetna om den kritik som finns mot den 

tematiska analysen. Genom att försöka plocka ut textstycken ur ett sammanhang menar Bryman 

och Bell (2017) att detta medför vissa svårigheter då kontexten riskerar att gå förlorad i det som 

sägs. Detta var något som togs i beaktning före varje tema togs ut. Den insamlade datan har 

analyserats genom transkriberingar, anteckningar, diskussioner och slutligen sammanställning 

i ett dokument. Detta har gjorts för att motverka att inte gå miste om viktig information när 

tematiseringarna gjorts. 

 

3.7 Kvalitetskriterier  

Bryman och Bell (2017) menar att reliabilitet och validitet inom kvantitativ forskning 

motsvaras av begreppen trovärdighet och “äkthet” inom den kvalitativa forskningen. För att 

uppnå trovärdighet är det viktigt att regler för kvalitativ forskning följs. Det är även viktigt att 

framställa ett resultat som i största möjliga mån blir likartat vid en upprepad studie, att samtliga 
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steg inom processen skall tydliggöras, och att säkerställa att personliga värderingar inte 

påverkar utförandet av undersökningen. För att uppnå äkthet är det viktigt att säkerställa att en 

rättvis bild ges av åsikter och uppfattningar inom den grupp som studerats (Bryman & Bell, 

2017). 

 

För att stärka reliabiliteten (trovärdighet) i rapporten har akademisk litteratur inom 

företagsekonomisk forskning studerats för att säkerställa att regler inom kvalitativ forskning 

har följts. Genom arbetets gång har författarna av denna rapport redovisat samtliga faser av 

forskningsprocessen för att stärka pålitligheten, som är en del av trovärdigheten, i rapporten. 

Som tidigare nämnts har författarna av rapporten även i största möjliga mån redovisat processen 

som lett till fram till slutsatsen, och har även vidtagit åtgärder för att inte påverkas av personliga 

värderingar. Viktigt att notera är att det är svårt att säkerställa att resultatet blir likartat vid en 

upprepad studie, då resultaten är baserade på intervjupersonernas upplevelse av sin situation, 

vilken kan förändras från ett tillfälle till ett annat. Med detta i åtanke kan studien anses ha låg 

trovärdighet. Svaren kan skilja sig beroende på vilken ledare inom organisationen som 

intervjuas och påverkas möjligtvis även av om intervjun utförs på eller utanför arbetsplatsen.  

 

För att uppnå validitet (“äkthet”) i rapporten utfördes en pilotintervju där intervjufrågornas 

tydlighet och relevans till studiens syfte stärktes. Äktheten stärktes vidare genom att varje 

intervju spelades in och transkriberades för att förhindra att resultatet förvrängs på grund av 

förändrad minnesbild av intervjuerna. Sonderingsfrågor ställdes även under intervjuerna för att 

säkerställa att intervjupersonernas svar uppfattats korrekt. Utöver detta genomfördes 

respondentvalidering där intervjupersonerna fick ta del av resultatet och godkänna att detta var 

representativt för dennes åsikter. 

 

3.8 Etiska överväganden 

Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt att beakta etiska principer när samhällsforskning 

bedrivs för att deltagarna i studien inte ska ta skada. Under arbetets gång med denna rapport 

har författarna utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Codex, 2019).  

De forskningsetiska principerna delas upp i fyra kategorier; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

berörda personer skall informeras om forskningens syfte. Detta uppfylldes genom att 



 
 
 

       
 

28 

intervjupersonerna informerades om syftet med forskningen i samband med att de bjöds in till 

intervjun. Författarna av denna rapport har även sökt samtycke och tydliggjort för samtliga 

medverkande att deras deltagande i studien är frivilligt genom en samtyckesblankett som varje 

intervjuperson fick signera. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter ska behandlas på ett 

sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av den. Detta kravet har uppfyllts genom att uppgifter 

om de personer som ställt upp på intervjuer har förvarats på målntjänsten One-drive som ligger 

på ett krypterat nätverk. Samtliga inspelningar av intervjuer och transkriberingar kommer även 

att raderas efter att rapporten är slutförd. Avslutningsvis har även författarna av denna rapport 

varit noga med att de uppgifter som nyttjas inte kommer att användas i annat än forskningssyfte, 

detta för att uppfylla nyttjandekravet (Codex, 2019). 
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4. Empiri 

Följande empiriavsnitt inleds med en beskrivning av den analys som gjorts på insamlad data. 

Vidare har avsnittet delats upp i två huvudkapitel baserat på rapportens två forskningsfrågor 

där utvalda underrubriker tagits fram som tillsammans ska svara på rapportens syfte.  

 

4.1 Tematisk analys 

Resultatet i denna rapport presenteras genom en sammanställning av intervjupersonernas egna 

upplevelser och uttalanden. Huvudteman med subteman har tagits fram efter rapportens två 

frågeställningar. 

 

Det första huvudtemat är medarbetarundersökningens resultat och dess koppling till övriga 

styrmedel. Under detta huvudtema har subteman plockats ut som framkommit när författarna 

av denna rapport sammanställt insamlad data. Dessa subteman har identifierats som 

kategoriseringar av det resultat som framkommit av undersökningen. Syftet med dessa 

subteman är att skapa en nyanserad bild av hur det studerade fallföretaget ser på 

problemområdet. Tillsammans ska dessa svara på syftet med rapporten. Följande subteman 

plockades ut: Medarbetarundersökningens inverkan på organisationen, här framhävs 

medarbetarens roll i organisationen. Detta tema är relevant att förstå då det ger läsaren en 

inblick i hur det studerade företaget och hur de ser på medarbetarundersökningen. Det 

framkommer hur viktig medarbetaren är i strävan mot organisationens mål och där 

undersökningen kan användas för att mäta medarbetarnöjdhet. Nästa subtema är: Balans mellan 

hårda och mjuka styrmedel, här framkommer hur vikten av att upprätthålla en balans mellan de 

olika styrmedlen i organisationen ses som avgörande. Genom denna balans kopplas 

medarbetarundersökningen samman med övriga styrmedel i organisationen. Det är denna 

organisatoriska balans som beskrivs som avgörande för att organisationen ska fungera 

långsiktigt. Dock råder samtidigt en kluvenhet över hur de hårdare målen såsom försäljning är 

lättare att mäta och viktigare för företaget. Nästa subtema utgörs av Medarbetarundersökningen 

som styrmedel, här framkommer det mer ingående hur korrelationen medarbetare och resultat 

påverkar medarbetarundersökningens koppling till övriga styrmedel. Det lyfts fram hur 

medarbetarundersökningen är en del av de styrmedel som används när organisationens mål 

utformas. Det beskrivs genom att använda denna som ett verktyg för att skapa värde för 

organisationen. 
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Det andra huvudtemat berör faktorer som kan påverka medarbetarundersökningens prioritet. 

Under detta huvudtema följer subteman som tagits fram för att skapa en bild kring hur dessa 

faktorer kan påverka resultatet från medarbetarundersökningens prioritet. Följande subteman 

har valts ut: Situationsanpassning, här framkommer det hur olika delar av organisationen 

prioriterar resultatet från medarbetarundersökningen olika beroende på vilken situation de 

befinner sig. Detta kan anses relevant då det ger en mer nyanserad bild kring vad som påverkar 

dess prioritet i fallföretaget. Nästa subtema består av Uppföljningsarbetet, detta tema tar upp 

och klargör hur uppföljning av resultatet från denna undersökning sker inom organisationen. 

Här ligger fokus på att tydliggöra hur uppföljningen av undersökningens resultat är avgörande 

för hur den kommer att prioriteras när organisationen utformar sina mål. Avslutningsvis har 

subtemat Uppföljningsintervall valts ut, vilket visar hur ofta undersökningen görs och följs upp 

också påverkar dess prioritet. Här framhävs bland annat hur en alltför långsam uppföljning 

påverkar prioriteten negativt. 

