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Sammanfattning 

 

 

Denna uppsats undersöker hur chefers och anställdas personliga inställning till medarbetarun-

dersökningar kan påverka dess tillämpning.  

Metoden för detta har dels varit studier av teorier för medarbetarundersökningar, och för så-

dana teorier som ligger till grund för syftet med medarbetarundersökningar. Den huvudsakliga 

empirin är dock uppbyggd av resultat från intervjuer med tre stycken fallföretag. Fallföretagen 

verkar inom teknikbranschen och inom handeln. 

Uppsatsen mynnar, efter en jämförelse mellan teori och intervjuresultat ut i att personlig 

inställning på olika sätt kan påverka arbetet med medarbetarundersökningar. Samt att denn 

inställning eller attityd kan skilja sig mycket mellan personal på olika företag. Slutsatsen visar 

också på att grundläggande arbetsmodeller/affärsmodeller i stor utsträckning kan påverka 

arbetet med medarbetarundersökningar, och därmed den egna personalens inställning till dem 

som tillförlitligt verktyg.   
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1  Företagens föränderliga omvärld 

Anställningsstopp, besparingar och spruckna IT-bubblor, uttryck som alla vittnar om ett hård-

nat och mer riskfyllt klimat inom det moderna företagandet.1 Dagens utveckling har lett till att 

det är de snabbaste som överlever, de som kan ta rätt beslut snabbast. Kriterierna för konkur-

renskraft har förändrats.2 Idag är det följaktligen inte storleken på organisationen som tryggar 

framtiden, utan snarare förmågan att kunna anpassa sig efter än ständigt föränderlig omvärld. 

Observera, är ett ord som allt oftare ersätts med agera. Många forskare talar idag om en ny typ 

av samhälle med nya villkor och förutsättningar.3 En del kallar det för tjänstesamhälle, där 

företag i allt högre grad börjat se lönsamhet i att kunna erbjuda mervärden i form av nya tjäns-

ter snarare än nya produkter.4 Andra kallar det för kunskapssamhälle, för att understryka att 

anställdas kunskap är det som idag är av högsta värde. 

I den traditionella ekonomin, görs kassaflödesanalyser, och ingående studier av företagens 

resultat och balansräkningar, för att reda ut svåra ekonomiska situationer. Dessa typer av 

åtgärder har dominerat företagens försvar och överlevnadsstrategier i tider av osäkerhet, och 

gör så även idag.5  

Vid sidan av teorier om den traditionella ekonomin har nya idéer växt fram. Ett exempel på 

detta är det så kallade humankapitalet som flera forskare och företagsledare börjat 

differentiera och definiera som tillgång. Humankapitalet som tillgång är att betrakta som 

medarbetarna i organisationen och den kunskap och kompetens som de besitter. Detta begrepp 

har bland annat förekommit inom marknadsföring där ett bra humankapital inom en 

organisation ofta lyfts fram som en konkurrensfördel.6 Ett bra humankapital är exempelvis en 

kompetent och motiverad personal. Att begreppet humankapital förekommer inom 
                                                                 
1 Gilad, 2004 
2 Porter, 1998 
3 Schwandt &Marquardt, 2000 
4 Normann, 2002  
5 Magretta, 1999 
6 Hatch & Dyer, 2004 
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marknadsföring beror delvis på att många företag förändrat sin verksamhet till att bli mer 

tjänsteinriktade. Detta har medfört att utbytet av pengar mot tjänster allt oftare är beroende av 

möten och relationer mellan  privata personer och anställda på det säljande företaget.7  

Denna värdering av personalen som företagens viktigaste tillgång har vunnit mycket mark det 

senaste decenniet. Filosofin går ofta under namnet Human Resource Management (HRM)8, 

och används idag ofta som ledningsstrategi och som styrinstrument.9 

 

Företag som arbetar aktivt med HRM använder flera olika verktyg för att utveckla, informera 

och utbilda sin personal. Ett av dessa verktyg är medarbetarundersökningar, vilka kan tas fram 

för olika syften, genomföras på flera olika sätt, och avslutas med varierande resultat. Ett av de 

användningsområden som dessa undersökningar används till är exempelvis att ta reda på me-

darbetarnas motivation, och hur väl de känner till sin roll i organisationen. Ren informations-

insamling vid en särkilt aktuell tidpunkt är således vanligt. Ledningen försöker skapa en bild 

av hur verkligheten ser ut, så att rätt beslut senare kan tas. Det är visserligen så att resultaten 

för det mesta inte direkt avgör besluten som skall tas, men de utgör ofta en påverkande fak-

tor.10  

Det finns inte en gemensam form för medarbetarundersökningar. Innehåll, syfte, och 

genomförande kan skilja sig fullständigt. Dock finns det flera likheter som ofta syns tydligt 

och återkommer mer frekvent. Dessa kan exempelvis vara utformningen som vanligen består 

av antingen enkäter som skickas ut till personalen, eller intervjuer.11 Ofta är syftet att ta reda 

på hur personalen uppfattar vilka mål som finns inom organisationen. Vidare kan det sedan 

undersökas hur medvetna de är om på vilket sätt de ska bidra till dessa mål. Andra syften kan 

vara att undersöka hur väl ledarskapet fungerar inom organisationen, eller på vilken nivå 

motivationen ligger inom personalstyrkan. Efter genomförandet av intervjuer och enkäter kan 

man sedan sammanställa resultat i form av diagram och tabeller. Resultaten kan sedan 

användas som information, vilken kan betraktas som mer eller mindre tillförlitlig beroende på 

situation. 
                                                                 
7 Grönroos, 2002 
8 Harzing & Ruysseveldt, 2004 
9 Thite, 2004 
10 Smith, 2003 
11 Smith, 2003 
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1.1 Ett verktyg med villkor 

Att medarbetarundersökningar finns med i beslutsprocesser möts ibland av skepsis, eftersom 

de ofta sker i form av enkäter.12 Denna misstro kan grunda sig i det faktum att enkäters 

utformning är avgörande för utfallet av resultatet.13 Det medför att de statistiska resultat som 

en sådan enkät generar, kan ses som mindre precisa. Detta kan vidare förstärkas av att antalet 

respondenter ibland kan vara mycket stort. En bristande tilltro till att resultaten från dessa 

undersökningar verkligen tas med i beslutsprocessen kan göra att anställda och chefer inte 

svarar på dem utifrån den förutsättning som var avsedd.  

Ett uttryck som används frekvent inom HRM och som blivit populärt i diskussioner kring 

organisation och ledarskap är att ”det måste vara väl förankrat i organisationen”. Medarbe-

tarundersökningar måste vara väl förankrade i hela organisationen för att ha chansen att fun-

gera som effektiva styrinstrument. Om anställda inte känner att en medarbetarundersökning 

kan hjälpa i deras situation, så kommer de antagligen inte heller att underlätta arbetet kring 

genomförandet av en sådan undersökning. Cheferna är lika ofta respondenter till medarbetar-

undersökningar som de är användare av dess resultat. Uppföljning av resultat skulle således 

kunna var beroende av chefernas inställning och tilltro till medarbetarundersökningar som 

styrinstrument. Hur mycket medarbetarundersökningar används inom organisationer, varierar 

mycket. En del företag har idag byggt upp sin affärsmodell kring sitt humankapital, och dessa 

hävdar ofta att olika typer av medarbetarundersökningar är det enda sättet att utföra mätning-

ar, och senare kunna fastställa sin strategi. Hur väl denna arbetsmetod sedan är förankrad i 

organisationen bör ju då ha en enorm effekt på hur väl affärsmodellen uppfattas av medarbe-

tarna.  

