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Medarbetarundersökningar blir ett allt vanligare inslag i 
organisationers personalarbete och eftersom det kan finnas viss 
problematik gällande uppföljningen av dessa syftade denna studie till 
att undersöka vad som kan motivera samt hindra chefers motivation 
till att arbeta med medarbetarundersökningar. Fem chefer på ett 
företag i IT-branschen intervjuades och informationen analyserades 
tematiskt. Ett tema i resultatet visade att det som kunde motivera 
cheferna till att arbeta med medarbetarundersökningen var att de 
genom denna fick återkoppling på sitt ledarskap och att de på ett 
positivt sätt tvingades till att arbeta med förbättringsområden. Teman 
som däremot gällde hinder för motivationen var hur undersökningen 
var utformad, tidsbrist, svårigheter i att tolka resultaten samt ett 
begränsat handlingsutrymme då det gäller områden för utveckling. 
Studiens resultat diskuterades i relation till motivationsteorier samt 
tidigare forskning inom området och kan bidra med idéer kring vad 
som kan få chefer att effektivt arbeta med verktyget 
medarbetarundersökningar.  

 
 

I dagens arbetsliv blir det allt vanligare att genomföra så kallade 
medarbetarundersökningar. En av anledningarna till detta är att företag måste ha 
kunskap om medarbetarnas inställning till sin arbetssituation för att kunna utforma 
arbetsförhållandena på bästa sätt (Shou, 2007). En medarbetarundersökning är 
vanligtvis en enkät där personalen får svara på frågor kring exempelvis arbetsklimat och 
företagskultur (Shou, 2007). Medarbetarundersökningar kan även användas för att mäta 
hur ledarskap, feedback och medarbetarskap fungerar på arbetsplatsen och sker som 
vanligast årligen (Granberg, 2011). Enligt Wiley (2012) används oftast dessa 
undersökningar som en del i företagets affärsstrategi och speciellt till att utforma 
strategier för de resurser som personalen i organisationen utgör. Resultatet kan 
användas för att influera ledningens beslutsfattande och för att skapa en förändring i 
organisationen, om behov av detta finns. På ett mer grundläggande plan kan 
undersökningen användas för att personalen ska få göra sin röst hörd (Wiley, 2012).  
 
Trots att medarbetarundersökningar blir allt vanligare och ska fungera som ett verktyg 
för utveckling och förändring så är en svaghet att det ofta inte sker tillräckligt med 
uppföljning av resultaten som undersökningen ger (Shou, 2007). Schou (2007) menar 
att en av anledningarna till detta kan vara att företaget inte inser vilken komplex uppgift 
det är att använda medarbetarundersökningen på ett genomgripande sätt. Man luras av 
att det är relativt lätt att skapa undersökningen och genom exempelvis webenkäter 
snabbt samla in och sammanställa resultaten. Något som kan påverka svårigheten i att 
skapa de bästa förutsättningarna för att följa upp medarbetarundersökningen är de 
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resurser cheferna har till sitt förfogande, exempelvis utbildning samt prioritering av 
undersökningen (Wiley, 2012).  
 
Det har med ovan nämnt konstaterats att det kan uppstå svårigheter och därmed 
utmaningar gällande arbetet med resultaten från medarbetarundersökningar men det går 
inte att finna någon omfattande forskning kring hur chefer uppfattar 
medarbetarundersökningar och vad som kan motivera dem till att arbeta med dessa. 
Främst behandlar forskning inom området exempelvis utformandet av 
medarbetarundersökningar och de anställdas syn på dessa. Dock kan det vara en 
behållning för organisationer att veta hur de kan utforma uppföljningsarbetet och 
undersökningen i sig för att fånga chefers intresse. Om detta sker kan det enligt mig 
vara möjligt att resultatet från medarbetarundersökningar hanteras både noggrannare 
och med mer entusiasm. Det finns därför i denna studie ett intresse av att undersöka hur 
chefer ur ett motivationsperspektiv arbetar med uppföljningen av dessa undersökningar. 
 
Medarbetarundersökningar ur ett chefsperspektiv 
Även om forskning kring chefers syn på medarbetarundersökningar verkar sällsynt går 
det i en avhandling av Paul (1994) att finna intressanta aspekter gällande hur 
medarbetarundersökningar kan användas som en del i chefers ledarskap. När det gäller 
informationen som kan hämtas ur medarbetarundersökningars resultat påverkar denna 
ofta utvecklingen av ledarskapet på ett omedvetet plan. Det är inte lika vanligt att 
cheferna aktivt arbetar med informationen från medarbetarundersökningen för att 
utvecklas. Paul (1994) menar att resultatet av medarbetarundersökningarna främst 
uppfattas som ett hjälpmedel och verktyg av cheferna och de är redan innan 
undersökningen genomförts intresserade av vad resultatet kan ge. En klar majoritet i 
Pauls (1994) studie ansåg att de hade lärt sig något om sig själva genom 
medarbetarundersökningen och trodde att den nya kunskapen skulle komma att påverka 
dem i framtiden. Kunskapen bekräftade mycket av det de visste om sitt eget ledarskap 
sedan tidigare, men för många gav den också ett nytt perspektiv.  
 
Åtskilliga chefer ansåg att det fanns problem att tolka resultatet bland annat i form av de 
jämförelsetal som presenterades. Cheferna ansåg att sättet som de hanterade 
medarbetarundersökningens resultat på var av stor betydelse och uppföljningen av 
resultatet var något som de själva ansvarade för (Paul, 1994).  
 
Det framkom också att tidpunkten för när medarbetarundersökningen genomfördes var 
viktig, en felaktigt vald tidpunkt kan leda till ointresse, passivitet eller cynism. Det är 
därför viktigt att genomföra undersökningen så att den inte krockar med andra 
aktiviteter på företaget. Ett problem som kan förekomma i organisationer som ofta 
genomgår förändringar är att det kan ta lång tid för resultatet att nå chefer och 
medarbetare för diskussion. Detta kan således leda till att erfarenheterna som fanns i 
tankarna då undersökningen genomfördes glöms bort och den blir på så sätt inte lika 
relevant längre (Paul, 1994). 
 
Brolin (2006) fann att medarbetarundersökningar kan uppfattas som ett slags 
ledarskapsbetyg av chefer och det är också områden som rör ledarskapet som anses vara 
en av de viktigaste delarna i undersökningarna. Denna uppfattning är en del som kan 
påverka hur medarbetarundersökningar används av chefer. Brolin (2006) menar att i de 
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fall syftet till medarbetarundersökningar inte har presenterats tydligt av företaget så har 
motivationen till att arbeta med dessa minskat. Minskningen kan förklaras av att det 
skapas en misstro till ledningen om varför undersökningen genomförs. När 
medarbetarundersökningen däremot aktivt används i beslutprocesser, samt i form av 
exempelvis ledarskapsbetyg, har inställningen till arbetet med undersökningen varit mer 
positiv (Brolin, 2006). 
 
Motivation – teoretiskt perspektiv 
Motivation är ett område inom vetenskapen som beskriver varför människan agerar på 
ett visst sätt och uppvisar ett visst beteende (Reeve, 2009). Ett sätt att begripa mänsklig 
motivation är att först titta närmare på de psykologiska behov människor har. Strävan 
efter att uppnå dessa kan driva oss att bete oss på ett visst sätt. I denna studie fokuserar 
den teoretiska referensramen på de två psykologiska behoven av autonomi och 
kompetens samt hur dessa kan främjas eller motverkas i Teorin om kognitiv utvärdering 
(Cognitive evaluation theory). Detta kompletteras med den så kallade 
Målsättningsteorin (Goal setting theory), som kortfattat handlar om hur motivationen 
kan påverkas genom att mål sätts upp för prestationer. Dessa utgångspunkter skulle 
kunna ge en viss förståelse för vilka faktorer som kan påverka motivationen hos chefer 
gällande att arbeta med medarbetarundersökningar. 
 
