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Sammanfattning 

 

Titel: Medarbetarengagemang - En kvalitativ analys av indikatorer som påverkar 

medarbetarengagemang 

 

Nivå: Kandidatuppsats 

 

Författare: Daniel Sjöholm och Maria Åkerström  

 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson 

 

Datum: 2020 – januari  

 

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetarengagemang påverkas av 

samspelet mellan ledare och medarbetare utifrån icke finansiella indikatorer. 

 

Metod: Studien har utgått från en socialkonstruktivistisk syn, och undersökningen har en induktiv 

ansats och en kvalitativ metod har använts. Empirin samlades in utifrån indelningen av ledare och 

medarbetare. Analysen är gjord utifrån en tematisk analys.  

 

Slutsats: Studien har visat att de indikatorer som ligger till grund för studien är användbara för att 

påverka KPI:er för medarbetarengagemang. Samspelet är viktigt för att öka medarbetarengagemang 

och en förutsättning för att samspelet ska fungera är att det finns dialog mellan medarbetare och 

ledare.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien är begränsad till att studera ett kunskapsföretag, för att få 

en annan synvinkel skulle en studie förslagsvis inom första linjen producerande företag för att 

vidare bidra till forskningen kring medarbetarengagemang.  

 

Studiens bidrag: Studien har bidragit till att öka förståelsen för medarbetarengagemang påverkas 

av samspelet mellan medarbetare och ledare. Det konstateras att utifrån indikatorerna att dessa är av 

intresse för att ledare samt medarbetare i en organisation. Studien bekräftade även problematiken 

med att hitta en ensam indikator som påverkar medarbetarengagemanget.  

 

Nyckelord: Medarbetarengagemang, indikatorer, KPI, nyckeltal  
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Abstract 

 

Title: Employee engagement – A qualitative analysis of indicators that effects employee 

engagement. 

 

Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Adminastration   

 

Author: Daniel Sjöholm and Maria Åkerström 

 

Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmson 

 

Date: 2020 – januari 

 

Aim: The aim of the study is to increase the understanding how employee engagement can be 

affected between leader and coworker based on non-financial indicators. 

 

Method: This study was conducted from a social constructivist view, and the research has an 

inductive process and a qualitative method. The empirical data was collected from dividing leader 

and coworker. An analysis was made using thematic analysis.  

 

Conclusion: The study showed that the indicator which the study is based on, is useful and can 

affect the KPI for employee engagement. Interaction is important for increasing the employee 

engagement and a presumption for the interaction can work is that there is a dialog between the 

leader and coworker.  

 

Suggestion for future research: This study is limited to studying a knowledge company. To get 

another point of view additional research could be done in a first in line producing company, this 

would contribute to broaden the research of employee engagement.    

 

Contribution of the thesis: this study has contributed to increase the understanding how employee 

engagement can be affected between coworkers and leaders. From our view, it’s been stated that the 

indicators are of interest to leaders and coworkers in an organization. This study also confirmed that 

the difficulties of finding one single indicator that could affect employee engagement on its own.   

 

Key words: Employee engagement, indicators, KPI, key indicators 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Under 1920- och 1930-talet gjorde Elton Mayo en undersökning i en fabrik i USA gällande ljusets 

påverkan för arbetets utförande. Undersökningen kan enligt Shafritz, Ott och Jang (2015) räknas 

som en av de numera klassiska organisatoriska undersökningarna. Resultatet av undersökningen 

blev att ljuset inte påverkade effektiviteten, utan det som påverkade arbetarnas effektivitet var att de 

blev sedda och tillfrågade om hur deras arbete fungerade. Det skulle kunna vara den första 

forskningen på hur medarbetarengagemang påverkar resultatet i en organisation.  

 

Vad ledningen ville undersöka i Elton Mayos undersökning var hur en tydligt mätbar faktor 

påverkar effektiviteten, medan effektivitetshöjningen berodde på något helt annat. På samma sätt 

har resultat mätts utifrån olika nyckeltal för att se hur resultat uppnåtts menar Velimirovic, 

Velimirovic och Stankovic (2011). De mått som varit och i viss mån är i fokus fortfarande är de 

finansiella nyckeltalen.  