1.2 Definition av undersökningsproblemet 

Hur ser chefers och anställdas inställning till gemensamma medarbetarundersökningar ut, och 

kan den påverka resultathanteringen? 

                                                                 
12 Paul & Bracken, 1995 
13 Iarossi, 2006 
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1.3 Syfte 

 Syftet med denna undersökning är att belysa problematiken kring gemensamma 

medarbetarundersökningar som tillförlitlig informationskälla, och om genomförandet av dessa 

från undersökning till resultathantering kan påverkas av anställdas och chefers inställning till 

dem som arbetsmetod. 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att omfatta en undersökning av tre fallföretag. Två av dessa före-

tag studeras utifrån deras erfarenhet av medarbetarundersökningar som arbetsmetod. Det tred-

je företaget studeras endast som leverantör av ett medarbetarsystem. En avgränsning har ock-

så gjorts genom att samtliga fallföretag verkar inom den privata sektorn. 
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2 Undersökningens tillvägagångssätt 

För att undersöka hur chefers och anställdas inställning till medarbetarundersökningar ser ut, 

och om denna kan påverka dess tillämpning, går det att utläsa att flera perspektiv på denna 

undersökning kan appliceras. Exempel på sådana perspektiv är just chefer och anställda. De 

anställdas inställning kan kanske ha en direkt påverkan på en medarbetarundersöknings resul-

tat. Liksom att chefers inställning skulle kunna påverka både dem som respondenter, men 

även hur exempelvis hur resultatet senare används. Ett annat perspektiv som blir centralt, är 

vilka olika typer av medarbetarundersökningar som kan genomföras samt hur dessa kan på-

verkas av attityder bland respondenter och undersökningsansvariga.  

 

Från ovanstående resonemang kan det tolkas som att denna undersökning har möjlighet till att 

ha ett brett spektrum då informationen insamlas och empirin sammanställs. Studien av under-

sökningsproblemet kommer ha ett kvalitativt angreppssätt, med tanke på dess generella karak-

tär. Med detta menas att någon absolut sanning inte eftersträvas utan snarare ett resonemang 

kring problematiken med skillnader i inställning till medarbetarundersökningars tillämpning 

som styrinstrument.    

 

Empirin i denna undersökning ämnar utgöra information dels från litteratur och tidigare 

forskning, men framför allt från valda fallföretag genom intervjuer. Värt att notera är att 

fallstudien i sig inte används som en egen metod utan snarare en strategi för undersökningens 

genomförande.14 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

De data som intervjuerna genererar kan kallas för ”mjuka”. De är alltså inte statistiska data 

utan dokumentering i textform.15 Detta ger möjlighet till att tolkningen av resultatet kan ske på 

                                                                 
14 Johannessen & Tufte, 2003 
15 Johannessen & Tufte, 2003 
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ett mer effektivt sätt, så att alla förhållanden mellan exempelvis inställning och resultat kan 

uppdagas. Ett annat nyckelord vid sidan av flexibilitet kommer i denna studie att vara 

kontinuitet. Information kommer följaktligen insamlas under hela arbetet och inte bara inom 

en begränsad tidsperiod. 

 

Det resultat som denna studie avser mynna ut i är tänkt att vara en tolkning av informationen 

från intervjuer och observationer. Detta kn ses som ett kännetecken för kvalitativa studier.16 

Det som analyseras är meningssamband, dvs förklarningar till varför individer och grupper 

resonerar och handlar som de gör.17 Meningssamband kan också ses som de faktorer som 

åstadkommer olika sociala fenomen. 

2.2 Litteratur och elektroniska källor 

Studien inleddes med att undersöka vilken information som fanns tillgänglig kring ämnet i 

litterära och elektroniska källor. Dessa gick i huvudsak att finna ur Södertörns högskolas bib-

lioteks databaser, och är tänkta att förklara ämnet utifrån redan etablerade teorier. 

2.3 Urval 

De personer som blir föremål för intervjuer kommer inte att väljas ut slumpmässigt, då dessa 

har blivit det på strategiska grunder. Dessa personer anses vara lämpliga utifrån deras roll i 

organisationen, och kommer till stor del ha lokaliserats genom snöbollsmetoden. Detta inne-

bär att utefter intervjuer genomförs så uppkommer det information om vilka personer som kan 

anses vara lämpliga för vidare intervju eller observation.18 

 

För att undersöka de anställdas roll i påverkan av medarbetarundersökningars resultat och 

tillämpning, har intervjuer genomförts med anställda inom de fallföretag som valts för denna 

undersökning. Intervjuerna syftar till att vidga förståelsen för hur de ställer sig till 

medarbetarundersökningar, och om dem tror att resultaten från dessa kan användas aktivt då 

                                                                 
16 Lindblad, 1998 
17 Johannessen & Tufte, 2003 
18 Johannessen & Tufte, 2003 
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beslut tas. En alternativ metod hade varit att genomföra en enkätundersökning men risken är 

att vital information då skulle kunna gått förlorad eftersom utvidgade och öppna följdfrågor 

inte hade kunnat formuleras och ställas efter hand. 

 

Precis som de anställda kan chefernas inställning till medarbetarundersökningar påverka dess 

resultat. För att undersöka detta problem har intervjuer även genomförts med personer i 

chefsposition. En intressant dimension är att det i fallföretagen finns många chefer på flera 

olika nivåer. För att kunna urskilja om det har någon betydelse för inställningen gentemot 

medarbetarundersökningar beroende på var en chef befinner sig i företaget har intervjuer ge-

nomförts på flera olika chefsnivåer.  

 

En annan dimension till undersökningen var att intervjua konsulter. Alltså anställda på det 

företag som gör medarbetarundersökningssystem och säljer dessa vidare (företag B). Tanken 

var att hitta en informant med mångårig erfarenhet, och som introducerat medarbetarunder-

sökningar i flera företags affärsmodeller. 

2.3.1 Presentation av fallföretagen 

I denna undersökning ligger fokus på ett större internationellt bolag inom teknikbranschen, 

samt ett ledande nationellt företag inom handeln. Teknikföretaget (Företag A) verkar i de fles-

ta av världens länder och har över 30000 anställda. Företaget inom handeln (Företag B) har ca 

3000 anställda och finns representerade i alla Sveriges kommuner. 

 

Företag A har sedan ca fem år tillbaka investerat i ett medarbetarundersökningssystem (Sy-

stem X). Enligt ledningen är de mycket nöjda med System X och de hävdar att utbytet varit 

väl värt det kapital som satsats.19 På företag A finns en avdelning dedikerad till att administre-

ra och förbättra System X. Denna avdelning genomför kontinuerligt en dialog med det företag 

(Företag X) som sålt System X till företag A. En intervju har genomförts med Företag X för 

att klargöra deras syn på personalen inställning till medarbetarundersökningar. 

 

Det fanns två anledningar till att företag A valdes som undersökningsobjekt. Den första var att 

de verkar inom en bransch där förändringar sker mycket snabbt, dels i företagens omvärld, 

                                                                 
19 Intervju med chef Företag A, 2006 
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men även inom företagens organisationer. Detta ställer krav på ledningen när det gäller att 

kunna ta snabba beslut. Då kan ju medarbetarundersökningar säkert ses som en bekväm och 

lämplig väg att gå för att insamla information. Den andra anledningen till att företag A valdes 

var för att de redan haft några års erfarenhet av medarbetarundersökningssystem. 