Enligt Deci och Ryan (1985) är autonomi ett av de psykologiska behoven, vilket får oss 
att känna att det är vi själva som har valt att exempelvis delta i en viss aktivitet, som ett 
resultat av våra intressen, preferenser och viljor. Den subjektiva upplevelsen av 
autonomi kan definieras genom tre faktorer; plats för orsakssamband, PFO (perceived 
locus of causality), vilja (volition) och val (percieved choice). PFO handlar om 
individens förståelse av vad det är som motiverar denne att agera på ett visst sätt, dvs. 
om beteendet orsakas av faktorer inifrån individen eller av källor i omgivningen 
(Heider, 1958). Vilja innebär en otvingad lust att delta i en aktivitet och att genom 
utförandet av aktiviteten känna sig fri, då handlandet kommer från ens egen vilja och 
motivationen till detta därmed kommer inifrån (Deci, Ryan & Williams, 1996). Den 
tredje faktorn, val, innebär att en person väljer att utföra en aktivitet, dvs. han eller hon 
skulle lika gärna kunna välja att låta bli, och befinner sig i en omgivning där 
upplevelsen till möjligheter att göra dessa olika val finns (Cordova & Lepper, 1996). 
Cordova & Lepper (1996) kunde genom experiment visa att motivationen hos elever 
ökade om de fick möjligheter att själva välja vad de ville lära sig. Om dessa tre ovan 
nämnda autonomifaktorer blir uppfyllda har det visat sig att motivationen hos 
människor ökar när det gäller att utföra olika handlingar (Reeve, 2009). 
 
Ett annat psykologiskt behov är kompetens, vilket innebär ett behov av att vara effektiv 
och att använda sig av sina kunskaper och sin fulla kapacitet för att hitta optimala 
utmaningar att bemästra (Deci & Ryan, 1985). Enligt Reeve (2009) är de faktorer i vår 
omgivning som involverar vårt behov av kompetens att det finns en optimal utmaning, 
en tydlig och klar struktur samt att omgivningen tolererar ett misslyckande. Om en 
person upplever att han eller hon åtagit sig en uppgift som ger en hög utmaning och 
samtidigt känner tillräckligt hög kompetens för att klara av den, upplevs flow (Keller & 
Bless, 2008). Flow innebär att personen är helt uppslukad av aktiviteten och känner ett 
djupt engagemang för det som utförs. Ett uppfyllt behov av kompetens och flow 
förbättrar alltså motivationen till att klara av olika utmaningar som vi ställs inför (Keller 



4 
 

& Bless, 2008). I detta arbete kommer utgångspunkten vara att alla människor har 
någon typ av behov av autonomi och kompetens. 
 
Deci och Ryan (1985) förklarar inre motivation utifrån teorin om kognitiv utvärdering, 
som beskriver hur behoven av autonomi och kompetens kan styras utifrån externa 
händelser, där det finns både en informerande och en kontrollerande aspekt. Om en 
person uppfattar att återkoppling sker på en sätt som upplevs vara menat att ge 
påtryckning mot ett visst resultat, är denna återkoppling kontrollerande och leder till att 
personens nivå av autonomi minskar. Människor har som tidigare nämnt ett behov av att 
själv välja att utföra handlingar (Deci, Ryan & Williams, 1996) och i detta fall kan en 
kontrollerande aspekt påverka detta behov negativt, vilket leder till minskad motivation 
(Ryan, 1982). Om återkopplingen uppfattas som informativ, exempelvis genom att 
personen får veta att den gjort ett bra jobb och vilka faktorer som var tillfredsställande, 
påverkar det personens behov av kompetens. Den upplevda kompetensen ökar som 
tidigare nämnt då människor upplever sig ha god kunskap för att klara en optimal 
uppgift (Keller & Bless, 2008) och således påverkar detta motivationen positivt (Reeve, 
2009).  
 
En annan faktor som kan påverka motivationen är att sätta upp mål för sina prestationer, 
vilket kan förklaras genom Målsättningsteorin (Locke, 1996). Latham och Locke 
(2002) menar att själva kärnan i målsättningsteorin är att svåra, specifika mål påverkar 
motivationen positivt, vilket beror på fyra mekanismer; riktning, energi, uthållighet och 
strategi. Med riktning menas att uppsatta mål leder till att uppmärksamheten och 
prestationen riktas mot handlingar som är relevanta för att uppnå målet. Energi innebär 
att högt uppsatta mål leder till en större prestation än mindre utmanande mål, vilket 
skapar en högre motivation. Att sätta upp svåra mål påverkar även uthålligheten när 
deltagaren själv får kontrollera vilken tid de lägger ner på uppgiften och personen 
arbetar då snabbare och mer intensivt under en kort period för att uppnå målet. Med 
strategi menas att mål påverkar en persons handlande indirekt då relevanta åtgärder för 
att kunna lösa uppgiften lättare kan upptäckas (Latham & Locke, 2002).  
 
Prestationen som är förknippad med en viss uppgift påverkas enligt målsättningsteorin 
av hur stort engagemang uppgiften väcker, hur viktig den anses vara, vilken förmåga 
som anses finnas att bemästra den, hur komplex den är samt vilken återkoppling eller 
feedback personen får på sina framsteg mot att nå ett uppsatt mål (Latham & Locke, 
2002). För att öka motivationen till att genomföra en handling med en hög prestation 
menar Latham och Locke (2002) att personen genom feedback måste få veta var i 
förhållande till målet denne befinner sig, annars går det inte att anpassa sig till rådande 
förhållanden och motivationen minskar. Kim och Hamner, 1976 har visat att feedback i 
kombination med att sätta upp mål ökar både produktiviteten och tillfredsställelsen för 
sina arbetsuppgifter hos de anställda. 
 
Syfte 
Denna studie syftar till skapa en förståelse för vad som kan motivera samt hindra 
chefers motivation till att arbeta med medarbetarundersökningar. Detta med 
utgångspunkt i de psykologiska behoven autonomi och kompetens genom Teorin om 
kognitiv utvärdering, samt genom Målsättningsteorin. Följande frågeställningar är 
därmed intressanta: 
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• Vad motiverar cheferna till att följa upp resultatet av 

medarbetarundersökningen?  
• Vad hindrar chefernas motivation då det gäller att följa upp resultatet av 

medarbetarundersökningen?  
 
 

Metod 
 
Undersökningskontext 
Studien genomfördes på ett stort internationellt företag i IT-branschen, med en 
avdelning i Stockholm. Företaget har ca 50 000 anställda i 50 länder, vilket innebär att 
ett team ibland kan bestå av personer som inte alla arbetar i samma land. Företaget 
genomför vartannat år en medarbetarundersökning i form av en webenkät bland 
personalen. Syftet med denna är enligt företaget att det ger dem ett verktyg som gör det 
möjligt att mäta engagemang och drivkrafter hos personalen samt att undersökningen 
ger cheferna möjlighet att samarbeta bättre med sina team och utveckla handlingsplaner 
som tar upp medarbetarfrågor. Det krav som ställs på chefer på företaget efter det att 
medarbetarundersökningen är genomförd är att de utifrån den insamlade informationen 
ska välja ett problemområde som de vill upprätta en handlingsplan för att förbättra. Det 
valda området tillsammans med handlingsplan rapporteras sedan in till 
personalavdelningen. Därefter ska handlingsplanen genomföras. Cheferna får ta del av 
dokument som beskriver vad som förväntas av dem gällande uppföljning av 
undersökningen och förslag på hur de kan arbeta med informationen, exempelvis genom 
så kallade work-shops. Trots att detta krav på uppföljning ställs på cheferna och de får 
information om vad som förväntas av dem, så finns det enligt HR-avdelningen på 
företaget ett motstånd till att rapportera in området och utforma handlingsplanen. Detta 
yttrar sig i att personalavdelningen får genomföra regelbundna påtryckningar innan 
cheferna tillslut lämnar in det som önskats.  
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna i studien var fem chefer i åldrarna 35-50, fyra män och en 
kvinna, som arbetade på det tidigare beskrivna företaget. Dessa hade alla som uppgift i 
sitt ledarskap att arbeta med uppföljning av medarbetarundersökningen som genomförs 
på företaget. Från början fick tio chefer på företaget med personalansvar, och därmed 
krav på sig att arbeta med medarbetarundersökningen, en förfrågan via mail om att delta 
i studien. Utskicket sköttes av en kontakt till mig som arbetar på företaget. De fem 
chefer som sedermera kom att utgöra undersökningsdeltagarna ansåg att de hade tid att 
delta i studien och tackade ja. De fem som tackade nej angav tidsbrist som skäl att 
avstå. Deltagarna fick inte kännedom om varandras identitet. 
 