 

En förändring som sker och som började redan på 1970-talet menar Van Rooy och Oehler (2013), 

är då organisationer började mäta strukturerat hur medarbetare upplevde sin arbetssituation och 

vilken effekt och påverkan detta hade på produktiviteten, samt hur detta i sin tur påverkade det 

finansiella resultatet. De nyckeltal som tagits fram för att se hur tillfreds medarbetare är, handlar 

enligt Bhatti, Awan och Razaq (2014) om hur de interna processerna sker och hur det sociala 

samspelet ser ut.  

 

Ett exempel som Anthony, Govindarjan, Hartman, Kraus och Nilsson (2014) tar upp är Scania. I 

samband med Scanias förändring utformades indikatorer som delades in i fyra områden: Personal, 

kvalitét, leverans och kostnader, varav tre av de fyra indikatorerna handlar om icke finansiella mått 

enligt Anthony et al. (2014). En anledning till detta är att icke finansiella indikatorer är lättare att 

implementera bland de anställda. Följden av dessa indikatorer är att kontrollsystemet utformas för 

att följa strategin avseende flexibilitet, anpassning utifrån rådande förutsättningar samt 

högkvalitativa produkter och kostnader. 
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1.2 Problematisering 

Den utveckling som skett under 1990-talet kring olika sätt att måttsätta icke finansiella prestationer 

har påverkats av Kaplan och Nortons (1992) styrkort. På samma sätt har utvecklingen enligt 

Parmenter (2010) skett av olika mått för att mäta hur olika prestationer har påverkat resultatet. 

  

De olika måtten benämns både som nyckeltal och som KPI (Key Performance Indicator). Oavsett 

benämningen är syftet att skapa en bättre överblick i den komplexitet som finns i att mäta 

prestationer som är både finansiella och icke-finansiella. KPI:er skapas enligt Velimirovic et al. 

(2011) som är anpassade till varje individuell organisation och som sammanfattar samt 

standardiserar de viktigaste måtten. 

  

Dwyer och Fox (2006) har gjort studier kring hur medarbetares olika insatser påverkar resultatet 

och vilka indikatorer som är väsentliga för medarbetarnas påverkan på resultatet. Genom att 

medarbetarnas prestationer kopplas till olika indikatorer, går det att utvärdera de icke-finansiella 

måtten som enligt Catatús, Ferri och von Laskowski (2016) handlar om till exempel hälsosammare 

arbetsplatser vilket i sin tur kan påverka de finansiella måtten. 

 

Enligt Bayne och Wee (2019) har de icke-finansiella måtten fått en allt mer framträdande roll i 

företagens årsredovisningar. Orsaken till detta är enligt Bayne och Wee (2019) att investerare och 

ägare har fått ett intresse för mått och vad de måtten representerar som är icke finansiella. Många 

investerare vill se att det genomgående rapporteras om de icke finansiella måtten för att enklare 

kunna jämföra mellan organisationer. Intresset för ökad rapportering tyder på att även de icke-

finansiella måtten påverkar organisationers finansiella mått.  

  

Beskrivningen av att vara engagerad i Reilly´s (2014) undersökning består av viljan att ge sitt 

yttersta för företaget, känna passion och att känna en stark koppling till företaget. Då 

konkurrenssituationen mellan företag ökar och medarbetare ses som en tillgång enligt Runyon 

(2017), bör medarbetarengagemang vara en del i ett företags KPI. Om inte medarbetarnas betydelse 

tas med som en viktig del i medarbetar KPI på den taktiska och strategiska nivån i organisationers 

mått, finns det risk för menar Agrawel, Blue, Harter, Plowman och Schmidt (2016) att det tappas 

bort och då missar både ledning och styrning en viktig parameter för en ökad framgång, då ett högt 

medarbetarengagemang ökar resultatet för organisationen.  
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Tidigare studier visar att medarbetarnas engagemang och dess betydelse är en viktig parameter för 

att skapa ett bättre resultat i organisationen menar Agrawel et al. (2016). Engagerade medarbetare 

anser Bhatti, Awan och Razaq (2014) är det viktigaste för en organisation, eftersom det leder till ett 

gott kundbemötande, flexibilitet, effektivitet och empowerment.  

Inom en organisation bör det ses över vad det är som skapar engagemang hos medarbetare och hur 

det påverkar sättet som arbetsuppgifter utförs, när medarbetarengagemang anses kunna addera 

värde till organisationens medarbetar KPI.  

 

Kahns (1990) har i sin forskning inom psykologi visat på utgångspunkter för indikatorer som gör att 

medarbetarengagemang kan påvisas. Indikatorerna handlar om meningsfullhet, trygghet och 

delaktighet i olika konstellationer. Indikatorerna handlar även om att medarbetare har möjlighet att 

utveckla sina personliga förmågor, samspelar på ett bättre sätt med kontext och den uppgift som ska 

utföras.  