 

Företag B valdes som fallföretag av den anledningen att de inte har flerårig erfarenhet av me-

darbetarundersökningssystem. Medarbetarenkäter som är tänkt att spegla företagets hälsa har 

genomförts, men alla i personalen har inte deltagit i dessa.20 Detta ansågs som intressant som 

möjlig påverkande faktor till den personliga inställningen till medarbetarundersökningar. 

2.4 Intervjuer 

Huvuddelen av denna studies empiri utgörs av resultat från nio st intervjuer. Intervjuerna är 

att betrakta som primärdata eftersom undersökningen har en kvalitativ ansats. Avsikten var 

med andra ord att försöka skapa en bild av den verklighet som medarbetare i en organisation 

lever i, ur deras perspektiv.  

 

Intervjuerna var strukturerade med fördefinierade frågor. Grundtanken var dock att 

intervjuerna skulle ske på ett så öppet sätt som möjligt, så att förmågan till att ställa 

följdfrågor bibehölls. Informanterna, det vill säga de personer som utgjorde 

undersökningsobjekt i intervjuerna, skulle ha möjlighet att utveckla sina svar och intervjuerna 

var inte tänkta att ha en absolut tidsbegränsning. Undersökningsproblemet berör ämnet kring 

informantens förhållande till medarbetarundersökningar, vilket ställde krav på 

intervjufrågornas utformning. Det gällde i huvudsak att dessa frågor inte var ledande åt något 

håll. Innan intervjuernas genomförande, slogs det också fast att informanterna skulle ha 

möjlighet att utveckla sina svar på sådana frågor som är av särskilt intresse. Detta kan anses 

som viktigt i den här typen av undersökningar.21 

Nio informanter valdes ut. Tre chefer och tre anställda intervjuades från företag A. En chef 

och en anställd från företag B, samt en konsult i chefsposition på från företag X. Målet är 

                                                                 
20 Intervju med chef Företag B, 2006 
21 Denscombe, 2000 
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enligt Steinar Kvale, att i kvalitativa undersökningar intervjua så många personer som behövs 

för att ta reda på det jag ville veta.22  

2.5 Observationer 

Förutom genomförandet av ett flertal intervjuer, så har även observationer gjorts. Detta 

skedde framförallt vid ett möte då Företag A hade ett utvärderingsmöte om System X. 

Värdefull information dokumenterades, och det fanns även möjlighet att ställa frågor om 

System X och hur arbetet kring det går till. Detta möte ses som extra givande eftersom det 

samlades medarbetare och chefer både från Företag A och X, där det dominerande antalet inte 

arbetar på samma plats. 

2.6 Sekretess 

De observationer och de intervjuer som har genomförts är till viss del belagda med sekretess. 

Detta gör att all information inte kommer att redovisas med hänsyn till de krav som 

fallföretagen ställt. Exempel på detta är namn på informanter, deras exakta roll inom 

företaget, detaljerade organisationsstrukturer, eller produktutveckling m.m. Denna typ av 

informationer ansågs heller inte som relevanta för denna undersökning. Fallföretagens 

verkliga namn är också sekretessbelagda i denna undersökning efter överenskommelse.  

2.7 Tillförlitlighet 

Som tidigare nämnts är undersökningsfrågan bred i den bemärkelsen att det finns många 

infallsvinklar och möjliga perspektiv. Med undersökningens tidsrymd i åtanke kommer inte 

alla möjliga perspektiv att kunna undersökas. Det hade t ex varit önskvärt att genomföra tester 

av olika medarbetarundersökningar i olika grupper, med skilda inställning, för att undersöka 

om det fanns några skillnader i uppföljning och resultathantering under en längre tidsperiod. 

Jämförelser mellan flera fallföretag hade med fördel också kunnat göras. 

De intervjuer som genomfördes var visserligen sekretessbelagda, men frågor kring framförallt 

anställdas inställning är att betrakta som känsliga, vilket i vissa fall kunnat medföra att all 
                                                                 
22 Kvale, 1997 
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information inte uppdagats med hundraprocentig reliabilitet. Intervjuer ansågs ändå som den 

mest korrekta undersökningsmetoden i detta fall. För att öka tillförlitligheten i intervjuernas 

utfall informerades informanterna om nivån på sekretess och anonymitet. 

Resultatet kommer att kunna ses som tillförlitligt för detta specifika fall, men 

generaliserbarheten i övrigt bör ses som begränsad, eftersom jämförelser med andra 

fallföretag inte gjorts i tillräcklig utsträckning. Under urvalet av fallföretag var avsikten dock 

att hitta två företag med relativt skilda förhållanden till medarbetarundersökningar, för att på 

detta sätt tydliggöra skillnader på ett tydligare sätt.  
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3 Medarbetarundersökningar i teorin 

Huruvida medarbetarundersökningar är att betrakta som en tillförlitlig informationskälla eller 

inte går det säkert att ha långa diskussioner kring. Följande kapitel har inte i syfte att var en 

del av denna diskussion, utan snarare att klargöra vilka teorier som finns om 

medarbetarundersökningar idag, och hur företag resonerar när de väljer att sådana 

undersökningar skall ingå i arbetsmodeller.  

3.1 Medarbetarundersökningarnas natur 

Frank J. Smith ägnar en avhandling till att titta närmare på hur medarbetarundersökningarnas 

historia ser ut, och hur de har utvecklats.  

 

Medarbetarundersökningar har aktivt använts sedan 1930 talet för att chefer på ett snabbt och 

effektivt sätt skulle få information om hur arbetssituationen för medarbetarna såg ut23. Dock 

var syftet inte alltid att förbättra arbetssituationen, utan oftast var det att försvåra och 

förhindra fackligt arbete. Dagens medarbetarundersökningar har flera syften, vilka Smith tar 

upp.  

 

Medarbetarundersökningar är tänkt att hjälpa ledningen i att ställa diagnos på olika situationer 

som kan uppstå inom organisationen. Detta kan vara ett uttalat syfte eller bara en följd av att 

enkäten används i arbetet. Medarbetarnas inställning är viktig, för att på ett bra sätt finna vilka 

svagheter och styrkor som finns i organisationen. 

 

Kommunikation sker genom flera olika kanaler inom en organisation, och vägen utgörs ofta 

av flera hinder. Medarbetarunderökningar tillhandahåller en direkt kanal från den lägsta 

medarbetaren till den högste chefen. Huruvida denna kanal är störningsfri är inte uteslutet, 

men det är dess unika karaktär som är intressant enl. Smith. 

                                                                 
23 Smith, 2003. 
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Ledningen i en organisation vill ofta veta hur deras beslut direkt påverkar organisationen. Hur 

deras resultat blir, hur kunder påverkas och om motivationen ökat, allt som skett som en 

direkt följd av ett medvetet taget beslut. Medarbetarundersökningar kan ibland finna svar på 

hur effekten av beslut ser ut. 

 

Ett aktivt syfte med en medarbetarunderökning är ofta att finna styrkor och svagheter. Detta är 

ett av de grundläggande syften som funnits med sedan medarbetarunderökningar började 

användas. 