 

4.2 Medarbetarundersökningens resultat och dess koppling till övriga 

styrmedel 

 

4.2.1 Medarbetarundersökningens inverkan på organisationen 

Medarbetarundersökningen beskrivs av samtliga intervjupersoner som ett bra verktyg för att 

kunna ta tempen på hur deras personal mår och presterar. Ledare beskriver undersökningen som 

det viktigaste verktyget för att se hur organisationen som helhet mår. Det visar sig också att ett 

sätt för att komplettera medarbetarundersökningen är att hålla avdelningsmöten samt 

individuella samtal där medarbetarna får uttrycka sig fritt vad de upplever i organisationen. 

Detta skiljer sig dock mellan olika delar av företaget dock är medarbetarundersökningen 

genomgående det verktyg som används i hela organisationen. 

 

Överlag skulle jag säga att det handlar om att bygga en enad grupp som jobbar åt 

samma håll och förhoppningsvis mår bra i det. Medabetarundersökningen är ett bra 

mätverktyg för att se om når vi fram, gör vi rätt saker och hur gruppen mår. (IP2) 

 

Intervjupersonerna understryker hur viktig medarbetarundersökningen är för dem ur ett 

ledarskapsperspektiv men framförallt för organisationen i sin helhet. Den genomgående 

uppfattningen är att företaget inte kan vara framgångsrikt om de inte tar tid till och lyssnar på 
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medarbetarna och låter deras åsikter påverka beslutsfattning och planering för framtiden. 

Intervjupersonerna tycker att medarbetarna är den viktigaste tillgången inom företaget och att 

resultatet av medarbetarundersökningar är ett viktigt verktyg när det kommer till att styra mot 

organisationens mål. 

 

Personligen så skulle jag ju säga att alltså… medarbetargruppen är ju en av de 

viktigaste sakerna som finns. Jobbar vi inte tillsammans kan jag stå och gapa och 

skrika eller sätta mål vart som helst men, då är det bara jag själv liksom. (IP2) 

 

4.2.2 Balans mellan hårda och mjuka styrmedel 

Enligt intervjupersonerna så finns det en balans mellan hårda och mjuka styrmedel när 

ledningen styr sin verksamhet mot sina mål. Det benämns som en balans mellan ”business” och 

”people”, där ”business” fokuserar på hårda styrmedel som försäljning, kostnader och 

produktivitet. Medans ”People” innefattar kunder och medarbetare. Det framkommer hur en 

medarbetarundersöknings resultat utgör ett av flera styrmedel inom “people” och hur den ena 

sidan sedan påverkar den andra. 

 

Medarbetarundersökningen är ju lika viktig som hårda styrmedel såsom 

försäljning eller kostnader. Så balansen mellan ”business” och ”people” skulle 

jag säga är det vi utgår ifrån när vi sätter våra mål för organisationen. (IP1) 

 

Intervjupersonernas uppfattning är att det finns många hårda och mjuka styrmedel som används 

inom organisationen. Dessa innefattas av försäljning, kostnad, produktivitet och medarbetare 

högst prioritet, där alla är lika viktiga när övergripande mål sätts för organisationen. Det går 

inte att fokusera på en del och ignorera en annan då dessa styrmedel är sammankopplade och 

beroende av varandra. Om inte ”business”-delen fungerar, så bottnar det i ett problem på 

”people”-delen. Den allmänna uppfattningen är att organisationen tar hand om sina medarbetare 

och lägger mycket fokus på att lyssna på medarbetare samt ge feedback så att de anställda ska 

må bra överlag. 

 

Inom företaget så leder vi ”business” genom ”people”. Så de är inte två olika 

ämnen. Så om jag inte säljer så börjar jag titta på varför; hur mår medarbetarna, 

hur går lagret, hur mår kunden osv… Sen tittar vi på allt tillsammans. (IP5) 
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Samtidigt så verkar det finnas vissa åsiktsskillnader bland intervjupersonerna när det gäller hur 

de uppfattar att resultatet av medarbetarundersökningar faktiskt används inom organisationen. 

Vissa hävdar att det är en total balans mellan ”business” och ”people”, att medarbetarmål har 

lika stor vikt som finansiella mål när verksamheten styrs. Andra menar att försäljning, kostnader 

och produktivitet är det som används mest inom organisationen. Det sistnämnda styrks av att 

organisationen är vinstdrivande och om de inte säljer så överlever inte företaget. Därför påstår 

vissa att det läggs mer fokus på hårda finansiella styrmedel och målsättningar. Det finns även 

en uppfattning om att det finns en större tydlighet i uppföljningen av finansiella mål. Det är 

lättare att se hur siffror har förändrat sig från ett tillfälle till ett annat, jämfört med 

medarbetarmål där det är svårare att bevisa om något har förändrats rent konkret. 

 

Vi får ju höra uppifrån om vi inte har klarat av våra kostnader eller vår försäljning, 

då behöver vi ju ta till åtgärder. Vi är här för att leverera resultat, vi är ju inte här för 

att gå i konkurs. (IP 1) 

 

Det förklaras även hur företagskulturen i organisationen påverkar hur ledningen tänker och 

prioriterar. Genom att skapa en balans mellan medarbetaren och organisationen i helhet har ett 

engagerande och utvecklande klimat skapats i organisationen. Om medarbetarens perspektiv 

tas tillvara på skapas en positivare attityd i organisationen vilken i sin tur kan tas tillvara på av 

ledningen i strävan mot organisationens målsättningar. 

 

Vår företagskultur är väldigt positiv och uppmuntrande, vi lägger stort fokus på en 

balans mellan individens mål och företagets. Jag skulle säga att våra värderingar går 

i linje med hur vi jobbar mot våra mål. (IP5) 

 

Företagskulturen beskrivs som en faktor som skapar välmående och trivsel. Det framkommer 

hur detta påverkar ledningen till att lyfta fram just medarbetarnas välmående när 

organisationens målsättningar görs. Företagskulturen influerar ledningen att använda sig av just 

en medarbetarundersökning när de styr organisationen mot sina mål. 
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4.2.3 Medarbetarundersökningen som styrmedel 

Det som gör resultatet från medarbetarundersökningen viktig för organisationen är att den ger 

ledningen en bild av hur medarbetarna mår. Medarbetarnas välmående är strategiskt viktig, och 

i synnerhet ur ett finansiellt perspektiv. Detta framkommer när det beskrivs hur nöjda 

medarbetare har visat sig leda till bättre försäljningssiffror i det studerade fallföretaget. Detta 

visas genom hur en avdelning i en period utfört egna medarbetarundersökningar mer frekvent 

för att ta sig ur en period när personalen mått dåligt och inte presterat. En tätare uppföljning av 

medarbetarundersökningen ledde till att rätt resurser kunde sättas in där det behövdes just då 

vilket i sin tur ledde till nöjdare medarbetare och avdelningen nådde sina resultat. 

 

Vi kan tydligt se att om våra medarbetare trivs på jobbet så kommer det bidra till 

nöjdare och gladare medarbetare vilket kommer leda till nöjdare kunder och då 

kommer också siffrorna. Så till viss del tror jag det är väldigt viktigt att man använder 

resultatet från medarbetarundersökningar. (IP4) 

 

Det framkommer att en förståelse för korrelationen mellan medarbetare och resultat finns och 

beskrivs genom det vardagliga förbättringsarbete som sker. Om ett problem uppstår så 

fokuseras det på vilken av dessa områden som problemet kommer ifrån. Detta gör det relevant 

att titta på hur resultatet från en medarbetarundersökning har en inverkan på ett 

försäljningsresultat. Det gör att dessa styrmedel hänger ihop i det praktiska förbättringsarbetet. 

Uppfattningen är att en balans mellan medarbetarna och de finansiella målen är väsentlig för 

att kunna eftersträva de resultat organisationen vill uppnå. 

 

Det är avgörande att det inte sticker iväg så att vi bara driver mot hårda mål som 

exempelvis försäljning. Det finns ju hur mycket nyckeltal som helst inom organisationen 

så om man håller balansen mot ”people”, där är då vår medarbetarundersökning en 

del i att sätta våra mål. (IP1) 

 

För att upprätthålla den organisatoriska balans som tidigare beskrivits mellan de hårdare 

produktivitets-målen och hur medarbetarna mår och presterar påverkas framförallt av hur varje 

ledare inom organisationen väljer att agera. Det är den individuella ledaren i varje del av 

organisationen som ansvarar för att det vardagliga arbetet mot företagets mål tas hänsyn till och 

att synpunkter från medarbetarna tas om hand och utnyttjas på bästa sätt. Gemensamt i 
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organisationen talas gång på gång om hur viktig den enskilda medarbetaren är för 

organisationen. Den generella uppfattningen är att om medarbetaren inte är nöjd så kommer 

heller inte organisationen nå de uppsatta produktivitets målen. 