 

De indikatorer som Kahn (1990) tagit fram utvecklas av Saks (2006, 2019) samt Upadhyay och 

Palos (2013), då de utformar indikatorer som påverkar medarbetarskapsengagemang utifrån ett 

verksamhetsstyrningsperspektiv. Indikatorerna kan sammanfattas i områden som handlar om ökad 

rollklarhet, självbestämmande och ansvar, kreativitet och måluppfyllelse samt kommunikation och 

ett fungerande ledarskap. De indikatorer vi har valt utifrån Upadhyay och Palos (2013) initiala 15 

indikatorer är: Rolltydlighet, empowerment (egenmakt), ledarskapsengagemang, resurser, 

utvecklingsmöjligheter, kommunikation och information, sammanhållning, objektiv bedömning av 

prestation, individuella drivkrafter och belöningar samt gruppbelöningar. 

 

Intresset för medarbetarengagemang har sedan Saks initiala studie (2006) ökat och hypotesen att ett 

ökat medarbetarengagemang har en positiv inverkan i en organisation har bekräftats i flertalet 

studier enligt Agrawel et al. (2016), Saks (2006, 2019), Molina, Gonzales, Florencio, och Gonzales 

(2014) samt Upadhyay och Palo (2013). Intresset för medarbetarengagemang anses fortfarande som 

ett aktuellt forskningsämne enligt Saks (2019), då medarbetarengagemang kan ses som en värdefull 

tillgång för en organisation enligt Rao (2013) och Runyon (2017).  

 

I studierna av Saks (2006) och Agrawel et al. (2016) är respondenterna utvalda inom olika yrke och 

organisationer. Vi finner det intressant att utifrån tidigare studier välja att fokusera på en 

organisation. Genom att avgränsa oss vill vi bidra till att visa på sambandet mellan ledarskap och 

medarbetarengagemang utifrån indikatorerna.  
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Det som kan vara problematiskt menar Dwyer och Fox (2006) med att mäta 

medarbetarengagemang, är svårigheten att visa exaktheten gällande indikatorerna som ska påvisa 

medarbetarengagemang. En av svårigheterna med att mäta medarbetarengagemang har varit att göra 

det mätbart, då indikatorerna utgår från andra parametrar än det som är kvantitativt mätbart. 

 

De studier som visar på en korrelation mellan medarbetarengagemang och positiva resultat för en 

organisation, har haft en kvantitativ metod enligt Agrawel et al. (2016), Saks (2006) och Molina et 

al. (2014). Problematiken mot att mäta indikatorer utifrån en kvantitativ metod menar Catatùs et al. 

(2016), ligger i att det är problematiskt att välja rätt indikatorer beroende på den komplexitet som 

finns i organisationen. Utifrån Catatùs et al. (2016) påstående väljer vi en kvalitativ metod för att 

studera indikatorernas förekomst, för att ge en annan vinkling på korrelationen mellan 

medarbetarengagemang och positiva resultat.  

 

En problematik som benämns av Saks (2019) är att många studier har inkluderat flera olika 

indikatorer och detta har skapat en problematik i vilka indikatorer som ensamt skulle kunna påverka 

medarbetarengagemang. Trots problematiken finns det en återkommande förutsättning som har 

visats vara en viktig del för att skapa engagemang och det är ledarskap menar Saks (2019).  

 

Sammanfattningsvis vill vi undersöka vilken påverkan ledare och medarbetares samverkan har på 

medarbetarengagemang. Detta är vårt bidrag till att öka förståelsen för hur samverkan mellan 

medarbetare och ledare påverkar medarbetarengagemang och hur detta kan bli synligt genom 

Upadhyay och Palos (2013) indikatorer.  

 

1.3 Syfte   

Vi vill i vår studie öka förståelsen för hur medarbetarengagemang påverkas av samspelet mellan 

ledare och medarbetare utifrån Upadhyay och Palos icke finansiella indikatorer.  
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2. METOD 

 

2.1 Forskningsansats 

Utgångspunkten för vår forskningsansats styrs i olika grad av de faktorer som påverkar olika val 

som görs vid företagsekonomisk forskning enligt Bryman och Bell (2013). Valen som görs handlar 

om den utgångspunkten som finns i uppsatsens problemformulering, våra egna intresseområden och 

kontakter som finns hos oss som författare och forskare samt de förväntningar som finns på en 

kandidatsuppsats. Dessa olika parametrar har sin utgångspunkt i ontologiska, epistemologiska och 

metodologiska val och ställningstaganden.   