Datainsamling och material 
Data från cheferna samlades in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, som var 
45-50 minuter långa och genomförda av författaren, med respektive person. Intervjuerna 
genomfördes på deras arbetsplats i ett ostört rum och intervjupersonerna fick i förväg 
reda på ungefärlig tidsåtgång och att ämnet till intervjun var medarbetarundersökningar. 
De fick också innan intervjun startade information om att hanteringen av resultatet 
skulle komma att följa de regler som finns gällande konfidentialitet och nyttjande. Som 
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hjälpmedel användes en intervjuguide där frågor kring respektive frågeställning togs 
upp. Frågorna var öppna så att intervjupersonerna med egna ord kunde berätta om sina 
erfarenheter och upplevelser utan allt för mycket styrning från intervjuaren. Bland annat 
ställdes frågor om vad cheferna ansåg positivt och negativt med 
medarbetarundersökningen samt hur de arbetade med resultaten från denna. Även vad 
som kunde motivera dem respektive hindra deras motivation till att arbeta med 
undersökningen utgjorde frågor som ställdes. Följdfrågor som inte fanns nedskrivna i 
intervjuguiden ställdes även efter behov och intervjuerna spelades in i sin helhet. Den 
teori som finns i inledningen av denna rapport låg till grund för de frågor som ställdes 
och utgjorde en stor del av mig egen förförståelse. Jag har tidigare gått en kurs i 
intervjumetodik och använde mig mycket av den tekniken som lärdes ut där, exempelvis 
att vara nyfiken och att ställa följdfrågor på intervjupersonernas svar. Även en kurs i 
motivation och emotion terminen tidigare låg till grund för viss förförståelse. 
 
Analys 
Det inspelade materialet transkriberades sedan i nära anslutning till intervjuerna för att 
ingen information i datamaterialet skulle förloras och det utskriva materialet omfattade i 
sin helhet 50 sidor text. Analys av data skedde enligt tematisk analys (Langemar, 2008), 
vilket i detta fall innebar att texten i det transkriberade materialet först lästes igenom 
flera gånger och citat som framkom särskilt tydligt eller i stor utsträckning markerades 
med olika färger. Om fler citat hade samma färg innebar detta att de behandlade samma 
ämne. Från början förekom ett flertal olika färger och således många områden som 
enligt syftet var intressanta och efter ytterligare genomläsningar mynnade dessa 
områden ut i sex teman. Därefter komprimerades och sammanfattades informationen 
med egna ord så att data som gav svar på studiens frågeställningar lyftes fram. Ett tema 
som framkom i analysen knöt an till motivation att arbeta med medarbetarundersökning 
och det handlade om medarbetarundersökningen som återkoppling på ledarskapet där 
analysen illustrerar viktiga komponenter i detta. Ett annat tema behandlade 
medarbetarundersökningens funktion och berörde aspekter som både kunde främja och 
hindra motivationen hos cheferna. Vidare identifierades fyra teman som kunde hindra 
chefernas motivation till att arbeta med medarbetarundersökningen. Dessa handlade om 
medarbetarundersökningens innehåll och utformning, konkurrens med andra mer 
prioriterade uppgifter, kunskapsbrister och brist på stöd samt handlingsutrymme för 
förändring. I resultatdelen görs en empirinära beskrivning av dessa teman och i vissa 
fall presenteras citat för att illustrera utsagorna. Med syfte att öka läsbarheten och för att 
bevara intervjupersonernas anonymitet kan viss redigering av citaten ha utförts, dock 
utan ändra innebörden i det sagda. Efter resultatdelen, i diskussionsavsnittet, kommer en 
mer teoretisk analys av materialet att presenteras som bygger på de motivationsteorier 
som presenterades i inledningen  
 
 

Resul ta t  
 
Nedan presenteras i sammandrag den information som framkom under intervjuerna med 
de fem cheferna på företaget. 
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Medarbetarundersökningen som återkoppling på ledarskapet 
Under intervjuerna framkom att arbetet med medarbetarundersökningen uppfattas som 
en rolig uppgift i chefsrollen och anses vara viktigt då informationen som samlas in kan 
vara till hjälp för att hantera och förbättra ledarskapet. Ambitionen uttrycktes som att ta 
hänsyn till resultaten i undersökningen för att interagera och kommunicera med andra 
på företaget. Det framkom också att även om informationen cheferna får om sitt 
ledarskap genom medarbetarundersökningen är viktig och ska tas hänsyn till, så får den 
inte ta större plats än det dagliga samtalet med sina medarbetare: 
 

Det får ju absolut inte förringa att man har det här dagliga samtalet, att ta tag i vardagliga 
problem eller kanske sådant som börjar växa och gro, utan det får man ju köra parallellt, 
den här vanliga kontakten med sina medarbetare. 

 
En uppfattning var att den transparens i organisationen som medarbetarundersökningen 
ger är bra då cheferna tvingas ta ansvar för sina medarbetare och områden som kräver 
förbättringsåtgärder. Eftersom alla chefer på företaget ansågs mer eller mindre 
överbelastade kan det vara bra att få en deadline för dessa åtgärder, annars kan det leda 
till att dessa inte prioriteras och skjuts upp till framtiden. Informationen från 
medarbetarundersökningen fungerar hela tiden som en bakomliggande variabel som 
genomsyrar det dagliga arbetet i att vara chef, både genom den egna synen på 
ledarskapet och hur det kan utvecklas. Genom medarbetarundersökningen kan cheferna 
bli påmind om vilka deras personliga utmaningar är och det leder följaktligen till att de 
tänker mer på sitt ledarbeteende. En uppfattning var dessutom att det är upp till varje 
chef hur de vill utnyttja informationen för att förbättras.  
 
Undersökningen kan även göra cheferna medvetna om att den realitet de befinner sig i 
kan se ut på ett annat sätt än de tror. Det berättades om att det som kan motivera 
cheferna till att arbeta med uppföljningen av medarbetarundersökningen är att resultatet 
verifierar eller falsifierar uppfattningen om sitt eget ledarskap. Vidare framkom att även 
att om det finns en god kunskap om hur personalen mår och vad de tycker, kan en 
statistisk undersökning vara bra för att få detta bekräftat. En annan uppfattning var att 
den främsta drivkraften för att jobba med medarbetarundersökningen var att cheferna 
får reda på om personalen är motiverad och engagerad. Arbetsflödet går mycket 
smidigare om medarbetarna är nöjda och att skapa ett smidigt arbetsflöde uppfattades 
vara en central del i arbetet som chef. En annan viktig del i ledarskapet var att utveckla 
personalen så att de använder sin fulla potential, vilket medarbetarundersökningen 
kunde ge förutsättningar för: 
 

Men det handlar ju också mer om att utveckla personalen och att få dem att vara så bra 
som de någonsin kan. Ja men det är klart att [skrattar] det är den främsta motivationen, att 
man ska försöka just det, att få dem att förstå saker och ting, att insikten finns. 

 
Bland de intervjuade framkom även uppfattningen att cheferna fick möjlighet att lära 
känna sina anställda lite bättre genom medarbetarundersökningen. Genom 
uppföljningsarbetet kan cheferna få reda på och förstå vad som driver enskilda 
individer, vilket upplevdes som intressant. Medarbetaren kan ha idéer till förbättring 
som ingen annan sett då de har upplevt något unikt och ofta hittar medarbetare lösningar 
eller frågeställningar som chefer inte ens tänkt på själva. En annan uppfattning om vad 
som kan påverka hur chefer arbetar med medarbetarundersökningen var rädslan för 



8 
 

negativ kritik. Det framkom dock att cheferna ser på den eventuella kritiken som en typ 
av brainstorming, dvs. vilka åsikter som helst är välkomna och ingenting är för dumt för 
att tas upp. Huvudsaken är att den återkoppling som ges är kreativ då den föreslår 
lösningar på problem och att den är konstruktiv så att det inte leder till smutskastning. 
Det framkom att chefer måste våga ta till sig av kritiken och därmed blotta sina 
eventuellt mindre fördelaktiga sidor så att det inte skapas en känsla av ”vi och dom”, 
detta genom att man går in i ett försvarsläge snarare än att försöker lösa problemet. När 
det gäller den information som medarbetarundersökningen ger kring ledarskap framkom 
det att det är motiverande att arbeta med denna typ av återkoppling, snarare än andra 
typer av frågor. Detta beror på att ledarskapet är något som chefen själv kan påverka, 
andra områden kan vara svårare att ha inflytande över. 
 