 

För oss är medarbetarna vår viktigaste tillgång i organisationen, det är väldigt viktigt 

att lyssna på medarbetarna. Dom jobbar med våra målsättningar ständigt i vardagen 

och vet hur saker och ting går till. Medarbetarna är till och med viktigare än kunderna 

för om medarbetarna inte är nöjda så kommer heller inte kunderna att vara det. (IP5) 

 

4.3 Faktorer som kan påverka medarbetarundersökningens prioritet 

 

4.3.1 Situationsanpassning 

Intervjupersonernas uppfattning av vad som påverkar hur medarbetarundersökningen 

prioriteras är också att det beror på situationen inom varje specifik avdelning. Visar en 

undersökning att personalen mår dåligt och är stressad, och kanske har varit det under en längre 

tid, så läggs mer fokus på att följa upp detta på den berörda avdelningen jämfört med andra 

avdelningar. Om resultatet däremot är positivt på ett område så läggs mindre fokus på detta. 

Ledarna ”pin-pointar” på så sätt problemområden som framkommer i 

medarbetarundersökningen där de behöver förbättras och då sätts extra resurser in. 

 

Jag skulle säga att det är upp och ner hur viktig resultatet från 

medarbetarundersökningen är jämfört med övriga styrmedel beroende på vilken 

situation avdelningen befinner sig i. (IP3) 

 

En av avdelningscheferna som intervjuades hade tidigare stora problem på sin avdelning med 

missnöje och stress bland sina medarbetare, vilket i sin tur påverkade produktiviteten. Detta 

ledde till prioriteringen av undersökningen höjdes och extra insatser infördes utöver den årliga 

medarbetarundersökningen, detta för att följa upp och förbättra situationen på avdelningen. I 

det här fallet upplevde intervjupersonen att det system som fanns på plats för 

uppföljningsarbetet var otillräckligt. Prioriteringen av resultatet från undersökningen upplevs 

höjas när ett problem uppstår. Uppföljningen blir därmed oftast situationsanpassad efter vad 

som behöver ske just då. 
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Å sen vi startade så var det inte så positivt, då mådde man ganska dåligt, då var 

man ganska missnöjd. Så vi lade nästan all energi på 

medarbetarundersökningarna, vi lade flera timmars mötestid, nån gång i 

månaden på att okej, vad är det som inte fungerar, och hur ska vi få det bättre 

och vad kan jag som ledare bidra med, och vad kan du som medarbetare faktiskt 

ta ansvar för. (IP4) 

 

Gemensamt är att en mer kontinuerligt utförd undersökning underlättar för att få en bättre insyn 

i hur medarbetarna mår och presterar. Det skiljer sig dock i hur ledare väljer att utföra dessa på 

de olika avdelningarna i organisationen. Tidpunkten när undersökningen utförs påverkar även 

resultatet. Medarbetarundersökningen visar endast hur det ser ut just när den utförs men detta 

behöver nödvändigtvis inte spegla hur det sett ut resten av året. 

 

Jag kommer väl ihåg förra gången så fick vi ju väldigt högt på stress, alltså vi fick dåligt 

resultat på stress, å varav en del sa så här mår vi hela tiden, men det var också en del 

som sa handen på hjärtat; det här var en screenshot på det här nuläget, jag har mått 

såhär dåligt under dom här två veckorna men det här är inte min gemene arbetsklimat. 

(IP2) 

 

4.3.2 Uppföljningsarbetet 

När en undersökning utförts och sammanställts behöver organisationen hantera resultatet och 

sedan implementera detta runt om i organisationen. Hur varje del i organisationen arbetar med 

hanteringen varierar dock. Om undersökningen hos en avdelning visar positivt så släpps det för 

stunden medans om ett område visar negativt prioriteras det mer. Ledarens roll blir då att 

“gräva” ner sig i detta för att se vilka faktorer som bidrar till detta problemet. 

 

Vad är det för fel med personalen? Är vi exempelvis underbemannade? Efter det tittar 

vi närmare på problemet, vi går från ett ”paraply-perspektiv” till att zooma in och 

gräva efter de bakomliggande faktorerna. (IP5) 

 

En metod som visat sig vara framgångsrik för fallföretaget i att hantera resultatet från en 

medarbetarundersökning är att ta upp och jämföra ett problem i ett varuhus med andra varuhus 

inom samma koncern. Detta för att hitta eventuella likheter som kan skapa en bättre helhetsbild 
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av vilka påverkansfaktorer som finns kring problemet. Medarbetarundersökningens prioritering 

ökar genom att identifiera likartade problem i flera varuhus för att därefter kunna få ut en 

effektivare handlingsplan i det enskilda varuhuset. 

 

De gemensamma problemformuleringarna blir sen till en del av vår plan för 

organisationen i stort eller för en individuell avdelning beroende på hur mycket som är 

en röd tråd mellan varuhusen. (IP 5) 

 

Gemensamt för hela organisationen är att en handlingsplan skapas efter att 

medarbetarundersökningen utförts, och att det är närmast avdelningschef som är ytterst 

ansvarig för att uppföljningsarbetet efterföljs. Det är dock inte självklart att hanteringen av 

resultatet sker på samma sätt överallt i organisationen. Oftast sker uppföljningen först på 

övergripande nivå och sedan på varje avdelning. Det som skiljer sig mellan de olika delarna av 

organisationen är vilken prioritet resultatet ges. När krav uppifrån kommer så ökar 

prioriteringen vilket gör att varje avdelning arbetar mer aktivt med uppföljningsarbetet för 

stunden. 

 

Vi försöker att jobba med resultatet från medarbetarundersökningar hela tiden men det 

klart att när man vet att det kommer ett uppföljningskrav uppifrån på den så går man 

ju in på den för att se vad vi har gjort och ser exempelvis att den här punkten har vi ju 

tappat helt, då plockar man upp den. Detta gör man ju då några veckor innan man vet 

att det är uppföljning. (IP3) 

 

Det är med andra ord inte självklart att varje enskild del av organisationen hanterar resultatet 

från en medarbetarundersökning på samma sätt som organisationen i övrigt. Gemensamt är 

dock att hur hanteringen går till och vad som sedan implementeras påverkar vilken prioritet 

undersökningen ges. Om en avdelning inte ser hur medarbetarundersökningen kan bidra till ett 

önskat resultat är det inte säkert att den prioriteras på samma sätt som om dess styrkraft varit 

tydligare. 

 

4.3.3 Uppföljningsintervall 

Något som påverkar hur resultatet av medarbetarundersökningen prioriteras är också det 

intervall undersökningen utförs inom. I dagsläget utförs medarbetarundersökningen en gång 
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per år. Undersökningen utförs under arbetstid och berör frågor om hur personalen mår i 

allmänhet. En ledare beskriver undersökningen som en form av “temperatur-check”. Ledare 

inom fallföretaget har ingen möjlighet att påverka vilka frågor som ställs i undersökningen. 

Vanligtvis tar undersökningen ca 20 minuter för en medarbetare att fylla i. Intervjupersonerna 

understryker också vikten av medarbetarnas anonymitet för att få ärliga svar som är 

representativa för medarbetarnas åsikter. Undersökningens uppföljningsintervall upplevs i 

dagsläget som långsam och det framkommer hur detta påverkar dess prioritering negativt. 

 

För ett år är så lång tid och jag menar om man har haft eller fått ett dåligt resultat 

så vill man ju inte vänta i ett år innan man ser om det har hänt någonting, utan 

man vill ju mäta lite oftare och göra punktinsatser och göra en handlingsplan 

som är fokuserad och så liksom. (IP1) 

 

För att en ledare ska få en djupare förståelse kring bakomliggande faktorer till de problem som 

framkommer i undersökningen hålls avdelningsmöten och medarbetarsamtal utöver själva 

medarbetarundersökningen. Intervjupersonerna upplever framförallt att de vill ha tätare 

uppföljning av medarbetarundersökningen för att kunna få mer användning av den och jobba 

mer fokuserat med uppföljningsarbetet. I nuläget är det lätt hänt att det jobbas mycket med 

uppföljningen endast när resultatet fås och strax innan uppföljningen skall ske. 