 

Organisationer befinner sig i ständig förändring, vilket också ligger i dess natur. Det som 

oftast eftersöks är hur denna förändring påverkar organisationen. Det som gör att 

medarbetarundersökningar används för att finna och anpassa sig efter förändringar är att dessa 

förändringar inte alltid syns. Förändringen sker således snabbare än medarbetare och 

ledningen kan anpassa sig. 

 

Beslut från ledningen och hur dessa tas emot är en viktig aspekt för hur god effektiviteten är i 

organisationen. Medarbetarundersökningar kan finna hur vissa beslut skiljer sig från andra, 

när det gäller just bemötandet. Det går också att ta reda på till en viss mån vilken effekten av 

detta bemötande blivit.  

 

Detta är ett av de syften som medarbetarundersökningar haft sedan de började användas. 

Genom att hitta behov för vidare utveckling av medarbetarnas kunskap och kompetens kan 

ledningen se till att organisationen är konkurrenskraftig. Ibland kan även den enkät som utgör 

medarbetarundersökningen utgöra ett direkt test på medarbetarnas kunskap eller kompetens. 

 

Smith tar även upp problem som kan uppkomma då medarbetarundersökningar genomförs. 

Ofta så koncentrerar dessa undersökningar sig på negativa händelser. Det vill säga 

utvärderingar och utredningar om något som gått fel. Han hävdar att denna typ av 

undersökningar inte är av större vikt, utan att medarbetarundersökningar bör ske fortlöpande 

oberoende av hur organisationen mår. Syftet var ju att ta reda på hur en organisation mår. 
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3.1.1 Fallgropar 

En viktig aspekt att ta hänsyn till enligt Smith är de olika fallgropar som 

medarbetarundersökningar kan medföra, när det gäller dess genomförande. Ett av de 

vanligaste problemen som uppstår, är fördröjningar när det gäller resultathanteringen.24 Detta 

gäller såväl leveransen av resultat till ledningen som de övriga anställda. Om denna process är 

försenad leder det mycket snabbt till frustration. Om en medarbetarundersökning skall 

genomföras bör alla former av försening undvikas, och resultat bör presenteras så snabbt som 

möjligt för alla berörda parter. 

 

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är förberedelsen för undersökningens genomförande 

hos chefer och anställda.25 Om en undersökning skickas ut till personalen helt utan 

förberedelse kan detta led till att frågorna upplevs som svåra att svara på. Förberedelserna bör 

framför allt bestå i att syftet och genomförandet förklaras och förtydligas. Dessa åtgärder 

bedrar också till att förbereda nästa problem, vilket handlar om kultur. Dagens företag verkar 

mycket ofta på en internationell spelplan både externt och internt. Det faktum att personal 

inom företagen ofta tillhör olika kulturer medför inte bara språkliga problem, utan även olika 

syn på processer och roller inom organisationen. En sådan kulturell skillnad kan vara, vanan 

att kritisera exempelvis en chef, och hur öppet detta görs. Kulturerna kan också skilja inom 

samma land. Detta kan förekomma mellan ett företags olika avdelningar, t.ex. datasupport och 

ekonomiavdelningen. Smith menar att om en medarbetarundersökning skall kunna 

genomföras på ett bra sätt så måste dessa faktorer tas hänsyn till. 

Andra problem är undersökningsområdets komplexitet och känslighetsgrad.26 Om det som 

undersöks är av mycket komplex karaktär, så som beslutsprocesser eller rollfördelning, bör 

det ägnas extra stor uppmärksamhet till frågornas formulering och vilka frågor som ställs. Om 

detta inte görs finns det risk för att respondenterna inte kan svara så som de egentligen skull 

ha velat eller föredragit. Det kan också göra att de tappar intresse för undersökningen. Om 

medarbetarundersökningen fokuserar på känsliga områden så som vissa personers 

arbetsprestation, kan det också upplevas som svårt för respondenterna att svara uppriktigt. 

                                                                 
24 Smith, 2003, s. 35 
25 Smith, 2003, s. 36 
26 Smith, 2003, s. 37 
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3.2 Det värdeskapande kapitalet 

Medarbetarundersökningar kan som tidigare nämnts användas till många olika syften. Detta 

avsnitt är tänkt att redogöra för en affärsmodell/styrmodell, där medarbetarundersökningar i 

enkätform används aktivt som informationskälla.  

 

Ett uttryck som med jämna mellanrum dyker upp i samband med medarbetarundersökningar 

är humankapital eller Det värdeskapande kapitalet27. Henrik Fock ägnar en stor del av sin bok 

”Från Kunskap till Lönsamhet” till just detta. Det värdeskapande kapitalet presenteras som 

medarbetarnas förmåga att skapa värde för kunden och effektivitet för det egna företaget. 

Det som syftas på i definitionen och i de sammanhang som Det värdeskapande kapitalet är 

centralt är en specifik ledarskapsteori. Det kapital som är viktigast för verksamheten är den 

kompetens och förmåga att bidra till målet som medarbetarna har. Detta kan tyckas självklart, 

men ändå är det inte det som traditionellt sett utgör utgångspunkten för ledarskap inom 

organisationer. Anledningarna till detta kan vara flera, en av dessa är svårigheterna att mäta. 

Att kunna mäta vad som utgör företagens förmåga till lönsamhet är kritiskt. Detta blir 

synnerligen tydligt i en stor organisation med många medarbetare, där det kan vara svårt att 

överblicka vika förmågor som finns och inte finns. Svårigheten i att mäta blir tydlig då 

gränsen mellan kunskap och kompetens dras. Fock presenterar i sin bok kompetens som 

förmåga att sätt kunskap i arbete. 

Vad som menas är att kunskap är ren faktakunskap, sådan som går att finna i litteratur och det 

som exempelvis lärs ut på ett universitet. Kompetens är snarare det sätt som vi aktivt lyckas 

dra nytta av kunskapen för att nå ett specifikt mål. Att mäta kunskapen är därmed inte så 

invecklat, det är ju just detta som hela skolgången bygger på, med tentamina och betyg. Att 

mäta förmågan till att sätta denna kunskap i arbete är däremot mer komplext. Det är här som 

medarbetarundersökningarnas roll blir tydlig.  

                                                                 
27 Fock, 2002 
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Innan medarbetarundersökningar sätts in i ett större perspektiv, krävs en förklaring till hur det 

värdeskapande kapitalet påverkar affärsverksamheten enligt Henrik Fock. Han använder sig 

av MIA (Managing Intangible Assets) för att förklara detta. Följande figur finns presenterad i 

hans bok (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det värdeskapande kapitalet är som tidigare nämnts den förmåga som medarbetarna har att 

skapa mervärden för företagets kunder, och lönsamhet för det egna företaget. Denna process 

av värdeskapande bygger upp ett marknadskapital som utgör grund för varaktiga 

kundrelationer, vilka senare leder till lönsamhet för verksamheten, nu i form av finansiellt 

kapital. Det värdeskapande kapitalet medför också en ökad effektivitet i arbetet och 

produktiviteten, vilket precis som det ökade marknadskapitalet leder till höjd lönsamhet. 

Attraktionskapitalet utgör den dragningskraft företaget får, bestående av en framgångsrik 

framtoning. Lönsamheten är attraktiv för kunder och samarbetspartners.  