Medarbetarundersökningens funktion 
Den generella uppfattningen om medarbetarundersökningen var att det var positivt att 
den genomförs och att det sänder ut en signal att företaget bryr sig om sin personal. 
Cheferna kan vidare se trender i resultaten samt göra jämförelser mellan exempelvis 
olika länder i koncernen, vilket kan ses som en informativ aspekt. En uppfattning om 
hur det kommer sig att företaget genomför medarbetarundersökningen var att det finns 
ett genuint intresse för vad människorna i organisationen tänker och tycker, då dessa är 
en del i företagets tillgångar. Företaget vill även ta reda på hur kommunikationen mellan 
chefer och deras personal fungerar. 
 
En annan åsikt som framkom under intervjuerna var att företaget visserligen är 
intresserat av att förstå vad som engagerar medarbetarna och vad de tänker och tycker 
men att detta i slutändan inte bara naivt ska tolkas som att företaget tycker om 
människor, utan som att företaget gynnas. Åsikten var att det för företaget är lönsamt att 
det skapas en arbetsplats som attraherar de bästa medarbetarna. Det berättades om att en 
attraktiv arbetsplats gör att dessa stannar kvar längre och således får företaget ut det 
mesta möjliga ur varje person. I slutändan leder detta till en ökad vinst, vilket är 
anledningen till att företaget existerar. För att skapa de bästa förutsättningarna för 
personalens arbete måste enligt intervjupersonerna de störande momenten som finns i 
organisationen minskas och vilka dessa är kan framkomma av 
medarbetarundersökningen. Det kan tolkas som motsägelsefullt att det finns åsikter om 
baktankar med syftet till medarbetarundersökningen, jämfört med det som tidigare 
framkommit gällande ett mer genuint intresse av personalens åsikter, engagemang och 
att skapa en förståelse av organisationen.  
 
Medarbetarundersökningens innehåll och utformning  
Under intervjuerna framkom en aspekt som kunde påverka motivationen till att arbeta 
med medarbetarundersökningen negativt, nämligen bristen på delaktighet i utformandet 
av undersökningen. Det berättades om att bristen på delaktighet leder till att arbetet med 
uppföljningen inte alls upplevs som intressant eller roligt. Dessutom fanns viss kritik 
gällande både hur själva medarbetarundersökningens enkät med frågor är utformad samt 
dess omfattning. Under intervjuerna berättades att det fanns en önskan om att bara bli 
klar med uppföljningen av medarbetarundersökningen så snart som möjligt då det inte 
finns något genuint engagemang för undersökningen i sig. Upplevelsen av ett bristande 
engagemang står i kontrast till vad som tidigare presenterats gällande chefernas åsikt om 
undersökningens relevans och viktiga syfte. Den minimala motivationen och en önskan 
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om att snabbt få undersökningen överstökad, snarare än ett upplevt intresse av att arbeta 
med dessa frågor, förklarades framförallt genom för lite inflytande i utformandet av 
bland annat frågorna i undersökningen. En känsla av att därmed vara för styrd 
förklarades under intervjuerna. Upplevelsen är också att vara tvungen att genomföra 
något som någon annan har bestämt samtidigt som de områden som berörs i 
undersökningen inte alla anses relevanta. Undersökningen är skapad av någon annan 
som kräver att cheferna skall genomföra den och att undersökningen inte belyser delar 
som de brinner för och är intresserad av: ”Chefen ska känna att han är chef och det här 
är någonting som han verkligen är intresserad av och brinner för, det engagemanget har 
man inte uppbådat, vilket man borde kunna uppbåda tycker jag.” 
 
Det fanns en känsla av att den medarbetarundersökning som idag genomförs av 
företaget inte tillhör chefen och att denne inte är tillräckligt delaktig, det är inte chefens 
egna verktyg eftersom han/hon inte själv ställer frågorna till sin personal: ”Jag känner 
inte att den här undersökningen är min undersökning och det känns inte att jag är liksom 
delaktig i det som chef.”  
 
En möjlighet till påverkan efterfrågades då det finns åsikter om att undersökningen i 
högre grad borde skapas underifrån och av cheferna själva. Bland annat kom som 
förslag att cheferna själva skulle kunna få bestämma vissa frågor som de tycker är 
relevanta för just sin arbetsgrupp. Även möjligheten till att själv få bestämma när 
undersökningen ska genomföras, styrt efter eget uppfattat behov, skulle enligt de 
intervjuade kunna höja motivationen till att arbeta med uppföljningen av resultaten. 
Detta i kombination med den medarbetarundersökning som företaget gör idag. 
Tvärtemot en önskad delaktighet i undersökningen framkom även åsikter om 
svårigheten för företaget i att fler skulle kunna delta i utformandet av undersökningen. 
Det skulle vara alldeles för komplicerat att låta blanda in cheferna i detta då det skulle 
innebära tusentals åsikter om vad som borde finnas med.  
 
En uppfattning som delades av några intervjupersoner var att 
medarbetarundersökningen är för omfattande. Dels uppfattades det som att 
undersökningen innehåller för många områden och frågor, dels är informationen som 
genereras svårhanterlig på grund av den stora mängden. När det gäller antal frågor och 
områden var uppfattningen att mängden av dessa tröttar ut de anställda när de svarar på 
undersökningen. Uppfattningen var att om engagemanget och intresset för att fortsätta 
minskar kan det leda till ett skevt resultat då de anställda inte riktigt sätter sig in i det 
aktuella området utan bara svarar så snabbt det går. De hinner således inte stanna upp 
och reflektera över den situation de befinner sig i idag: ”Jag tror att den här mängden av 
frågor kan driva en till att inte vara lika genomtänkt och kanske lika seriös i alla sina 
svar.” 
 
Att medarbetarundersökningen berör så många områden, och där vissa kan tyckas 
mindre relevanta, uppfattades bero på att den genomförs över hela världen och därmed 
måste vara generisk och täcka in alla delar som kan vara aktuella. Det är därför 
någonting som enligt de intervjuande cheferna för tillfället är oundvikligt och måste 
accepteras. Ledningen på företaget anses vara ambitiösa i sin tanke att täcka in så 
mycket som möjligt med hjälp av medarbetarundersökningen så att de möjligen 
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glömmer bort vad det viktigaste är, nämligen att generera mer generella bilder av 
aktuella utmaningar. 
 
Det framkom även en samstämmig kritik som berörde tydligheten i frågorna i 
medarbetarundersökningen. De frågor som ställs kan vara svåra för medarbetarna att 
tolka, särskilt när det gäller områden som rör ledarskap. Eftersom företaget är en 
matrisorganisation berättades det om svårigheten i att veta vem som är ens chef och 
följaktligen problematiken gällande att svara korrekt på de frågor som ställs om 
ledarskap. Det berättades dock om att denna problematik kan ha förbättrats de senaste 
åren då medarbetarna genom erfarenhet har förstått vad som menas med frågorna. Vissa 
av frågorna i undersökningen uppfattades även som ledande och som att svaret ibland är 
givet exempelvis frågor gällande tillfredsställelsen med sin lön, då ingen någonsin anses 
svara ”ja” på den frågan. Det kan med hjälp av undersökningen, så som frågorna är 
formulerade idag, finnas svårigheter i att få fram vad personalen verkligen tycker. En 
del i detta är även att det på skalorna, där deltagaren ska ange sitt svar, inte framkommer 
vilka siffror som är negativa, neutrala respektive positiva. Detta kan medföra att 
medarbetaren tror att han eller hon exempelvis svarat positivt på en fråga, där den valda 
siffran egentligen visar neutralt. Det fanns dock motstridiga åsikter som tvärtom 
menade att det inte fanns något alls att anmärka på gällande design och utformande av 
undersökningen. Att cheferna ibland kan vara skeptiska till den information som 
medarbetarundersökningen ger, på grund av att personalen kan ha svårt att svara korrekt 
på frågorna, är en intressant aspekt som eventuellt kan påverka hur de arbetar med 
uppföljningen. 
 