Intervjupersonerna upplever då att det är lätt att tappa fokus på arbetet med resultatet av 

medarbetarundersökningen och att detta ges lägre prioritet jämfört med andra styrmedel under 

resten av året mellan uppföljnings-tillfällena. Detta som en konsekvens av långsam och ibland 

bristfällig uppföljning av undersökningen. 

 

Om man bara kollar på hur vi följer upp finansiella mål i varuhuset varje dag 

medan vi följer upp en medarbetarundersökning en gång om året!? Bara där ser 

vi ju en stor skillnad. (IP4) 

 

Gemensamt för hela organisationen är att en mer frekvent undersökning skulle göra det lättare 

för både chefer och anställda att ha koll på hur organisationen mår och presterar. Det finns just 

nu inget gemensamt verktyg att ta till för att kunna utföra en mer kontinuerlig ”temperatur-koll” 

bland medarbetarna än den årliga medarbetarundersökningen. Detta är något som anses vara 

nödvändigt för att mer relevant kunna använda och prioritera medarbetarundersökningen. Just 
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nu blir det mer improviserat och individuellt bland de olika delarna av organisationen när en 

tätare uppföljning behövs. 

 

I vanliga fall görs organisationens undersökning ungefär en gång per år, på vår 

avdelning har vi gjort en egen pappersenkät för vi ville göra lite tätare uppföljning för 

att se hur vi ligger till just nu. (IP4) 

 

Det framkommer avslutningsvis att organisationen planerar att byta ut den nuvarande 

medarbetarundersökningen till ett nytt format. Detta kommer att medföra att undersökningen 

utförs oftare, samt att ledare i organisationen kan lägga till egna frågor i undersökningen som 

är relevanta för just deras avdelning. Intervjupersonerna ställer sig positiva till förändringen 

och förväntar sig ett större fokus på att använda resultatet av medarbetarundersökningen när 

den kan utföras mer regelbundet. Det nya systemet förväntas också bidra med en ökad 

flexibilitet vilket hoppas kunna bidra till att undersökningens prioritet ökar. 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet av den här undersökningen är en sammanställning av de intervjuade personernas 

personliga åsikter och uttalanden. Det framkommer inledningsvis hur medarbetaren bär en 

avgörande roll i organisationen och hur medarbetarundersökningen är det främsta verktyget för 

att mäta hur medarbetarna mår och presterar. Även avdelningsmöten och individuella samtal 

med medarbetarna sker för att underlätta feedback och kommunikation. Intervjupersonerna 

beskriver hur de viktigaste styrmedlen inom företaget är försäljning, kostnad, produktivitet och 

medarbetarna. Där finns också en gemensam uppfattning om att dessa påverkar varandra, för 

att företaget skall fungera måste samtliga delar balanseras. Om problem uppstår med 

försäljningen så kollar ledare på resultatet från medarbetarundersökningen för att se hur 

personalen mår och om detta kan vara en bidragande faktor. Detta gör att 

medarbetarundersökningen kopplas samman med företagets övriga styrmedel genom balansen 

mellan hårda och mjuka styrmedel. Vidare framkommer det att det råder delade meningar i 

organisationen huruvida försäljning ger mer styrkraft till verksamheten, då det i detta fall rör 

sig om ett vinstdrivande företag. En annan faktor som påverkar hur organisationen ser på 

medarbetarundersökningen är den företagskultur som skapats där fokus ligger på 

medarbetarnas välmående och hur detta påverkar ledningen när de utformar företagets 

målsättningar. Det sista subtemat i resultatet framhåller medarbetarundersökningen som 
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styrmedel i det vardagliga arbetet och där korrelationen mellan medarbetaren och 

organisationens resultat lyfts fram. Här ges en inblick i hur medarbetarnas välmående påverkar 

företaget ur ett finansiellt perspektiv och hur detta kopplas till företagets övriga styrmedel. 

 

När det gäller hur resultatet av medarbetarundersökningen prioriteras, upplever 

intervjupersonerna detta lite olika. Hur hanteringen av undersökningen går till på övergripande 

nivå stämmer inte alltid överens med hur den ser ut på varje avdelning. Gemensamt är också 

åsikten om att medarbetarna är en av företagets viktigaste tillgångar och är betydelsefull för 

företagets ekonomiska framgång. Uppföljning av finansiella mål sker varje dag, uppföljning av 

medarbetarundersökningar sker en gång per år. Intervjupersonerna upplever att 

medarbetarundersökningar bör göras oftare och att det borde göras mer i uppföljningen kring 

dessa. Då det går lång tid mellan varje undersökning händer det att ledarna tappar fokus på 

uppföljningsarbetet av dessa vilket påverkar dess prioritet. Det framkommer även att ett nytt 

system för att utföra medarbetarundersökningar kommer införas. Detta innebär att 

undersökningarna kommer kunna utföras oftare vilket intervjupersonerna ser som något 

positivt. Ledare kommer även att kunna lägga in egna mer specifika frågor som berör deras 

avdelning i medarbetarundersökningen. Detta ses som positivt av samtliga intervjupersoner. 

 

Det råder dock delade meningar i hur ledare ska arbeta med att sätta ihop dessa för att nå sina 

mål. Intervjupersonerna menar att medarbetarnas välmående bidrar till ett bra kundbemötande, 

som i sin tur leder till ett bättre resultat på övriga områden i företaget. För att det tydligare ska 

gå att prioritera medarbetarundersökningen så måste en mer kontinuerlig och flexibel 

uppföljning av medarbetarundersökningen finnas tillgänglig för ledarna i organisationen. Ur ett 

ledningsperspektiv så måste de kunna agera snabbt på hur medarbetarna mår och presterar för 

att kunna bidra till en hållbar och långsiktig organisation. 
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5. Analys 

I följande kapitel presenteras en analys som är förankrad i teori och empiri. Syftet med 

kapitlet är att genom diskussion få fram en djupare bild av intervjupersonernas uppfattningar 

av problemområdet. 

 

5.1 Medarbetarundersökningens resultat och dess koppling till övriga 

styrmedel 

 

5.1.1 Medarbetarundersökningens inverkan på organisationen 

Schou (2007) diskuterar hur en medarbetarundersökning kan ha en inverkan på organisationen 

beroende på hur organisationen väljer att använda den. Medarbetarundersökningen beskrivs 

som ett verktyg som kan användas till att skapa välmående och långsiktighet. Genom att 

framhålla hur en medarbetarundersökning kan användas i teorin kan författarna belysa olika 

delar av detta med hjälp av empirin. Författarna ämnar därför i denna del påvisa hur den 

insamlade empirin i rapporten kan härledas teoretiskt. Genom att diskutera hur empirin kan 

förklaras genom valda teorier hoppas författarna skapa en fördjupad och kritisk förståelse kring 

rapportens syfte. 

 

Det som gör resultatet från medarbetarundersökningen viktig för organisationen är att den ger 

ledningen en bild av hur medarbetarna mår. Genom empirin fann författarna att medarbetarnas 

välmående är strategiskt viktig, och i synnerhet ur ett finansiellt perspektiv. Bowles och Cooper 

(2009) beskriver detta genom vikten av den kvalité som skapas för kunden genom 

medarbetaren. Detta påverkas av hur medarbetarna i organisationen mår. Det som författarna 

vill framhålla här är hur medarbetarundersökningen kan kopplas samman till övriga styrmedel 

genom dess användning för att skapa välmående i organisationen. Detta välmående visas genom 

empirin skapa ett värde i form av bättre resultat i övriga delar av organisationen. Detta styrks 

av resultatet som visar att om medarbetarna i organisationen inte trivs eller är missnöjda så 

drabbas organisationen indirekt negativt i form av ett sämre kundbemötande. Detta leder i sin 

tur till att nyckeltal såsom försäljning blir drabbade som en följd av en sämre kundservice och 

vice versa, denna koppling styrks även av Xu & van der Heijden (2005) och Heskett et al. 