2.1.1 Socialkonstruktivism 

Den ontologiska utgångspunkten för vår forskning är relativistisk, vilket innebär att det kan finns 

olika sanningar beroende på vilken utgångspunkt som finns. Bakgrunden till det ontologiska 

ställningstagandet är att de indikatorer och mått som går att fånga kring medarbetarengagemang 

bygger på förståelse enligt Solberg och Solberg (2007) samt Bryman och Bell (2013). Indikatorerna 

och måtten som vi kommer att använda kring medarbetarengagemang har sin grund i tidigare 

forskning som varit både kvalitativ och kvalitativ, vilket inte behöver motsäga vår 

socialkonstruktivistiska utgångspunkt. I och med den relativistiska utgångspunkten sker vår 

forskning inom den institutionella teoribildningen. Den institutionella teoribildningen innebär inte 

per automatik menar Parker (2012) att vi kan använda den kvalitativa forskningen kvantitativt.  

 

Utgångspunkten för forskningen bygger på uppfattningen att det skapas egna upplevelser, så kallad 

subjektivering. Denna subjektivering sker enligt Sorling (2002) i en process och dialog med andra 

som finns i sammanhanget. I detta arbete handlar processen och dialogen om samspelet mellan 

ledare och medarbetare. Subjektivering präglar uppsatsens syfte där inga tydliga mätbara resultat 

eftersträvas utan snarare en förståelse för betydelsen av ledarens roll för medarbetarengagemanget 

enligt Solberg och Solberg (2007) samt Bryman och Bell (2013).  

 

Kunskapssynen i uppsatsen tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska synsättet som också 

får konsekvenser i metodologiska ställningstaganden. Empirin i vår uppsats bygger på frågor och 

förståelse för ett fenomen i ett specifikt sammanhang. Genom teori och empiri skapas en förståelse 

för hur ledarskapet påverkar medarbetarengagemanget och hur det blir synligt med hjälp av 

indikatorer och mått som inte är finansiella, detta undersöks utifrån olika fall och praktiker menar 

Solberg och Solberg (2007) samt Byman och Bell (2013).  
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2.1.2 Metodologisk utgångspunkt 

För att hitta sambandet mellan ledarskap och medarbetarengagemang behövs en analys och den sker 

inom en i huvudsak induktiv metod, menar Bryman och Bell (2013), vilket är ett vanligt synsätt 

inom den kvalitativa forskningen. Det empiriska materialet analyseras utifrån en tematisk analys 

och sker utifrån ett induktivt synsätt. Det finns ett syfte som är en tämligen öppen utgångspunkt och 

data samlas in utifrån den problematisering och det syfte som finns för uppsatsen. Arbetsgången 

följer i stort det som Bryman och Bell (2013) kallar för tematisk analys.  

 

I bearbetningen av resultatet är det den kumulativa teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet som ligger till grund. Empirin utgår från de tio av de femton indikatorer som Upadhyay 

och Palos (2013) har tagit fram. Den tematiska analysen sker på två nivåer och i tre delar. Det 

innebär att i steg ett hittas teman utifrån Upadhyay och Palos (2013) indikatorer i intervjusvaren hos 

ledning respektive medarbetare, vilket i praktiken blir två tematiska analyser. Det tredje steget blir 

analysen när dessa båda sammanförs med teorin för att hitta likheter och skillnader.  

 

Utifrån den empiri som samlas in sker en påverkan på den teori som bygger uppsatsens teoriavsnitt. 

Den forskning som bildar teoretisk referensram i uppsatsen handlar om ledarskap, 

medarbetarengagemang, indikatorer och mått.  Teorins karaktär är i huvudsak akademisk, även om 

en och annan populärvetenskaplig text kan vara användbar för att belysa något specifikt ämne eller 

område i den teoretiska referensramen.  

2.1.3 Kvalitativ ansats  

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar används företrädesvis en kvalitativ metod. 