Ett annat problem som minskade motivationen enligt de intervjuade cheferna var att 
tiden mellan det att undersökningen är genomförd av medarbetarna till dess att 
resultaten blir tillgängliga är för lång. En av de intervjuade beskrev det som att det är 
förvånande att det tar så lång tid då undersökningen genomförs online och på ett it-
bolag: 
 

Det andra stora problemet som har varit med medarbetarundersökningen det är att det tar 
för lång tid till återkoppling, det är månader som är förvånande för ett it-bolag som vi är. 
Vad fasen håller de på med den där undersökningen så länge, vad gör de? Vi svarar 
online och så dröjer det två månader innan vi får resultatet, minst. Du borde kunna få det, 
chefen borde kunna få det nästa dag. 

 
Det beskrevs sedan hur det som varit aktuellt vid tidpunkten för undersökningen kanske 
har ändrats till dess att resultatet kommer, bland annat på grund av att det sker ständiga 
omorganiseringar på företaget. Följaktligen påverkar detta faktum undersökningens 
relevans. Det egna engagemanget för undersökningen påverkas dessutom av 
tidsaspekten och det kan vara svårt att återigen sätta sig in i frågeställningarna efter så 
lång tid. En uppfattning var också att medarbetarna själva efter så pass lång tid som det 
tar mellan själva undersökningen och till de får resultatet hinner glömma bort varför de 
svarade som de gjorde. Det uppfattades som en utmaning bland cheferna att arbeta med 
medarbetarundersökningen då informationen under tidens lopp hinner blekna och 
försvinna bland andra arbetsuppgifter.  
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Konkurrens med andra mer prioriterade uppgifter 
När på året medarbetarundersökningen genomförs upplevdes av intervjupersonerna som 
viktigt för hur mycket de kan prioritera arbetet med den framför andra arbetsuppgifter. 
Undersökningen genomförs vanligtvis på hösten och ska följas upp i början på det nya 
året, vilket beskrevs som en av de mest hektiska perioderna under arbetsåret. Att arbeta 
med andra arbetsuppgifter upplevdes som viktigare då dessa enligt organisationens 
riktlinjer nästintill tvingar cheferna att prioritera dem: ”Sådant här har en tendens att 
inte falla överst på den listan i alla fall för det finns så mycket annat som är liksom 
nästan lagstadgat inom företaget.” 
 
Främst upplevdes att andra arbetsuppgifter som var mer resultatorienterade var viktigare 
att jobba med än medarbetarundersökningen. Det framfördes även önskemål om bättre 
planering gällande när uppföljningen av medarbetarundersökningen ska ske, då det 
finns kunskap om högt belastade perioder och företaget därmed skulle kunna anpassa 
tidpunkten efter dessa. Även hur arbetsbelastningen ser ut för medarbetarna kan påverka 
hur resultatet från medarbetarundersökningen tar sig ut. Under intervjuerna framkom 
det att om personalen får svara på frågor från undersökningen under en period som är 
hektisk, kan det vara lätt för dem att se mer negativt på frågor gällande exempelvis 
arbetsbelastning. Uppfattningen var att det under en sådan period kan vara svårt att sätta 
sig in i hur arbetsdagen ser ut i mer normala fall.  
 
Kunskapsbrister och brist på stöd  
Hos intervjupersonerna uttrycktes en svårighet i att tolka de resultat som 
medarbetarundersökningen ger och det finns en önskan om att ha fler verktyg och mer 
stöd för att på ett korrekt sätt kunna förstå resultaten. Det som ansågs svårt att förstå var 
själva innebörden:  
 

Men det är väl att tolka vad det innebär. Jag tror man skulle behöva mer hjälp i att tolka 
vad det innebär, och någon person som är insatt i hur de här frågorna ställs och hur svar 
brukar kunna tolkas så att man gör en analys av det… 

 
Det framkom förslag om hjälp och stöd i liknande form som idag används vid 
rekryteringsprocesser, att en person som jobbar med att analysera resultat professionellt, 
skulle kunna vara behjälplig när det gäller tolkning och användning av 
medarbetarundersökningsresultaten. Denna hjälp skulle kunna leda till en ökad 
förståelse gällande hur exempelvis en arbetsgrupp på företaget fungerar och vad det är 
som kan påverka utvecklingen av gruppens samarbete. Det fanns även en uppfattning 
om att det kunde vara till stor hjälp med mer personlig information och vägledning 
kring hur cheferna kan förhålla sig till resultaten, samt om hur de kan informera 
medarbetarna på bästa sätt. Detta exempelvis genom att informera cheferna i grupp om 
hur de kan umgås med materialet. Det framkom under intervjuerna att det även kan vara 
svårt att tolka de trender som medarbetarundersökningen genom jämförelse från år till 
år kan visa. Förändringen i resultatet kan bero på åtgärder som vidtagits från företagets 
sida, eller på faktorer i exempelvis konjunkturen eller i övriga omgivningen, men 
uppfattningen var att det är problematiskt att veta hur man ska förstå dessa förändringar.   
 
Tvärtemot uppfattningen om ett behov av hjälpmedel när det gäller tolkning av 
informationen från medarbetarundersökningen framkom att cheferna får relativt mycket 
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information om hur de kan förhålla sig till svaren. Det fanns även en åsikt om att det 
inte är särskilt svårt att tolka resultaten och att dessa framställs på ett tydligt sätt. 
 
Handlingsutrymme för förändring 
Intervjupersonerna tyckte att de ofta saknar tillräckligt med handlingsutrymme för att 
förbättra de områden som medarbetarna anser behöver utvecklas. Det begränsade 
handlingsutrymmet upplevdes som ett hinder för hur mycket de anser sig kunna arbeta 
med specifika åtgärder för uppföljning av de problemområden som ska förbättras. En 
uppfattning var att det inte finns mycket att göra som chef för att utföra åtgärder 
gällande exempelvis lön och uppskattning, då det alltid kommer att finnas en 
föreställning hos personalen om att de får för lite av detta: ”Jamen, tillslut blir man ju 
liksom ’vad fan kan man göra?’ Vad kan man göra? Alla tycker att de har för lite betalt 
eller de tycker inte att de får tillräckligt med uppskattning.”  
 
Det berättades även om problematiken kring att ändra en viss process för att den 
exempelvis är för långsam, då detta i sin tur påverkar många andra processer och det 
chefen vill åtgärda därför inte är genomförbart. Följaktligen fanns det en uppfattning om 
att dessa faktorer kunde leda till ett mycket begränsat handlingsutrymme. Eftersom 
organisationen är uppbyggd på ett sätt som innebär personal i många länder och där ett 
team kan utgöras av personer från exempelvis både Sverige, Norge och Finland, 
påverkar detta möjligheterna att förbättra områden som rör kommunikation. 
Kommunikationen kommer alltid att vara bristfällig då den aldrig sker ansikte mot 
ansikte. Uppfattningen var att det är svårt att uppnå en förväntan från en anställd i ett 
annat land när det gäller exempelvis feedback, när chefen i princip aldrig träffar 
personen. Under intervjuerna framkom det även att det inte fanns någon möjlighet att 
skapa förbättring inom områden som rörde den fysiska arbetsmiljön. Om exempelvis ett 
klagomål gällande lokalerna uppdagas i medarbetarundersökningen kan chefen enbart 
föra informationen vidare, men inte påverka ytterligare.  
 