(Harvard Business Review, 2008). Genom varje medarbetare representeras företaget utåt vilket 

innebär att en nöjd medarbetare har större sannolikhet att utöva bättre kundservice. Genom att 
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tydliggöra kopplingen mellan dessa vill författarna visa på vikten av att ta tillvara på resultatet 

från en medarbetarundersökning. 

 

För att bilda en mer nyanserad bild kring just denna koppling som tidigare beskrivits ville 

författarna även trycka på teoretisk kritik som framkommit under rapportens gång. Författarna 

försökte genom Edmark et. al, (2014) få fram forskning som kritiserar 

medarbetarundersökningen för att undvika ett alltför subjektivt synsätt. Edmark et. al, (2014) 

riktar kritik mot att använda sig av medarbetarundersökningar när företaget vill ta reda på hur 

medarbetarna mår och presterar. Författarna ansåg att kritiken som Edmark et. al, (2014) riktar 

mot medarbetarundersökningen var nödvändig att ta med då den ger en annan bild av det 

studerade fenomenet. Edmark et. al, (2014) hävdar att kopplingen mellan nöjda medarbetare 

och företagets resultat ibland är svag men även att medarbetarundersökningen är långsam och 

endast används för att få ledningens uppmärksamhet på HR-frågorna i organisationen. I 

resultatet hittade författarna detta delvis när det framkommer att hanteringen av resultatet från 

undersökningen ibland tappas mellan uppföljnings-tillfällena och att det intervall 

undersökningen utförs på också påverkar hur de ser på undersökningens relevans vid företagets 

styrning.  

 

Överlag har teorier i första hand tagits med i rapporten som visar på hur 

medarbetarundersökningen kan användas av en organisation för att skapa värde och tillföra 

välmående i företaget. Detta för att författarna främst funnit teorier i problemområdet som 

framhåller medarbetarundersökningen som verktyg. Ett begränsat urval av kritisk forskning till 

det studerade fallet, tillsammans med resultatet från empiridelen av rapporten, ledde till att 

författarna valt fler teorier som styrker medarbetarundersökningens användande.  

 

5.1.2 Balans Mellan Hårda och Mjuka Styrmedel 

Författarna fann genom resultatet hur det studerade fallföretaget använde sig av en balans 

mellan hårda och mjuka styrmedel. Resultatet från en medarbetarundersöknings koppling till 

övriga styrmedel i organisationen sker genom just denna balans där det ena styrmedlet påverkar 

det andra. Författarna kunde genom Kaplan och Norton (1996) visa hur en organisatorisk balans 

kan upprätthållas genom att fokusera på endast fyra styrmedel. Detta för att göra det mer 

konkret och mätbart för ledningen i organisationen i strävan efter hållbarhet och långsiktighet. 

Denna teori stämmer överens med empirin i den mån att en balans mellan styrmedel är 
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avgörande för att en organisation ska fungera långsiktigt. Det Kaplan och Norton (1996) 

framhåller är dock inte överförbart på rapportens empiri utan motsättningar. Författarna fann i 

fallföretaget hur den nämnda balansen påverkas av fler faktorer än de som nämns i Kaplan och 

Norton (1996). En av dessa faktorer var bland annat företagskulturen där det framgick hur 

denna kultur bidrog till att medarbetarnas välmående lyftes fram av företaget. Detta hittade 

författarna stöd för i Cameron och Quinn (2011) där det beskrivs hur just kulturen i en 

organisation påverkar interna beslutsprocesser i företaget. Kulturen påverkar enligt Cameron 

och Quinn (2011) även vilka styrmedel som det väljs att lägga fokus på i företaget. I resultatet 

finner författarna att en uppmuntrande och omhändertagande kultur i organisationen skapar en 

balans bland individernas välmående tillsammans med resultat. Detta beskrivs som något som 

får individerna i organisationen att dra åt samma håll vilket leder till ett gemensamt 

engagemang bland medarbetarna. 

 

Det framkom i empirin hur ledare i den studerade organisationen såg 

medarbetarundersökningen tillsammans med övriga styrmedel som en avgörande del i att uppnå 

organisationens målsättningar. Denna balans hittades delvis stöd för i Anthony, et al. (2014) 

där det beskrivs hur just en balans mellan olika styrmedel är viktig för ett företag ska fungera 

långsiktigt. Det är långsiktigheten som företag strävar mot när de arbetar med medarbetarnas 

trivsel då detta bygger en kontinuitet som skapar välmående och hållbarhet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Genom att använda sig av en medarbetarundersökning kan ett företag påverka 

medarbetarens trivsel och välmående vilket i sin tur bidrar till detta. Detta faller samman med 

de resultat som visar när ledningen i den studerade organisationen försöker hålla en balans 

mellan ”business” och ”people”. Om ett problem uppstår i den ena delen är den direkt i 

korrelation med den andra delen. Om en balans mellan dessa skapas leder detta till att 

medarbetarna blir nöjda vilket hjälper att skapa en välmående organisation. Med de 

ovannämnda teorierna går det visa hur empirin i rapporten kan förklaras teoretiskt. Dessa teorier 

bör klargöras är någon annans tolkning av rapportens problemområde, därför inser författarna 

av denna rapport den begränsning som finns i att hitta kopplingar mellan rapportens resultatdel 

och valda teorier. 
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5.1.3 Medarbetarundersökningen som styrmedel 

Författarna redogjorde tidigare för hur korrelationen mellan nöjda medarbetare och 

organisationens resultat hänger samman, och ville därför sedan göra en fördjupning på de 

bakomliggande faktorer som påverkar medarbetarundersökningen som styrmedel i 

organisationen. I resultatet framkommer detta genom den förståelse som ledare runt om i 

organisationen skapat sig i den dagliga verksamheten kring medarbetarnas roll i resultaten. Det 

beskrivs att processen i att klara sina kostnader och försäljningsmål påverkas av hur 

medarbetarna mår och presterar. Vikten av att hålla medarbetarna nöjda anses av 

intervjupersonerna som en avgörande faktor när organisationen utformar sina mål och där 

medarbetarundersökningen då anses vara det främsta verktyget för att mäta detta. Författarna 

finner stöd i detta genom De Waal (2014), som förklarar hur just en medarbetarundersökning 

kan användas som ett verktyg för organisationen att ta reda på hur medarbetarna mår. Genom 

denna teori styrks det som framkommit i empirin där det förklaras hur en 

medarbetarundersökning kan vara ett effektivt styrmedel för en organisation för att nå sina mål. 

Om företaget endast skulle sträva efter produktivitet skulle detta leda till ett kortsiktigt fokus. 

Detta beskrivs av Jacobsen och Thorsvik (2014) som att kunna koppla förbrukade resurser till 

uppsatta mål för att skapa kostnadseffektivitet och inte endast sträva efter produktivitet. Genom 

att koppla medarbetarnas välmående till organisationens resultat skapas ett kostnadseffektivt 

förhållningssätt gentemot organisationen i sin helhet. Detta leder även på sikt till att företaget 

skapar effektivitet ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 

 

För att engagera medarbetarna i organisationens mål måste ledningen i företaget tar reda på vad 

medarbetarna har för åsikter och framförallt delar med sig av de målsättningar företaget strävar 

mot. Detta för att skapa ett gemensamt engagemang i företaget. I teorin beskriver Locke och 

Latham (2003) vikten i att undersöka hur medarbetarna mår och presterar för att därigenom 

skapa en tydlig målsättning för organisationen. På sikt är detta något som skapar engagemang 

bland medarbetarna då de upplever en gemensam påverkan på företagets målsättningar. Detta 

ligger i linje med empirin där intervjupersonerna beskrev vikten av att ha medarbetare som trivs 

på sitt jobb och därigenom nå en bättre och produktivare arbetsplats. Det är viktigt att lyfta fram 

hur medarbetarundersökningen kan skapa just engagemang bland medarbetarna då detta lyfts 

fram i empiridelen och därefter förklaras teoretiskt genom (Locke och Latham, 2003; Schou, 

2007; De Waal, 2014). Dessa teorier skapar tillsammans en bild av hur 

medarbetarundersökningen framhålls som ett verktyg som kan skapa värde genom faktorer som 
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välmående som tidigare diskuterats. När det kommer till hur ett företag sedan väljer att använda 

detta, vill författarna klargöra att det i verkligheten kan skilja sig mellan olika organisationer 

och inser att det studerade fallföretaget inte nödvändigtvis är representativt för en hel bransch.  