 

MIA-modellen är tänkt att fungera som styrmodell för ledningen. De parametrar som finns 

skall alltså mätas på något sätt. Lönsamheten går att mäta traditionellt med vissa finansiella 

instrument, så som nyckeltal, detta gäller även marknadskapitalet. Kundunderökningar är ett 

beprövat instrument, även om det är mer osäkert än tillexempel en kassaflödesanalys. För att 

undersöka hur det värdeskapande kapitalet ska bidra till uppbyggnad av marknadskapital och 

lönsamhet kan medarbetarundersökningar användas. Medarbetarnas uppfattningar om hur 

företaget styrs, vilka målen är, deras egen roll m.m. ger en bild av hur deras kompetens och 
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Figur 1-MIA, Fock, 2002 
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motivation bidrar till lönsamheten. Förutom motivation, finns även andra förhållanden hos 

medarbetarna presenterade, vilka är avgörande för ett företags välmående. Dessa är alla 

presenterade som följer.28 

Begrepp Innebörd 

• Kompetens  Kan 

• Motivation  Vill 

• Ansvar och initiativ  Törs 

• Befogenheter  Får 
      Figur 2 - Fock 

Ju fler av dess förhållanden som medarbetarna uppfyller ju mer lönsamt är företaget. Dessa är 

alltså att betrakta som delar av det icke fysiska kapitalet, vilket är värdeskapande. Enligt Fock 

är mätningar centrala för att företag skall kunna använda sig av sina icke-fysiska tillgångar 

(intangible assets). Han poängterar dock att MIA inte är en mätmetod, utan en styrmodell.29 

De resultat som mätningar genererar kan sedan användas för förändringsarbete. 

 

Mätningarna som Fock syftar på är olika typer av medarbetarundersökningar. Dessa kan 

genomföras på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är undersökningar i enkätform, 

där all personal i företaget deltar. Dessa undersöker olika områden och parametrar, 

exempelvis dem som presenterade i figur 2. Resultaten genereras o form av mått där dessa 

sedan går att jämföra med tidigare resultat eller andra företag. Fock poängterar att måtten 

endast är resultatet av mätningen och inte av hela arbetet. Genom att analysera måtten ökar 

förståelsen för vissa processer och behov av förändringar i organisationen. Exempel på detta 

kan vara behovet av ökad motivation hos medarbetarna, eller behov av kompetensutveckling. 

 

Fock anser att MIA modellen går att använda som en komplett affärsmodell för företag som 

koncentrerar sig på värdeskapande processer. Han tar dock och nämner flera kompletterande 

modeller som kan användas, så som TQM (Total Quality Management), Balanced Scorecards, 

Knowledgemanagement, m fl. Intressant är att han nämner dessa som kompletterande till 

varandra och inte som konkurrerande.30 Alla de andra teorierna eller modellerna har likheter 

med MIA modellen och vise versa. Det kan således antas att vilken man än väljer av dessa så 
                                                                 
28 Fock, 2002, s. 73 
29 Fock, 2002, s. 156 
30 Fock, 2002, s. 151 
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är ingen helt rätt, utan det kräver att man väljer dem som anses passa bäst. Dessutom kan ju 

flera tillämpas, till olika syften. 
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4 Medarbetarundersökningar i verkligheten  

Hittills har medarbetarundersökningar och värdeskapande kapital diskuterats skilt från 

varandra. Detta kapitel har till syfte att för dessa två ihop, för att tydliggöra resonemanget om 

hur medarbetarundersökningar kan användas, vilka hinder som finns och om resultaten från 

en medarbetarundersökning är tillförlitliga. Som det klargjorts tidigare är det medarbetares 

och chefers inställning till medarbetarundersökningar som undersöks, och det är primärt detta 

som menas med hinder. När det gäller tillförlitliga resultat, så är syftningen riktad åt hela 

medarbetarundersökningens roll i styrverksamheten det vill säga, som en tillförlitlig och 

rättvisande informationskälla.  

4.1 Utbud av medarbetarundersökningssystem 

På de flesta arbetsplatser fylls någon form av medarbetarundersökning i av de anställda.31 

Detta har gjorts länge, och ingen höjer längre på ögonbrynen när en ny skickas ut. Tidigare i 

denna studie har medarbetarundersökningarnas natur diskuterats, att det finns olika typer, och 

olika metoder för genomförande. Vad som dock är gemensamt för ALLA undersökningar är 

att den information som genereras ur dessa skall vara så nära verkligheten som möjligt. Detta 

ställer stora krav på utformning och tillämpning.32 Det finns idag en uppsjö av olika företag 

som tillhandahåller lösningar för medarbetarundersökningssystem.33 Dessa hävdar förstås att 

just dem själva har den bästa lösningen. Från webbsidor där dessa företag presenterar sig är 

det svårt att utläsa några större skillnader när det gäller utformning, innehåll och 

tillvägagångssätt. Detta kan vid en första anblick tyckas märkligt eftersom alla dessa företag 

hävdar att de har en unik lösning. De grundtankar som finns om varför just 

medarbetarundersökningar är ett lämpligt verktyg framhävs inte lika mycket som exempelvis 

tillvägagångssättet eller utformningen. Nu är ju inte innehållet på olika företags webbsidor 

                                                                 
31 Paul & Bracken, 1995 
32 Iarossi, 2006 
33 Internetsökning, 2006-05-05  
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centralt i denna undersökning, men att detta nämns har ett annat syfte. Anledningen till att 

detta nämns är att redogöra för det faktum att det som kund till ett 

medarbetarundersökningssystem kan vara svårt att skilja det olika aktörerna från varandra.  

4.2 Medarbetarundersökningssystem i arbete 

Det har tidigare hävdats att medarbetarundersökningar, och då främst dem i form av enkäter 

bemöts av skepsis. Detta kan då bero på synen på enkäter som undersökningsinstrument är att 

dem inte är särskilt precisa.34 När företag då presenterar sitt medarbetarundersökningssystem, 

kan det rent hypotetiskt antas att det kan förstärka vissa personers misstro till 

medarbetarundersökningar. Framför allt om argumenten i första hand handlar om 

tillvägagångssättet snarare än syftet.  

Smith talar om olika syften för medarbetarundersökningar, där ett av dem var ledningens 

möjlighet att ställa diagnos på olika situationer. Om MIA modellen tillämpas skulle t ex 

motivation hos personalen mätas under en given tidpunkt. Genom att få ett tal/mått på 

personalens motivation kan ledningen sedan ta de beslut som anses som lämpliga. Under 

perfekta förhållanden svarar förstås personalen uppriktigt, och tolkar frågorna på rätt sätt. 

Diagnosen är ett sätt att kontrollera organisationens hälsa. En diagnos kan också ställas på 

andra parametrar för att undersöka behov, så som kompetensutveckling, 

ledarskapsförbättringar m.m. 

Smith tar också upp medarbetarundersökningar som en av de kommunikationsvägar som 

finns tillgängliga för chefer och personal. MIA modellen kräver ju att ständiga mätningar 

görs, för att se att allt sker som det är tänkt.35 Men på grund av att snabba förändringar kan ske 

är det också av stor vikt att information om framtida förhållanden kommer fram i tid. Detta 

kan exempelvis gälla ett växande behov av kunskapsutveckling för en ny teknisk lösning. Det 

kan gälla oklarheter i vilka mål som varje enhet inom en organisation ska uppfylla etc. 