Under intervjuerna berättades det även om ett område i undersökningen som år efter år 
fortsatte att vara problematiskt hos de anställda; nämligen att kunna ha en balans mellan 
arbete och fritid. Detta område upplevdes vara svårt att genomföra någon åtgärd till 
förbättring kring, då den allmänna arbetssituationen på företaget ofta är hektisk. Alla 
måste prestera högt i en jäktad miljö och därför går det inte att direkt minska de krav 
som ställs på medarbetarna. Det berättades om att som chef ha krav på sig att genomföra 
förbättringsåtgärder kring områden som anvisats av personalen men samtidigt inte ha 
mandat att genomföra dessa åtgärder kan upplevas som frustrerande och hindrande när 
det gäller motivationen. Det fanns en uppfattning om att det även kan skapas en cynism 
bland medarbetarna då dessa märker att det inte finns utrymme för förändring inom 
vissa områden. Det kan då skapas en misstro mot medarbetarundersökningen som 
verktyg och engagemanget att fylla i den kan minska. Det berättades att det är viktigt att 
kommunicera till personalen att medarbetarundersökningen är en del i en mer långsiktig 
förändringsprocess, snarare än ett rent påverkansverktyg.  
 
Det fanns en tydlig uppfattning eller övertygelse om att det är viktigt att inte bara 
genomföra en medarbetarundersökning utan att även arbeta med uppföljning och aktiva 
handlingsplaner kring områden som måste förbättras. Om inte hela processen drivs 
igenom var föreställningen att själva syftet med undersökningen går förlorat. Det 



13 
 

berättades om hur det hade gått till på tidigare arbetsplatser då en av cheferna själv varit 
delaktig i utformning och uppföljning av en medarbetarundersökning. Där hade 
företaget känt sig tvungen att genomföra en undersökning på grund av klagomål från 
personalen, men inte haft intresse av att driva den hela vägen: 
 

Vi har nog gjort på det här dåliga sättet, alltså man har gjort någon 
medarbetarundersökning för att man tycker att man ska, det gnälls lite och sådant där och 
sen kanske drivit den halvvägs […] det är ju inte vatten värt 

 
Bland de intervjuade fanns dock uppfattningen att den nuvarande arbetsgivaren lyckats 
med att skapa en medarbetarundersökning vars resultat inte lämnas till sitt öde, utan tas 
om hand och jobbas aktivt med, bland annat genom uppföljning av resultatet i form av 
aktiva handlingsplaner. 
 

 
Diskussion 

 
Denna studies syfte var att skapa en förståelse för vad som kan motivera samt hindra 
chefers motivation till att arbeta med medarbetarundersökningar. Under intervjuerna 
framkom en positiv aspekt gällande chefernas ledarskap som enligt dem förbättrades 
genom undersökningen då de får återkoppling på det samt får vetskap om personalens 
drivkrafter och engagemang. Ledarskapsdelen av medarbetarundersökningen var något 
som ansågs som motiverande att arbeta med, främst då det är ett område som cheferna 
själva kan påverka. De blir även tvungna att vidta åtgärder för förbättring inom 
problemområden, vilket upplevdes som värdefullt. Under intervjuerna framkom det att 
syftet med medarbetarundersökningen uppfattas som positivt och i grunden gott men det 
fanns även motsägande uppfattningar om att syftet är att kontrollera personalens 
kompetens och prestation för att generera vinst till organisationen. Det som även kunde 
vara negativt och ett hinder för motivationen var en känsla av brist på delaktighet när 
det gäller utformandet av undersökningen samt att det tar för lång tid innan återkoppling 
på resultatet från undersökningen når cheferna. Det framkom dessutom att frågorna i 
undersökningen ibland är för omfattande och svåra att tolka. Den allmänna tidsbrist som 
cheferna upplever i sitt dagliga arbete upplevdes leda till att medarbetarundersökningen 
inte prioriteras lika högt som andra mer resultatorienterade uppgifter. Det framkom även 
åsikter om problematik gällande uppföljning av resultatet på grund av både begränsad 
kunskap och begränsat handlingsutrymme. Att inte ha mandat att genomföra 
förändringar som anses viktiga kan leda till frustration hos cheferna och en misstro från 
personalen om meningen med att genomföra medarbetarundersökningen.  
 
Resultatdiskussion 
Chefernas motivation till att arbeta med medarbetarundersökningen kunde enligt 
intervjuerna främjas respektive hindras av olika faktorer. Nedan följer en diskussion av 
dessa utifrån tidigare forskning samt motivationsteorier. 
 

Medarbetarundersökningen som återkoppling på ledarskapet. 
Intervjupersonerna tyckte att det generellt sett var bra att medarbetarundersökningen 
genomfördes och att de genom denna kunde få lärorik information och återkoppling om 
sitt eget ledarskap. Enligt CET (Deci & Ryan 1985) kan motivation genom behoven av 
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autonomi och kompetens påverkas av om individen uppfattar information och feedback 
som kontrollerande eller informerande. Cheferna i denna studie tyckte att resultaten i 
medarbetarundersökningen var motiverande för att de fick återkoppling på hur deras 
ledarskap fungerade samt fick reda på vad som engagerade och drev personalen. Att just 
detta upplevdes som motiverande skulle kunna förklaras av att deras behov av autonomi 
blir uppfyllt, d.v.s. de upplevde inte den informationen som medarbetarundersökningen 
ger som kontrollerande utan informativ.  
 
Cheferna uppfattade sig även ha en god kunskap om hur deras personal mådde och vad 
de tyckte men att medarbetarundersökningen kunde verifiera vad de redan trodde sig 
veta. Detta stämmer bra överens med Pauls (1994) studie där hon fann en liknande 
uppfattning, nämligen att medarbetarundersökningar bekräftar den egna kunskapen om 
ledarskapet men dessutom kan ge ett nytt perspektiv. Även det faktum att chefer 
uppfattar medarbetarundersökningen som ett verktyg för att utvecklas som ledare (Paul, 
1994) kan bekräftas i denna studie där cheferna berättade om att resultaten var en 
bakomliggande variabel som genomsyrade det dagliga arbetet som chef. Det framkom 
även att det är motiverande att arbeta med ledarskapsdelen i medarbetarundersökningen, 
då detta är något chefen kunde påverka, kan kopplas till det psykologiska behovet av 
autonomi och percieved choice (Cordova & Lepper, 2006). Percieved choice innebär att 
personen själv väljer att utföra en aktivitet, vilket förbättring av ledarskap kan antas vara 
eftersom den enda som kan påverka detta är chefen själv.  
 
En annan faktor som kan öka motivationen hos cheferna på företaget kan vara att 
medarbetarundersökningens uppföljningspunkter satte upp svåra men specifika mål för 
deras ledarskap. Enligt Latham och Locke (2002) ger denna kombination en ökad energi 
och uthållighet, samt en riktning och uttänkt strategi till prestationen. Dessa mål i 
kombination med feedback, som cheferna också fick genom medarbetarundersökningen, 
ökar motivationen (Kim & Hamner, 1976). Detta kan således vara en förklaring till 
varför cheferna fann ett större nöje i att arbeta med den uppföljning av 
medarbetarundersökningen som rörde ledarskap. Det har härmed konstaterats att det 
inte fanns några större problem eller negativa aspekter gällande de områden i 
medarbetarundersökningen som rörde det egna ledarskapet. I intervjuerna kunde dock 
uttydas att det var själva uppföljningsprocessen, i form av handlingsplaner och andra 
åtgärder som kunde vara problematisk, vilket också i tidigare studier har konstaterats av 
Wiley (2012).  
 

Medarbetarundersökningens funktion. 
Intervjupersonerna beskrev att det är bra att medarbetarundersökningen ger en bild av 
trender i resultaten samt göra jämförelser mellan olika länder i koncernen. Detta 
uppfattades som en informativ aspekt hos cheferna och kan relateras till 
målsättningsteorin, där uppsatta, tydliga mål ökar motivationen (Latham & Locke, 
2002). Aspekten av att veta hur det ser ut i andra länder kan ge en tydlig och klar 
målbild samt ge en fingervisning om var i förhållande till målet chefen befinner sig. Just 
denna faktor i medarbetarundersökningen kan därför antas vara motiverande. 
 