 

Författarna hittade även vidare stöd i teorin för hur beslutet att använda sig av 

medarbetarundersökningar inom ett företag är kopplat till företagets resultat på övriga områden 

(Xu & van der Heijden, 2005; Harvard Business Review, 2008). Genom att utföra en 

undersökning som finner problem med medarbetarna, kan dessa åtgärdas och på så sätt få 

organisationen att uppnå förbättrade resultat på områden som inte är direkt kopplade till 

medarbetaren. Nöjda medarbetare jobbar mer effektivt och detta leder till nöjdare kunder, som 

sedan köper mer produkter/tjänster av företaget (De Waal, 2014). Detta går i linje med resultatet 

där organisationens motiv bakom arbetet med medarbetarundersökningar tydliggörs. 

Medarbetarundersökningarna som idag utförs inom organisationen har ett stort fokus på 

medarbetarnas välmående och trivsel på arbetsplatsen. Det visar sig i empirin hur en av 

intervjupersonerna förklarar att om medarbetarna i företaget är missnöjda är det svårare att få 

dem att jobba mot uppsatta mål. De blir mindre engagerade och kan missköta arbetsuppgifter 

eller inte ha möjlighet att utföra dessa på ett bra sätt. Detta minskar i sin tur produktiviteten som 

sedan leder till försämrade resultat på övriga områden. 

Författarna vill återigen lyfta fram hur resultatet från en medarbetarundersökning kan indikera 

mer än det som står. Den kedja som beskrivs ovan visar komplexiteten kring detta. Författarna 

inser att det inte nödvändigtvis behöver förklara denna korrelation i sin helhet, men att stöd i 

teorin finns för det studerade problemområdet. 

 

Ledarna i organisationen delar uppfattningen att företaget inte kan uppfylla organisationens mål 

om inte medarbetarna är med på vägen. För att upprätthålla en organisatorisk balans beskrivs 

varje ledares ansvar att ta tillvara på och implementera medarbetarnas synpunkter på bästa sätt. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) talar om just vikten att ta tillvara på organisationens resurser för 

att hitta ett optimalt sätt att uppnå organisationens mål. I resultatet tas den enskilda ledaren upp 

och beskrivs som avgörande när det kommer till att styra mot företagets mål och hur ledarna i 

organisationen ansvarar för att ta tillvara på medarbetarnas röst i det vardagliga 

utvecklingsarbetet. Schou (2007) stärker avslutningsvis antagandet om kopplingen mellan 

medarbetarnöjdhet och företagets resultat Dock menar han att för att undvika “trivselfällan”, 

där en ledare felaktigt tror att trivsel på arbetsplatsen automatiskt leder till bättre resultat, måste 



 
 
 

       
 

45 

det grävas djupare för att ta reda på orsaken till problemen. Det är alltså inte endast 

medarbetarnöjdhet som påverkar organisationens resultat. Det författarna vill framhålla här är 

den bild skapats genom valda teorier och kan förklara vissa korrelationer, kritik mot dessa finns 

vilket författarna också valt att ta upp tidigare i detta avsnitt. 

 

5.2 Faktorer som kan påverka medarbetarundersökningens prioritet 

 

5.2.1 Situationsanpassning 

Genom empirin framgick det att det finns en uppfattning om att hur medarbetarundersökningen 

hanteras beror på den nuvarande situationen som råder inom varje avdelning. När ett område 

får ett bra resultat på medarbetarundersökningen släpps detta för tillfället och det fokuseras 

sedan på andra områden där mer arbete krävs. Det gör att prioriteringen av resultatet från 

undersökningen jämfört med andra styrmedel varierar. Att större vikt läggs på 

förbättringsarbete där det behövs kan ses som självklart, varför skulle en ledare inte vilja 

förbättra det som inte fungerar på sin avdelning? Verkligheten verkar dock inte alltid vara så 

enkel. För att ta reda på bakomliggande orsaker till ineffektivt arbete bakom 

medarbetarundersökningar studerades bland annat Schou (2007). Enligt Schou finns en risk för 

att chefer som fått dåliga resultat på en medarbetarundersökningar istället för att påbörja 

förbättringsarbetet skjuter ifrån sig problemet och skyller på omkringliggande faktorer. 

Dessutom visade Chef och Novus undersökning att hälften av de undersökta cheferna var 

osäkra på att de fick ut önskade resultat av sina medarbetarundersökningar (Hammarkrantz, 

2015). 

 

Med både forskning och teorier som visar att det finns stora problem med uppföljningsarbetet 

av medarbetarundersökningar, ställde sig författarna av rapporten kritiska till att detta fungerar 

felfritt inom den undersökta organisationen. I det här fallet lades ett exempel fram där en av 

avdelningarna länge haft problem med missnöje bland medarbetarna. Avdelningschefen satte 

då in extra insatser för att vända situationen. Utöver de ordinarie årliga 

medarbetarundersökningarna så utformade avdelningschefen själv medarbetarundersökningar 

som utfördes oftare och som “pin-pointade” de avdelningsspecifika problemen. På denna 

avdelning valde alltså den enskilda ledaren att sätta in extra resurser för att vända situationen. 

Genom denna empiriska data menar författarna att det visas att avdelningschefen i det här fallet 

specifika fallet har prioriterat medarbetarundersökningen högt som styrmedel. Inom 
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fallföretaget verkar även den högsta ledningen uppvisa att medarbetarfrågor är ett viktigt 

moment inom organisationen. Detta är enligt Schou (2007) en viktig faktor som påverkar 

avdelningschefernas prioritering av uppföljningsarbetet.  

 

I empirin framkom även att undersökningen skulle bli mer användbar om den utformas på lokal 

nivå, dvs. att avdelningschefer själva kan lägga till frågor. I insamlandet av teori fann författarna 

av rapporten att genom att skapa undersökningen på lokal nivå höjs relevansen i 

undersökningen, vilket gör den till ett effektivt verktyg. Svensson (refererad i Lantto, 2016) 

förklarar detta genom att resultatet av medarbetarundersökningen blir mer relevant för den 

avdelningsspecifika situationen när frågor utformas av den berörda avdelningschefen. I linje 

med denna argumentation kan det påstås att mindre prioritet läggs på den 

medarbetarundersökning som vanligtvis används inom företaget, då denna utförs av ett externt 

bolag och avdelningarna inte själva har någon inverkan på vilka frågor som ställs. 

 

5.2.2 Uppföljningsarbetet 

Utöver den avdelningsspecifika situationsanpassningen, visar den empiriska datan att 

uppföljningsarbetet av medarbetarundersökningen överlag har betydelse för hur 

medarbetarundersökningen prioriteras. För att ta reda på hur medarbetarundersökningen 

prioriteras var det relevant att genom teori skapa en förståelse för hur en 

medarbetarundersökning och dess uppföljning bör utföras för att uppnå önskade resultat. 

Författarna studerade litteratur skriven av Jack Wiley (2010) och Pierre Schou (2007), som i 

sina verk utförligt beskriver hur ett företag bör gå tillväga för att uppnå önskade resultat från 

sin medarbetarundersökning. Dessa studerades för att stärka tillvägagångssättets trovärdighet, 

genom att författarna kunde jämföra flera teorier vilka bygger på lång erfarenhet av 

företagsekonomisk forskning. Genom att studera dessa teoretiskt förespråkade metoder för 

uppföljningsarbete, kunde författarna sedan se huruvida fallföretagets uppföljningsarbete 

stämde överens med detta. På så sätt bildades en uppfattning om hur uppföljningsarbetet 

påverkade medarbetarundersökningens prioritet som styrmedel. 