Personal uppskattar ofta denna typ av undersökning. Då de anser att alla 

kommunikationsvägar är mycket viktiga för att de skall kunna föra fram önskemål och 

                                                                 
34 Iarossi, 2006 
35 Fock, 2002 
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behov.36 Att anställda kan kommunicera på detta sätt borde ju också kunna förbättra 

motivation, samt vilja att ta eget initiativ. Dessa parametrar anses enligt MIA modellen som 

viktiga för ett företags lönsamhet och effektivitet. Genom denna typ av 

medarbetarundersökning som är tänkt som en kommunikationskanal, borde det också kunna 

leda till att medarbetare känner sig mer delaktiga än om enbart deras kunskap och kompetens 

kontrollerats. 

Medarbetarundersökningar tenderar ofta att fokusera på negativa situationer/händelser enligt 

Smith, vilket kan ge negativa influenser på genomförandet. Detta kan bero på att personal 

känner på sig att ledningen inte är nöjd då de meddelar om att en ny medarbetarundersökning 

skall göras. Om dessa undersökningar alltid fokuserar på negativitet skulle det kunna påstås 

att medarbetarundersökningar får en slags negativ stämpel. 

 

För att förtydliga resonemanget i detta avsnitt, presenteras följande syntes. Den är 

omarbetning och sammanslagning av MIA modellen och de olika användningsområden som 

Smith tar upp gällande medarbetarundersökningar. Den visar också på hur mätningar av det 

finansiella kapitalet kan utgöra grund för beslutsfattande. 

                                                                 
36 Smith, 2003 
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Figur 2 är att betrakta som en teoretisk syntes. Den är tänkt att förklara ett användningssätt för 

medarbetarundersökningar utifrån en affärsmodell liknande MIA och med en syn på 

medarbetarundersökningars natur liknande den som Smith redogör för. 

Redovisning och bokföring ligger till grund för de balansräkningar och resultaträkningar som 

företag kan ta fram för att mäta sitt finansiella kapital. Genom att analysera detta kan dessa 

instrument senare användas som grund för beslutsfattande. Beslutens långsiktiga mål för 

företag inom privat sektor är alltid ökad lönsamhet.  

MIA modellen redogör för det värdeskapande kapitalet som avgörande för lönsamhet vid 

sidan om det finansiella kapitalet. Genom att mäta kunskap, kompetens, motivation och 

ledarskap hos företagets personal, kan det värdeskapande kapitalet värderas. Mätningarna sker 

med medarbetarundersökningar. 

4.3 Medarbetarundersökningar av klassiskt snitt 

Den typ av medarbetarundersökningar som presenteras ovan kan anses vara förhållandevis 

moderna. Medarbetarundersökningar har dock inte alltid sett ut på detta sätt. Smith tog 

exempelvis upp undersökningarnas ursprungliga användningsområde. Vilket som tidigare 

nämnts var att förhindra fackligt arbete.37 Även Fock tar i sin bok upp olika generationer av 

medarbetarundersökningar.38 Dessa har gått från att vara renodlade trivselmätningar till att 

undersöka helheter i form av utvecklingsprocesser och strategisk planering.  

 

Medarbetarundersökningar med syfte att kontrollera personalens kunskap och kompetens har 

också varit vanligt sen dessa undersökningar började genomföras. Det har traditionellt sett 

varit vanligt att isolera specifika problem. Detta har gjort att man lättare kunnat utforma en 

träffsäker medarbetarundersökning.    

 

 

 
                                                                 
37 Smith, 2003 
38 Fock, 2002 
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5 Intervjuernas resultat 

Följande kapitel är tänkt att redogöra för en analys av de intervjuer som genomförts, samt 

presentera slutsatser som kan dras utifrån dessa. Syftet med intervjuerna var att undersöka 

vilken personlig inställning till medarbetarundersökningssystem som fanns hos chefer och 

medarbetare. Syftet var också att försöka fastställa om denna inställning kunde påverka 

tillämpningen av medarbetarundersökningar och resultathanteringen. Analyser och slutsatser 

är baserade på personliga tolkningar, men har för avsikt att kunna kopplas till de torier som 

presenterats i kapitel 3 och 4. 

5.1 Personlig inställning till medarbetarundersökningar  

I planeringsstadiet av intervjuerna togs aspekten om personlig inställning till 

medarbetarundersökningar in som en form av utgångsperspektiv. Att undersöka detta skulle 

underlätta arbetet med att ta fram slutsatser om huruvida personlig inställning hos 

medarbetare och chefer påverka resultathanteringen för medarbetarundersökningar. 

Det fanns stora skillnader när det gäller inställningen till medarbetarundersökningar hos 

företagen. Skillnaden gick i första hand att utläsa mellan företagen totalt sett. Personal på 

företag A var i huvudsak mer positiva till deras medarbetarundersökningar än personal på 

företag B. De personer på som intervjuades på företag A ansåg samtliga att deras omgivning 

också verkade positiva. En chef förklarade att det dock fanns personer som inte tyckte 

systemet fungerade som det borde. Denne förklarade dock att det enligt sin egen erfarenhet 

alltid funnits så kallade ”nejsägare”. 

5.1.1 Företag A 

Ett intressant intryck som uppkom då intervjuer med företag A genomfördes var att flertalet 

av cheferna och andra anställda alla nämnde vikten av medarbetarundersökningens 

uppföljning. Företag A har som tidigare nämnts en speciell avdelning för detta ändamål, men 
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under systemets introduktion hade det vid något enstaka tillfälle inträffat att resultaten inte 

följts upp tillsammans med personalen. Effekten av detta blev då frustration, och misstro om 

det är värt mödan att genomföra enkätundersökningar med personalen om resultaten ändå inte 

presenteras och förklaras. Denna frustration var det ingen som upplevde idag, utan tonen var i 

huvudsak positiv.  

Resultaten från medarbetarundersökningar är ju det som egentligen är intressant eftersom 

dessa senare kan användas som del av beslutsgrundande information. På företag A är en del 

av resultaten som tas fram att likna vid en slags ledarskapsbetyg. Dessa kan ses över hela 

organisationen, men också på individuell nivå. En person kan endast se sitt egna 

ledarskapsbetyg, samt betyget på personer underordnade dem. Syftet med dessa betyg är inte 

bara att varje ledare får ett betyg att begrunda över sig själv, utan kan aktivt användas då nya 

grupper sätts ihop. Det går genom olika ledares betyg att anpassa så att rätt typ av ledare 

placeras på rätt ställe. Detta är ett känsligt verktyg, men kan enligt några chefer användas till 

ändamålet. Eftersom det är känsligt, borde det också kunna leda till att det snabbt kan bli ett 

verktyg som blir utsatt för misstro, tveksamhet eller skepsis om någon känner sig orättvist 

behandlad. Alla chefer hade inte erfarenhet av att använda chefsbetyg som underlag för 

gruppsammansättning, eftersom alla inte vanligtvis har den uppgiften. En chef som inte 

använt chefsbetygen för att sätta ihop grupper, och heller inte ansåg att denne använde andra 

resultat aktivt, ansåg dock att resultaten fanns med i ”bakhuvudet” då beslut togs. 