Det verkade finnas liknande uppfattningar bland intervjupersonerna om varför företaget 
genomförde medarbetarundersökningen, d.v.s. hur de såg på syftet. En åsikt var att 
syftet från företagets sida var ett genuint intresse av att förstå medarbetarna och att 
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företaget var intresserat av att ta reda på personalens engagemang och hur de tyckte att 
kommunikationen mellan dem och cheferna fungerade. Detta stämmer bra överens med 
företagets nedskrivna syfte, som menar att undersökningen görs för att ta reda på 
medarbetarnas engagemang och drivkrafter, samt förbättra samarbetet mellan cheferna 
och deras team. Det finns också många likheter med det Wiley (2012) skriver om som 
den vanligaste anledningen till att medarbetarundersökningar genomförs; att personalen 
ska få göra sin röst hörd. Att det finns en så pass bra överrensstämmelse mellan 
chefernas och företagets uppfattning om syftet tyder på att informationen om 
medarbetarundersökningen har kommunicerats på ett tydligt sätt, vilket också 
intervjupersonerna berättade om.  
 
Det framkom dock motstridiga uppgifter om att medarbetarundersökningen gjordes för 
att främja ett för företaget egoistiskt eller instrumentellt syfte; nämligen att öka den 
ekonomiska lönsamheten. Genom att få reda på vad medarbetarna anser som hindrande 
för dem att utnyttja sin fulla kapacitet kan företaget skapa en arbetsmiljö som får ut 
maximal kompetens och prestation från de anställda. Om syftet uppfattas som otydligt 
av cheferna kan det skapas problem kring uppföljningen av undersökningen. Brolin 
(2006) menar att om syftet inte presenterats tillräckligt klart kan det få konsekvenser för 
ledningens trovärdighet. I detta fall verkar uppfattningen om syftet vara tvetydig, men 
en slutsats kan vara att företagets uttalade syfte inte helt stämmer med vissa av 
chefernas åsikter. På denna grund kan detta skapa ett minskat engagemang till att arbeta 
med medarbetarundersökningen (Brolin, 2006). 
 

Medarbetarundersökningens innehåll och utformning. 
Vad som står i kontrast till det som tidigare nämnts kring de mer positiva aspekterna av 
medarbetarundersökningen, bland annat gällande ledarskapet, är att det även framkom 
uppgifter om att cheferna kände sig för lite delaktiga i utformande av undersökningen. 
Det som kan hindra motivationen i detta fall kan vara att behovet av autonomi i denna 
situation inte uppfylls, eftersom undersökningen ska utföras på order av någon annan, 
och att chefen inte själv kan välja när den ska genomföras. Behovet av autonomi 
främjas då det finns en känsla av att personen själv valt att delta i en aktivitet och att 
drivkraften kommer inifrån, inte från yttre påbud (Deci & Ryan, 1985). Så är alltså inte 
den upplevda situationen. Diskrepansen kan eventuellt vara sammankopplad med ett 
stort behov av autonomi och att vara för styrd minskar då motivationen. Under 
intervjuerna framkom dock att det inte skulle vara möjligt för alla chefer att komma 
med synpunkter på medarbetarundersökningen av praktiska skäl. Den motstridighet som 
finns mellan ökad motivation genom ökad delaktighet, och en omöjlighet till delaktighet 
på grund av logistiska skäl, kan tolkas vara en bidragande orsak till låg motivation hos 
cheferna när det gäller uppföljning av medarbetarundersökningen. En praktisk slutsats 
är att företag som arbetar med den här typen av instrument och som vill skapa en högre 
grad av motivation för den här typen av arbete, på olika sätt bör försöka involvera 
cheferna, exempelvis via dialog om relevanta områden att inkludera i 
medarbetarundersökningar. Även om detta kan tyckas omöjligt ur en logistisk synpunkt, 
kanske någon typ av återkoppling från cheferna skulle kunna samlas in och 
sammanställas som en enkät eller liknande.  
 
Att medarbetarundersökningen på företaget upplevdes som för omfångsrik och som att 
den ibland gav för mycket information kan minska engagemanget till att arbeta med 
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den. Detta på grund av det Brolin (2006) skriver gällande den misstro som kan skapas 
hos både personal och ledning när dessa betvivlar varför undersökningen genomförs. 
Frågor som inte anses relevanta kan skapa en misstänksamhet till vad företaget 
egentligen vill mäta. Frågorna i undersökningen upplevdes även till viss del vara 
missvisande och ibland otydliga. Om chefen upplever att de svar han eller hon får från 
undersökningen genom sin felaktighet inte på bästa sätt bidrar till att öka sin kompetens 
kan detta säkerligen påverka vilket engagemang denne lägger på att arbeta med dessa 
frågor. Strävan efter att uppnå det psykologiska behovet av kompetens är en faktor som 
kan öka motivationen (Deci & Ryan, 1985). Ett krav för att kompetens skall uppnås är 
förutom en optimal utmaning, att det också finns en tydlig och klar struktur (Deci & 
Ryan, 1985), vilket inte verkade vara det upplevda fallet gällande frågorna i 
undersökningen. 
 
Det framkom även under intervjuerna att cheferna tyckte att det tog för lång tid mellan 
det att undersökningen var genomförd och tills resultatet nådde dem. Själva relevansen i 
undersökningen gick förlorad och det långa tidsspannet gjorde att det kunde vara svårt 
att sätta sig in i undersökningen igen, vilket enligt dem hindrade motivationen. Samma 
problem upptäcktes av Paul (1994) som fann att undersökningen inte uppfattades som 
lika relevant och intressant efter en längre tid. Enligt Målsättningsteorin motiveras vi av 
uppsatta mål och prestationen ökar om vi anser att uppgiften är viktig och engagerande 
(Latham & Locke, 2002). Då resultatet från medarbetarundersökningen dröjer kan enligt 
ovan både relevans och engagemang kring uppföljningen minska. Detta kan säkerligen 
påverka motivationen då målbilden försämras. Det kan tyckas motstridigt att företaget 
prioriterar undersökningen högt men samtidigt inte vidhåller uppmärksamheten från 
cheferna.  
 

Konkurrens med andra mer prioriterade uppgifter.  
Tidpunkten för när medarbetarundersökningen genomförs ansågs viktigt ur både 
aspekter som rörde ren tidsbrist men också gällande behovet av att prioritera andra 
uppgifter. När det gällde vissa perioder under året med hög belastning var upplevelsen 
att medarbetarundersökningen som var förlagd till dessa tidpunkter inte hanns med. 
Detta kan kopplas till vad som tidigare framkommit gällande betydelsen av när en 
medarbetarundersökning genomförs (Paul, 1994). En felaktig tidpunkt kan leda till 
ointresse, passivitet och cynism. Enligt Målsättningsteorin är en förutsättning för en hög 
prestation att det finns en upplevelse av att ha förmågan att bemästra uppgiften som 
utgör målet (Latham & Locke, 2002). Om det finns andra arbetsuppgifter som måste 
prioriteras framför medarbetarundersökningen och denna därmed inte kan bemästras 
fullt ut kan det således påverka motivationen negativt. Att företaget lägger så mycket 
kraft på att genomföra en medarbetarundersökning som underförstått inte kan arbetas 
med till hundra procent av prioriteringsskäl, och som inte upplevs hinnas med enligt 
cheferna, kan tyckas motsäga själva vitsen med dess genomförande. 
 
Det framgick att kraven på att arbeta med mer resultatorienterade uppgifter som direkt 
påverkar företagets vinst underförstått var viktigare än medarbetarundersökningen. En 
intressant aspekt är att företaget förmodligen mycket väl är medvetet om att det råder 
hög arbetsbelastning för cheferna men ändå kräver ett högt engagemang gällande 
medarbetarundersökningen. Detta kan säkerligen leda till stress och irritation gällande 
företagsstyrningen. Kanske måste cheferna få ett tydligare mandat och ett formellt givet 
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utrymme att ägna åt medarbetarundersökningen. Om detta generellt anses som ett arbete 
som är mindre viktigt så är risken stor att det prioriteras bort vid hög arbetsbelastning.  
 