 

Genom teoretisk tolkning av empirin baserad på de tidigare nämnda teorierna, menar författarna 

att företaget följer en modell i uppföljningsarbetet som visar att medarbetarundersökningen och 

uppföljningen av denna ges hög prioritet. Detta baseras på att företagets uppföljningsarbete 

teoretiskt sett utförs på ett effektivt sätt, som tidigare nämnt bör leda till att de uppnår önskat 
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resultat. Empirin visar att företaget använder både diskussionsmöten och medarbetarsamtal för 

att hitta de bakomliggande orsakerna till problemen innan åtgärder vidtas för att lösa detta. Här 

involveras även medarbetarna i beslutsfattandet. Dessa möten används även för att ge 

återkoppling på framsteg och för att diskutera de handlingsplaner som sedan tagits fram. De 

begränsar sig även till ett fåtal utförbara områden som skall lösas och de har fastställda rutiner 

för uppföljningsmöten där information kommuniceras till medarbetare. Företaget använder sig 

även av benchmarking mot andra varuhus inom organisationen för att ta reda på hur de ligger 

till och för att se om dessa haft liknande problemlösningar som kan implementeras. 

 

I Empirin framkommer det dock även vissa motsägelser till huruvida 

medarbetarundersökningen prioriteras eller inte, då det upplevs uppföljningsarbetet sker på 

olika sätt inom organisationen. Dels menar många att betydligt mer fokus läggs på uppföljning 

av ekonomiska mål. Det framgår även att resultatet hanteras på övergripande organisationsnivå 

nivå, sedan är det varje avdelningschef som är ytterst ansvarig föra utföra uppföljningsarbetet. 

Antalet tillfällen då olika avdelningschefer sedan diskuterar uppföljningsarbetet på 

förutbestämda möten varierar. Empirin visar även att det upplevs att chefer ibland inte jobbar 

så mycket med uppföljningen av undersökningen som de skulle vilja, och att de då börjar jobba 

med detta först när nästa undersökning närmar sig. Det här kan enligt författarna betyda att det 

ibland finns vissa brister i kommunikationen till medarbetarna och uppföljning av de 

handlingsplaner som tas fram, vilket visar att uppföljningen av undersökningen ibland ges lägre 

prioritet. Återigen verkar detta peka på att avdelningschefen är en avgörande faktor för om 

medarbetarundersökningen prioriteras eller inte. Schou (2007) förklarar att även fast det finns 

bra system för hur uppföljningsarbetet skall utföras, så är det i slutänden den närmast ansvarige 

chefens engagemang som är avgörande för arbetet med detta. Baserat på teori och empiri 

resonerar författarna att det system som finns för uppföljning av medarbetarundersökningar ger 

företaget goda förutsättningar för att använda undersökningen som ett styrmedel. Hur 

medarbetarundersökningen prioriteras påverkas dock i hög grad av den mänskliga faktorn i 

form av den närmast ansvarige chefen. 

 

5.2.3 Uppföljningsintervall 

Som tidigare nämnt visas i empirin att ledarna inom organisationen inte alltid jobbar så mycket 

som de vill med uppföljningen av medarbetarundersökningen, trots att de framhäver hur viktiga 

medarbetarna är för företaget och arbetet med medarbetarundersökningen. Även företagets 
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business plan består till 50 procent av medarbetarmål. Vidare menar de intervjuade ledarna att 

ett betydligt större fokus läggs på hårda styrmedel jämfört med medarbetarundersökningen. 

Enligt författarna finns det baserat på empirin en viss diskrepans mellan hur mycket ledarna 

arbetar eller vill arbeta med medarbetarundersökningen, och hur mycket de faktiskt gör det. 

Undersökningen ges å ena sidan en hög prioritet genom att den uppmärksammas och betonas 

som en viktig del av arbetet med styrning inom organisationen. Å andra sidan händer det att 

uppföljningsarbetet faller bort under årets gång och blir en sekundär prioritering bakom andra 

styrmedel, vilket är ett vanligt problem enligt Sanchez (2007). En bidragande orsak upplevs 

vara det uppföljningsintervall inom vilket medarbetarundersökningarna utförs. 

Intervjupersonerna menar att uppföljningsarbetet lätt faller bort då det går ett år innan man kan 

se om resultaten förbättras när nästa undersökning genomförs. 

 

Författarna menar att detta teoretiskt kan förklaras av Schou (2007), som skriver att längden på 

tiden som går mellan varje medarbetarundersökning kan ha inverkan på engagemanget och 

intresset för dessa bland medarbetare och ledare, och därigenom hur den prioriteras. Utförs 

undersökningen med långa mellanrum, finns det en risk för att andra saker prioriteras framför 

arbetet med uppföljningen av medarbetarundersökningen. När sedan den nästföljande 

undersökningen börjar närma sig, så återupptas förändringsarbetet när det redan är för sent. 

Empirin visar att företaget i dagsläget utför undersökningen en gång per år, men att ledare inom 

organisationen vill att det ska ske med tätare intervall. 

 

Företaget kommer snart att börja använda ett nytt system för att utföra 

medarbetarundersökningar. Detta innebär att avdelningschefer själva kommer att kunna lägga 

till frågor som berör deras specifika avdelning. Peter Svensson beskriver i Chef och Novus 

undersökning att detta leder till en effektivare medarbetarundersökning som har närmare 

anknytning till specifika problem på lokal nivå (Hammarkrantz, 2015). Utöver detta kommer 

undersökningen att utföras flera gånger per år. Detta kommer att innebära att resultat mäts 

oftare, och arbetet med uppföljning kommer att ske mer fortlöpande under året. Ur ett teoretiskt 

perspektiv menar författarna av denna rapport att detta kommer medföra att 

medarbetarundersökningen ges större prioritet än i dagsläget. Beslutet att försöka effektivisera 

undersökningen ligger också i tiden vilket förklaras i Prevents undersökning som visar att 

företag idag ger arbetsmiljöarbetet allt större prioritet (Prevent, 2018). Viktigt att nämna är dock 
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att undersökningar som utförs oftare inte automatiskt behöver leda till ett mer aktivt 

uppföljningsarbete. 

 

Enligt Schou (2007) innebär ett ökat antal medarbetarundersökningar att större krav ställs på 

företaget, och risken finns för att dessa tar viktig tid från det ordinarie arbetet vilket kan 

resultera i enkättrötthet. I det här läget hjälper det att ha bra rutiner för resultatredovisning och 

uppföljningsarbete. Det nya systemet för medarbetarundersökningar kommer att ta kortare tid 

att fylla i, samt redovisa resultatet i samma stund som medarbetarundersökningen är ifylld. 

Baserat på empirin finns det goda rutiner för uppföljningsarbete i form av förutbestämda möten 

som därför inte tar extra tid från ordinarie arbetsuppgifter. Att undersökningar som utförs oftare 

bidrar till bättre uppföljningsarbete stärks i den tidigare diskussion där det framkom att 

extrainsatta undersökningar gjorde dessa till ett effektivare styrmedel. Detta för att de hade 

större inverkan på medarbetarnöjdheten jämfört med den årliga undersökningen. Som tidigare 

också diskuterats beror även prioriteringen av medarbetarundersökningen på den närmast 

ansvarige chefen, vilket genomgående verkar vara en viktig faktor som påverkar 

medarbetarundersökningens prioritet. 
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6. Slutsatser och vidare forskning 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som författarna har kommit fram till under arbetets 

gång. Kapitlet avslutas med praktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning.  

 

Syftet med rapporten var att undersöka hur resultatet från en medarbetarundersökning kopplas 

till övriga styrmedel inom organisationen samt vad som kan påverka dess prioritering. För att 

besvara syftet analyserades resultatet där författarna kunde visa hur ledare inom den studerade 

organisationen upplever arbetet med undersökningen. 

 

I rapportens empiridel framgår det att det finns en mängd olika styrmedel och mål som 

organisationen jobbar mot. Kopplingen mellan medarbetarundersökningens resultat och övriga 

styrmedel ligger i balansen mellan medarbetarmålen och produktivtetsmålen. För att 

möjliggöra denna balans använder organisationen olika verktyg för att undersöka hur företaget 

mår och presterar. Där är medarbetarundersökningen ett av sätten att ta reda på hur 

medarbetarna mår och presterar. Detta kan sedan organisationen ta tillvara på genom att mäta 

och implementera detta. Vidare genererade resultatet ett främjande av hur företagskultur kan 

påverka företagets styrning. Detta genom att upprätthålla en strävan mot utveckling samt hur 

medarbetaren är en av de viktigaste delarna i organisationen. Ansvaret ligger hos ledarna att 

skapa de förutsättningar som krävs för att en medarbetarundersöknings resultat tas tillvara på. 