Det ställdes också frågor kring om informanterna tyckte att resultaten från 

medarbetarundersökningarna var att betrakta som rättvisande, och om det fanns vissa 

undersökningsområden som genererar mer precisa resultat än andra. Det fanns några som 

tyckte att ledarskapsbetyget var att föredra framför andra, men i huvudsak var det 

helhetsbilden, alltså alla resultat tillsammans som ansågs mest rättvisande. Framförallt 

cheferna framhöll att det hade stort förtroende för Företag X i deras förmåga att framställa 

ändamålsenliga enkäter. 

Eftersom chefer på olika nivåer intervjuades, var det av intresse att klargöra eventuella 

skillnader i åsikt mellan dessa. En fråga som ställdes för att klargöra detta var om informanten 

värderade något undersökningsområde mer än något annat. De flesta svarade åter igen att 

helheten var viktigast. Det fanns dock dem som kunde se att det ibland i vissa situationer var 

viktigt att lyfta fram vissa undersökningsområden mer än andra. En chef tryckte extra på 
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tumregeln att alltid sätta mål för personalen. System X innefattar en undersökning av 

medarbetarnas uppfattning av vilka mål som finns inom organisationen. Han menade att vissa 

situationer kräver att målet förtydligas extra starkt hos personalen.   

Det kan av egen erfarenhet, ibland sättas samband mellan portionen inflytande och om man är 

mer eller mindre positiv till saker och ting. Så för att klargöra om detta samband även fanns 

gällande medarbetarundersökningar ställdes frågan om chefer och anställda haft, har eller vill 

ha inflytande över System X. De flesta hade deltagit i mindre utvärderingar av systemet, men 

ingen kände att de var i behov av mer inflytande när det gällde utformning och 

resultathantering.  

De resultat som en System X undersökning genererar är tänkta att presenteras för alla i den 

berörda personalstyrkan. Eftersom resultaten har i syfte att visa på personalens prestanda, 

uppstår det ibland kraftmätningar. Dessa uttrycks inte i annat än att chefer med en avdelning 

med gott betyg är stolta och gärna nämner det goda resultatet. 

MIA modellen utgör en av grunderna till arbetsprocesser hos arbetet i Företag A. Det 

medarbetarundersökningssystem som de tillämpar är även det uppbyggt kring denna modell. 

Medarbetarundersökningar anses nämligen som lämpliga för att mäta de olika delar som 

modellen beskriver. När intervjuerna genomfördes ställdes också frågor kring vilka modeller 

och tankar som ligger till grund för varför medarbetarundersökningar används så aktivt. 

Informanterna nämnde inte specifikt MIA modellen, men de redogjorde för varför de 

personligen tyckte att dessa undersökningar är viktiga att genomföra. De talade alla om 

humankapital, eller värdeskapande kapital och vikten av att värdera personalens kapacitet 

såväl som den finansiella. 

5.1.2 Företag B 

Företag B skiljer sig mycket från Företag A, vilket gäller såväl bransch som organisation. 

Detta faktum stod klart redan innan intervjuerna började planeras, och att studera dessa 

skillnader var också avsikten. 

Företag B har inte erfarenhet av gemensamma medarbetarundersökningar som genomförs för 

alla i organisationen. Det har vid några tillfällen genomförts medarbetarundersökningar, men 

arbetet med resultaten ser annorlunda ut från företag A. 
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Frågan ställdes till de utvalda på Företag B om dem fyllt i en sådan undersökning. Hälften 

svarade att de hade fyllt i en men inte fått ta del av resultatet, andra hälften hade inte alls 

medverkat i en sådan undersökning. De som hade medverkat hade bara gjort detta ett fåtal 

gånger, och det hade inte skett regelbundet. Undersökningarna som genomförts hade delvis i 

syfte att klargöra personalens motivation, men framför allt mäta deras kunskap om företagets 

marknadsföringskampanjer och sortiment.  

En intervjufråga bad informanterna från Företag B att beskriva deras personliga inställning till 

dessa undersökningar. De ombads förklara vilket de trodde syftet var, om dem skulle delta 

igen och om de tror att de medarbetarundersökningar i enkätform som de svarat på är 

effektiva. Resultatet från detta resonemang var mestadels negativt. En anställd på företaget 

hävdade att avsikten med dessa undersökningar var att ta reda på vilka som skulle erbjudas 

vidare anställning efter nedskärningar i personalstyrkan, och vilka som skulle fasas ut. En 

chef trodde inte att resultaten inte kunde användas för något specifikt ändamål. 

En fråga ställdes om medarbetarundersökningarnas utformning, och om informanterna hade 

något att invända eller berömma. Det enda svar som denna fråga gav, och vilket också var 

gemensamt för samtliga, var att de i fortsättningen inte ville fylla i sitt namn och 

personnummer på enkäten. 

När det gäller affärsmodeller och arbetsmodeller kring humankapital eller det värdeskapande 

kapitalet, så är det något som inte förekommer så ofta inom hela Företag Bs organisation. 

Möjligheten finns att sådana modeller endast finns på ledningsnivå och de avdelningar som 

sköter administrativa ärenden m.m. Om de medarbetarenkäter som genomförts med 

personalen haft affärsmodeller om det värdeskapande kapitalet eller motsvarande till grund, 

framkom inte genom intervjuerna. Några resultat från dessa undersökningar fanns inte heller 

att tillgå vilket gjorde att det inte heller gick att utläsa från sådana källor. Däremot blev det 

tydligt genom intervjuerna att finansiella mål var något som ofta kommunicerades ut från 

ledningen. Verksamheten var enligt en lokal chef på företag B resultatinriktad.  

5.1.3 Företag X 

Intervjuerna med företag X riktades mer in på hur dem som konsulter tänker när det gäller 

medarbetarundersökningssystem och hur dem förankras i organisationen. Det är ju självfallet 

så att företag X är positiva till medarbetarundersökningar som arbetsmetod, eftersom det utgör 
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deras säljande produkt/tjänst. Men det som eftersöktes var hur de tacklar situationer där 

exempelvis medarbetare hos en kund har en negativ inställning till medarbetarundersökningar. 

Den konsult som kontaktades, förklarade att de kunder de som de oftast kommer i kontakt 

med är positivt inställda. Mestadels har dessa kunder uppsökt Företag X för att få hjälp med 

ett eller flera problem. Viljan att lösa problemet brukar då ofta vara stark, vilket kanske 

medföra en positiv anda. När det gäller Företag A så har de brukat System X under en 

femårsperiod, och personalen har enligt informanten från Företag X hunnit vänja sig. Företag 

X genomför kontinuerligt utvärderingar och förbättringar tillsammans med Företag A. 

Informanten underströk också vikten av att denna dialog fungerar på ett effektivt sätt, och 

framhäver även i samband med detta fördelen med att vara en utomstående part. Att inte vara 

en direkt del av organisationen ger en möjlighet att betrakta den på ett neutralt och därmed 

mer realistiskt sätt. 

5.2 Personlig inställning som påverkande faktor  

Det första som kan fastställas är att skillnaden mellan företag A och B är tydlig. Framför allt 

när det gäller den personliga inställningen/attityden. Samtliga chefer och medarbetare som 

intervjuades från företag A var positivt inställda till att använda resultaten, från deras 

medarbetarundersökningar. De tyckte även att resultaten mestadels var precisa och 

rättvisande. Detta skilde sig totalt från företag B där merparten var negativt inställda, både till 

resultatens reliabilitet, men också till dess validitet. Resultaten var därmed i deras ögon, 

varken rättvisande eller användbara.  