Kunskapsbrister och brist på stöd. 
Ett annat tema som framkom i intervjuerna var tolkningen av resultaten från 
medarbetarundersökningen, som uppfattades som svår då det inte fanns tillräckliga 
verktyg hos cheferna till att förstå och använda dessa. Det efterfrågades såväl mer 
information om undersökningen, som professionellt stöd av en kunnig person i att tolka 
och analysera resultat och eventuella åtgärder. I motsats till detta fanns det även åsikter 
om att tolkningen av resultaten inte alls var komplicerad. Svårigheten i att inte känna 
tillräckligt med kunskap för att hantera uppgiften kan påverka motivationen då behovet 
av kompetens inte blir uppfyllt. Enligt Keller och Bless (2008) upplevs flow och ett 
uppfyllt behov av kompetens när personen åtagit sig en uppgift som är en utmaning och 
det finns en känsla av tillräckligt hög kompetens för att klara av den. Resultaten upplevs 
av vissa som svåra att använda och tolka, vilket kan förklara den bristande motivationen 
för uppföljningen då flow inte uppstår. Att de olika cheferna inte upplever samma 
svårigheter gällande tolkning av resultatet kan förmodligen bero på att de har olika 
kunskaper gällande statistik. De olika upplevelserna kan även bero på varierande behov 
av det psykologiska behovet av kompetens. De chefer som verkligen vill bemästra 
innebörden av de siffror som resultatet av undersökningen ger, men inte klarar detta, 
kan eventuellt känna en minskad motivation då behovet inte blir uppfyllt och 
effektiviteten uteblir (Deci & Ryan, 1985). Kanske är medarbetarundersökningen inte 
heller en optimal utmaning som uppfyller behovet av kompetens? Vetskapen om detta 
kan vara ett hjälpmedel när det kommer till företags och särskilt HR-avdelningens 
metoder att få cheferna att känna ett större engagemang för att arbeta med 
medarbetarundersökningar. Genom att försöka skapa en medarbetarundersökning som 
cheferna känner att de har kompetens till att bemästra, kan det ge en optimal utmaning 
(Deci & Ryan, 1985) och därmed en större motivation.  
 

Handlingsutrymme för förändring. 
Ett annat område som intervjupersonerna lyfte fram som problematiskt var det 
begränsade handlingsutrymmet vad gällde åtgärder som skulle genomföras efter 
undersökningen. Det berättades om svårigheterna i att ändra en process som i sin tur 
påverkade andra processer och även om att det inte fanns mycket cheferna kunde göra 
gällande medarbetarnas åsikter kring sin lön. Detta kan kopplas till det Wiley (2012) 
funnit som behandlar att uppföljningsarbetet kring medarbetarundersökningar är 
beroende av chefernas upplevda resurser samt att det upplever att de kan ta upp åtgärder 
till högre nivåer. Att genomföra de åtgärder som medarbetarna upplever behöver 
förändras, och lyckas med detta, kan vara en typ av feedback. Chefen får återkoppling 
på sitt arbete från själva uppgiften; att förbättra ett område och från medarbetarna; att se 
att de är nöjda. När feedbacken uteblir på grund av det begränsade handlingsutrymmet 
kan motivationen minska. Detta kopplat till vikten av feedback enligt 
Målsättningsteorin. Om cheferna inte får veta var i förhållande till målet de befinner sig 
är det svårt att bedöma sin egen prestation (Latham & Locke, 2002).  
 
Att företaget genom medarbetarundersökningen behandlar frågor kring exempelvis 
balansen mellan arbete och fritid, samtidigt som det finns en allmän åsikt om att det är 
ett hektiskt arbetsklimat som inte går att påverka på företaget, kan tyckas 
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motsägelsefullt. Det väcker frågan om varför dessa områden överhuvudtaget undersöks. 
Företaget vill å ena sidan få ut så mycket som möjligt av sin personal, och driva dem 
hårt, samtidigt som man vill se till att de mår bra, vilket kan tänkas leda till vissa 
problem. Detta kan ge cheferna en anledning till att känna att de inte lyckas skapa en 
arbetsmiljö enligt de önskemål som finns hos personalen, vilket inte gynnar någon. Det 
kan dock vara så att företaget hur som helst vill ha kunskaper om vilka områden som 
behöver förbättras så att dessa blir en del av en mer långtgående strategi, vilket även 
framkommer under intervjuerna. Så länge detta kommuniceras både till chefer och till 
medarbetare kan undersökningen vara ett relevant informationsverktyg men det kan bli 
problematiskt om förbättringsområdena uppfattas som åtgärder som ska genomföras 
omgående. 
 
Metoddiskussion 
Den information som har samlats in under intervjuerna ger en begränsad förståelse då 
det säkerligen finns fler uppfattningar kring medarbetarundersökningar än de fem röster 
som hörts i denna studie. En mer mättad förståelse skulle därför kunnat ha uppnåtts med 
fler deltagare. Det är dock intressant att deltagarna i denna undersökning hade relativt 
olika uppfattningar om medarbetarundersökningen på företaget, då det framkom både 
samstämmiga och motsägande uppgifter mellan individer. Även inom ramen för varje 
intervju fanns en del motstridiga uppfattningar.  Det faktum att jag själv inte hade 
möjlighet att välja ut deltagare, utan dessa anmälde sig i mån av tid, kan ha bidragit till 
en sned undersökningsgrupp. Det kan till exempel finnas ett samband mellan att de som 
ville delta hade en viss åsikt kring medarbetarundersökningar, vilket kan ge ett resultat i 
en viss riktning. Det kan tänkas att de som tackade ja till att delta är mer positiva 
alternativt mer negativa till medarbetarundersökningen. Det kan också tänkas att de som 
deltog har lite annorlunda villkor än de som tackade nej vilket också kan ha betydelse 
för de resultat som identifierades. Det är dock svårt att veta hur och om urvalsgruppen 
påverkat resultaten i den ena eller andra riktningen. Könsfördelningen bland 
undersökningsdeltagarna var skev så till vida att de bestod av fyra män och en kvinna. 
Fler kvinnor hade kunnat bidra till en bredare förståelse med eventuellt fler aspekter.  
 
De resultat som har presenterats ger inte heller en särskilt bred bild av fenomenet 
medarbetarundersökningar, utan bara en bild av hur uppfattningen av dessa kan se ut på 
det studerade företaget. En vidare studie skulle kunna samla in information från chefer 
på fler företag för att öka den kvalitativa generaliserbarheten. Tolkningen av data som 
samlats in har försökts göras på ett medvetet kritiskt och reflekterande sätt, genom att 
jag granskat mina egna tolkningar och prövat nya. Givetvis påverkar min egen 
förförståelse hur materialet har tolkats och en annan person med en annan förförståelse 
skulle förmodligen kunna göra andra tolkningar. En uttömmande förståelse av vad det 
är som gör att det kan finnas ett motstånd till att följa upp medarbetarundersökningar 
kan inte sägas ha uppnåtts i och med denna studie. Dock kan resultaten ge exempel på 
vad chefer har för erfarenheter och upplevelser av att arbeta med 
medarbetarundersökningar och vad som kan främja respektive hindra deras motivation 
till uppföljning.  
 
Vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna bestå av att genomföra en liknande undersökning, men 
med fler individer och på fler företag, detta för att få en bredare förståelse för vilka 
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uppfattningar och erfarenheter som finns kring medarbetarundersökningar hos chefer. 
Det kan också vara intressant att undersöka personalens uppfattningar om 
medarbetarundersökningar och se hur dessa skiljer sig från chefernas. 
 
Slutsats 
Studiens resultat indikerar att det finns viktig kunskap om vad som kan motivera 
respektive hindra chefers motivation att arbeta med medarbetarundersökningar och 
därmed finns det en klar praktisk användbarhet av resultaten i denna studie. Det har 
noterats att cheferna kan motiveras till att arbeta med medarbetarundersökningar inte 
minst genom att dessa innebär en viktig återkoppling i ledarskapet, men även att det 
finns olika aspekter som kan hindra motivationen. Dessa gäller främst uppföljningen i 
form av begränsat handlingsutrymme, otillräckliga kunskaper och en känsla av att inte 
vara delaktig i utformandet av undersökningen. Kunskapen om detta skulle kunna 
användas för att forma strategier för medarbetarundersökningar i allmänhet och 
uppföljningen av resultaten från dessa i synnerhet. I slutändan kommer det, för bästa 
resultat, krävas ett genuint engagemang från de chefer som är ansvariga för utformandet 
av de handlingsplaner som ska skapa en effektiv och trivsam arbetsplats. 
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