Det är viktigt att avdelningscheferna tar ansvar i att ge feedback till medarbetare och låta dem 

känna sig delaktiga i uppföljningsarbetet för att skapa engagemang. Medarbetarna själva 

ansvarar för att använda undersökningen som ett verktyg till att uttrycka sin åsikt som sedan 

leder till organisationens ständiga utvecklingsarbete. Avslutningsvis framkom det hur 

medarbetaren utgör en av de viktigaste resurserna i organisationen och hur deras roll är 

avgörande för att företaget ska vara framgångsrikt. Trots detta upplever ledare inom företaget 

att det i dagsläget inte läggs tillräckligt stort fokus på medarbetarundersökningen. 

 

Vidare framkom det i analysen att varje avdelnings-unik situation påverkar vilken prioritet 

resultatet av medarbetarundersökningen ges. Prioriteringen varierar beroende på resultatet, om 

medarbetarna mår dåligt prioriteras den mer och vice versa. Här har den närmast ansvarige 

chefen en avgörande roll i hur uppföljningen av medarbetarundersökningen går till.  Att 

utforma medarbetarundersökningen på lokal nivå inom företaget visar sig göra 

medarbetarundersökningen till ett effektivare styrmedel då frågorna blir mer relevanta för varje 
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avdelning. Organisationen i sin helhet verkar ha ett bra system för uppföljningsarbetet baserat 

på Wileys (2010) och Schous (2007) teorier för hur arbetet med att framgångsrikt följa upp 

resultatet av medarbetarundersökningen bör se ut. Hur det vardagliga arbetet går till kring dessa 

visas genom hur varje enskild ledare arbetar med att engagera medarbetarna i beslutsfattande 

kring sin avdelning. Detta sker dels genom avdelningsmöten och individuella samtal med varje 

medarbetare men framförallt genom just medarbetarundersökningen. Detta är av stor vikt för 

att kunna dra riktiga slutsatser om vilka handlingar som bör ingå i förbättringsarbetet. 

Tillsammans bidrar det till att medarbetaren känner en möjlighet att kunna påverka 

organisationen och därigenom skapas ett engagemang till att sträva efter uppsatta mål. Det är 

detta engagemang som tas upp genom medarbetarundersökningen och som sedan kan användas 

som ett verktyg inte bara för att se hur medarbetarna mår, utan också för att styra mot 

organisationens kortsiktiga och långsiktiga målsättningar. Det framkom dock att 

intervjupersonerna upplever att de många gånger inte prioriterar medarbetarundersökningen så 

högt som de egentligen vill, vissa brister finns i kommunikation och uppföljning av 

handlingsplaner. En annan faktor som spelar in är det intervall som undersökningen utförs 

inom. Hanteringen skiljer sig mellan olika avdelningar vilket inverkar på prioriteringen av 

undersökningen. I dagsläget utförs undersökningen en gång per år, vilket gör att arbetet med 

uppföljningen faller bort under årets gång. Genom att införa ett nytt system där dessa utförs 

flera gånger per år, kommer undersökningen att prioriteras högre. 

 

6.1 Praktiska implikationer 

För att organisationer ska ha möjlighet att ta tillvara på resultatet från en 

medarbetarundersökning och använda detta när organisationens mål utformas finns det ett antal 

åtgärder som företaget kan vidta: 

• Skapa ett kontinuerligt informationsflöde mellan medarbetarna och ledningen där 

utrymme för reflektion och åsikter tas upp och sedan implementeras i den dagliga 

verksamheten. 

• Ledningen skall säkerställa att medarbetarna känner en tillhörighet till företaget. Detta 

för att främja medarbetares engagemang samt vilja att utveckla sig själva och därigenom 

organisationen. 

• Främja medarbetarundersökningen som verktyg när organisationen utformar sina mål, 

samt lyfta fram de finansiella fördelar som dessa resulterar i. 
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• Organisationen bör även skapa en god struktur för hur undersökningen utförs där 

relevanta frågor ställs och uppföljningsintervallet sker regelbundet. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har en del tankar och funderingar uppstått kring vilken fortsatt forskning 

på ämnet som kan bedrivas. Undersökningen har lagt en teoretisk grund för hur ledarna inom 

organisationen upplever arbetet med medarbetarundersökningar. I fortsatt forskning hade det 

således varit intressant att testa denna teori genom att intervjua medarbetare inom 

organisationen, för att se om deras uppfattning stämmer överens med ledningens. Vidare kan 

det även vara intressant att utföra dokumentstudier på resultaten av medarbetarundersökningar 

och kundnöjdhetsundersökningar för att se om det finns en korrelation mellan dessa i 

fallföretaget. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Syftet med följande intervju är att undersöka hur ledare inom organisationen använder 

resultatet av medarbetarundersökningar som ett styrmedel, samt att undersöka hur resultatet 

av medarbetarundersökningar prioriteras jämfört med andra styrmedel inom organisationen. 

Bakgrundsfrågor 

• Berätta kort om din yrkeskarriär utbildning, anställning, etc 

• Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

• Berätta kort om den tjänst du har idag. 

Vilka arbetsuppgifter innefattar tjänsten? 

Hur länge har du haft tjänsten? 

• Hur uppfattar du organisationens företagskultur? 

Hur skiljer den sig mellan olika avdelningar? eller är den samma i hela företaget? 

Styrmedel 

• Vilka styrmedel upplever du används på din avdelning? Produktivitetsmål, 

effektivitetsmål, finansiella mål, medarbetarmål etc. 

• Hur upplever du arbetet med dessa styrmedel på din avdelning? 

• Vilka av dessa ger mest styrkraft till verksamheten? 

• Vad påverkar ert agerande mest? 

• Varför tror du att det är så? 

Medarbetarundersökningar 

• Vad innebär en medarbetarundersökning för dig? 

• Hur utför organisationen sina medarbetarundersökningar? 
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Hur ofta? externa konsulter eller organisationen själva? 

• Hur upplever du att medarbetarna uppfattar medarbetarundersökningar? 

Attityder/inställning, svarsfrekvens 

• Vad upplever du att din roll är i processen med medarbetarundersökningar? 

Exemplifiera? 

• Hur upplever du att resultatet från dessa undersökningar hanteras? 

• Vi nämnde tidigare vilka styrmedel som ger mest styrkraft till verksamheten, var 

skulle du placera resultatet från en medarbetarundersökning? 

• Upplever du att det finns något som kan förbättras i arbetet med uppföljningen av 

medarbetarundersökningar? 

Avslutande frågor 

• Vad fick dig att vilja delta i detta? 

Vad gjorde att du tyckte att det verkade intressant? 

• Är det något du skulle vilja tillägga? 

• Vill du ta del av Uppsatsen? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Information om intervju  

Deltagandet i denna intervju, samt dina åsikter, kommer inte gå att koppla till dig och du 

kommer att vara anonym genom hela arbetet. Du har möjlighet att avbryta när du vill, eller 

avstå från en specifik fråga. Denna intervju är en del av det material som kommer ligga till 

grund för uppsatsen och för att undersöka hur en organisation använder resultatet av en 

medarbetarundersökning när de utformar sina mål. Det är bara vi som kommer ha tillgång till 

hela intervjun och materialet kommer att förstöras när syftet för uppsatsen är uppfyllt. 

Syftet och frågeställning  

Syftet med denna rapport är att undersöka hur resultatet av en medarbetarundersökning 

används av ledningen i en organisation. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

• Hur kopplas medarbetarundersökningen till resterande styrmedel? 

• Vilka faktorer kan påverka dess prioritet? 

Samtycke:  

Om du godkänner att delta i denna intervju så signera längst ner för att bekräfta följande: 

• Jag har läst och förstått den givna informationen om projektet. 

• Mina frågor kring undersökningen har besvarats. 

• Jag förstår att mitt deltagande i projektet är frivilligt. 

• Jag accepterar att delta i projektet. 

• Jag förstår att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i undersökningen. 

Jag godkänner att intervjun spelas in i syfte för transkribering. 

Namn:  ___________________________________________ 

 

Ort och datum: ___________________________________________ 

 

Underskrift: ___________________________________________ 