Hur den positiva och negativa attityden påverkar tillämpningen och resultathanteringen blir 

också tydlig. En kan tyckas logisk följd, är att personal på företag A på grund av sin positiva 

inställning till medarbetarundersökningar väljer att tillämpa dessa i större utsträckning. Trots 

att denna följd kan anses som logisk, är det av intresse att analysera orsaken närmare.  

Företag B har som tidigare nämnts inte använt medarbetarundersökningar i någon större 

utsträckning, detta har medfört att någon kultur med sådana undersökningar inte haft 

förutsättningar att byggas upp.  
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Genom att ledningen inte presenterar syftet mer tydligt kring varför 

medarbetarundersökningar genomförs blir det också svårt för personalen på företag B att 

känna sig motiverade till att bidra till den typen av undersökning. Det har heller inte skett 

någon uppföljning av resultatet från medarbetarenkäten som personalen fått ta del av. Detta 

har lett till misstro mot ledningen och varför denna genomfört enkäten. Rykten kring att syftet 

var att ta reda på vilka personer som bidrar mer eller mindre hade också börjat cirkulera. Enlig 

Smith var uppföljning kritiskt för alla medarbetarundersökningar.  

 

Smith redogjorde även för att ett negativt fokus i en medarbetarenkät kan skapa ett negativt 

fokus hos hela personalen. Detta kan anses vara fallet för företag B. Personalen kommer 

oavsett syfte med medarbetarundersökningen se dess genomförande som negativt, om dem 

inte får ta del av resultatet. Tillexempel så utgjordes större delen av 

medarbetarundersökningen hos företag B av en slags kompetenskontroll, vilket gjorde att 

ledningen sågs som missnöjda med personalens kompetens. De negativa rykten som 

cirkulerade kan anses vara ett av uttrycken för personalens negativa inställning och attityd till 

medarbetarundersökningar. 

Situationen hos företag A ser omvänd ut. Företaget har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt 

med medarbetarundersökningar. Resultaten används aktivt i beslutsprocesser, vilket kunnat 

bli möjligt genom att personalen engageras regelbundet. En gemensam undersökning görs 

minst en gång om året för hela företaget, och ungefär samtidigt. Resultaten för respektive 

avdelning presenteras vid avdelningsmöten, och ledarskapsbetyg delas ut till varje chef. 

Huruvida chefers position inom företaget spelade roll för resultathanteringen initierades som 

en faktor att undersöka. Det framkom dock inget tydligt svar på detta som kunde bevisa eller 

motbevisa att en sådan skillnad finns. En större enkätundersökning hade kanske varit 

nödvändig för att få svar på detta. 

Intervjuerna redogjorde för, vilket också tidigare nämnts, att det idag fungerar mycket bra, 

men att så inte alltid varit fallet. Det ansågs av anställda och chefer hos företag A som kritiskt 

att personalen alltid får tillgång till resultaten från medarbetarundersökningarna. Detta 

stämmer väl överens med det resonemang som Smith fört. För sen eller utebliven feedback 

var en av de fallgropar som tas upp under punkt. 3.1.1. 
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Skillnaden mellan företag A och B kan, om den teoretiska syntesen tas i åtanke, betraktas som 

ett resultat av olika arbetssätt. Syftet med de olika medarbetarundersökningarna kan tyckas 

likna varandra, men trots detta finns en sådan fundamental skillnad i personlig inställning till 

undersökningarna.  Den största orsaken till denna skillnad anses vara att företagen har olika 

förutsättningar för att genomföra medarbetarundersökningar. Om ett företags affärsmodell är 

uppbyggd blir det lätt för både chefer och medarbetare att förstå nyttan med resultaträkningar 

och balansräkningar. Ingen kommer antagligen att ifrågasätta den kontinuerliga bokföringen 

eftersom redovisning är både rutin och kultur. När företag B genomfört 

medarbetarundersökningar, så har dessa i första hand fokuserat på enstaka problem. 

Undersökningarna har genom det haft en form av negativt fokus från början. De 

medarbetarundersökningar som företag A har genomfört sker ju samma tid varje år, vilket gör 

att deltagarna inte enbart ser dem som ett uttryck ett behov av förbättringar. 
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6 Avslutande diskussion 

Att det idag formats nya villkor för företags överlevnad är något som det blivit populärt att 

argumentera för. Det förekommer såväl inom litteraturen som från politiker när de diskuterar 

skattepolitik och andra näringslivsfrågor. Dessa nya villkor kändes även personligen som 

något som lät logiskt och rationellt, även om orsaken kändes som aningen abstrakt. Efter de 

intervjuer som genomfördes blev det tydligaste intrycket att många företag befinner sig i helt 

skilda världar. Den enda faktor som till detta som undersöktes var medarbetarundersökningar, 

och hur de tillämpas.  

Resultatet på den ursprungliga frågeställningen gick att besvara. Det var dock inte det enda 

resultat som undersökningen mynnade ut i vilket var något oväntat. Genom att studera och 

jämföra medarbetarundersökningarnas genomförande och uppföljning mellan två företag, gick 

det att på ett snabbt sätt få en överblick av företagens arbetssätt. Ledningens syfte med 

medarbetarundersökningarnas liknade varandras då detta beskrevs av cheferna själva, men 

skillnader i anställdas inställning och uppfattning vittnade om motsatsen.  

Det intressanta är egentligen inte vilket företag som gör rätt i frågan om hur 

medarbetarundersökningar används. Eftersom båda företagens slutgiltiga mål är ökad 

lönsamhet så får denna faktor avgöra. Vilket å andra sidan mynnar ut i en annan svårighet, 

nämligen att avgöra hur mycket det värdeskapande kapitalet är värt och om 

medarbetarundersökningens resultat verkligen bidragit aktivt till lönsamheten. Vissa forskare 

bland andra Allain Gosselin, hävdar att för mycket feedback kan ha motsatt effekt på 

effektiviteten i organisationen och därmed lönsamheten.39 Det kan från vissa chefer livligt 

strömma ut information baserad på uppföljning av medarbetares arbete. Denna feedback på 

anställdas och chefers arbete kommer ofta från just medarbetarundersökningar. 

Det är ju också de facto så att medarbetarundersökningar inte bara kan användas av företag 

med modeller liknande MIA i botten. Traditionellt sett så har det varit vanligare att isolera 

                                                                 
39 Gardiner, 2004 
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specifika problem.40 I denna undersökning visade sig att det företag som arbetar efter en 

modell som MIA, hade mer positiva erfarenheter av medarbetarundersökningar än det 

företaget som koncentrerat sig på enskilda problem. Om detta är en universell sanning är det 

efter denna undersökning omöjligt att svara på.  

Frågorna är många, men svaren är fler, vilket gör ämnet medarbetarundersökningar förblir 

komplext trots denna undersöknings försök till klarläggande. Detta gäller exempelvis 

medarbetarundersökningars tillförlitlighet som informationskälla. Denna tillförlitlighet är med 

största säkerhet begränsad, men det skulle vara intressant att undersöka var dessa gränser går.    

                                                                 
40 Smith, 2003 
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Figurer 

Figur 1 – MIA modellen, Henrik Fock (se litteraturlistan) 

Figur 2 – Henrik Fock (se litteraturlistan) 

Figur 3 - Egen omarbetning gjord av författaren utifrån befintliga modeller och teorier av 

Frank J.   Smith och Henrik Fock (se litteraturlistan) 