Undersökningen är en typ av organisationsstudie och organisationen kan ses som ett fall som 

undersöks ur olika aspekter. De aspekterna är medarbetare, ledare och dokument och tillsammans 

ger de olika aspekter av vårt fall. Syftet med en kvalitativ studie och fallets olika aspekter menar 

Repstad (2007), är att ge olika infallsvinklar på uppsatsens problemformulering. Det sker i vår 

uppsats genom att undersöka samspelet mellan medarbetare och ledare på olika sätt, både genom en 

kartläggning och genom intervjuer. 

 

Vi har begränsat vårt urval till ett fall med empiri ur medarbetar- och ledningsperspektiv. Om 

empirin hade varit bredare hade möjligheterna begränsats när det gäller djupet i studierna menar 

Bryman och Bell (2013), eftersom det är djupet snarare än bredden som är en av den kvalitativa 

forskningens utgångspunkter. 
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Kvalitativ forskning bygger på tolkning men är primärt inte ett uttryck för egna idéer eller 

tolkningar menar Gustavsson (2004). Enligt Gummesson (2004) går det inte att bortse från 

forskarens förförståelse och detta är enligt Gilje och Grimen (2007) något som är svårt att radera ut 

i kvalitativ forskning.  

 

Utifrån detta blir analyssättets metodologiska utgångspunkt viktig. Den utgångspunkt vi valt är ett 

förhållningssätt som ger möjligheter att under arbetets gång belysa och kontrastera teoretiska 

utgångspunkter i problematiseringen med empirin för att minska forskarens egen påverkan. Utifrån 

det blir teorin en hjälp i strävan att hålla oss så neutrala som möjligt, eftersom förförståelsen kan 

konstateras mot teoretiska utgångspunkter. Den kvalitativa ansatsen samt det 

socialkonstruktivistiska synsättet och metodologiska utgångspunkten ligger till grund för det 

tillvägagångssätt som har valts för att nå uppsatsens syfte. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Det praktiska tillvägagångssätt som beskrivs har sin utgångspunkt i flera olika vägval kring 

forskningsdesign enligt Bryman och Bell (2013) och olika ställningstaganden har gjorts för att 

navigera i de valsituationer som forskare ställs inför, exemplen på sådant är urval, samband och 

tidsaspekt.  

2.2.1 Litteratursökning 

För att hitta relevant forskning som grund till problematisering har vetenskapliga artiklar sökts 

genom Högskolan i Gävles biblioteks databaser. Dessa har bland annat varit Scopus och Emerald. 

Vid enstaka tillfällen har Google Scholar använts. Sökord som mestadels använts har varit 

employee engagement, indicators, KPI, key indicators. Sökningen har sedan gått vidare via 

referenser i vetenskapliga artiklar som hittats utifrån sökorden ovan. 

 

För att fördjupa problematiseringen i den teoretiska referensramen har en fördjupad och breddad 

sökning skett på orden ovan. Det har lett till att litteratur och artiklar och skiftande ursprung, syfte 

och datering ligger till grund för uppsatsens teoriavsnitt. Exempel på typen av referenser som 

använts är kurslitteratur från tidigare kurser inom företagsekonomi och litteratur utgiven av forskare 

som mer generellt beskriver ekonomistyrning.  
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2.2.2 Datainsamling 

Vi vill genom semistrukturerade intervjuer, en kartläggningsuppgift samt genom att studera en 

specifik organisations dokument om medarbetskapets och medarbetarnas betydelse, undersöka 

förståelsen för hur ledarskap och medarbetarengagemang samspelar. Utgångpunkten är Upadhyay 

och Palos (2013) indikatorer.  

 

Intervjuer 

I praktiken innebär det att genom semistrukturerade intervjuer undersöks hur medarbetare uppfattar 

indikationernas orsak och verkan. Det finns en medvetenhet om att resultatet blir begränsat utifrån 

det som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) menar, att det är svårt att mäta innebörden av 

sammanhang eftersom studien bygger på respondenternas uppfattning, det vill säga att det belyses 

utifrån deras perspektiv och tolkning, vilket gäller både de semistrukturerade intervjuerna och 

kartläggningssuppgiften.  

 

Vi har valt att prioritera det personliga mötet som grundar sig på det Kvale (1997) lyfter fram kring 

det mellanmänskliga samspelet, vilket kan vara en viktig del i att få ett djup i den information som 

informanten kan ge som inte kommer fram lika tydligt vid intervjuer som inte sker ansikte mot 

ansikte. Det finns dock alltid risker när ett mellanmänskligt möte sker, där en påverkan ske mellan 

intervjuare och informant men Kvale (1997) beskriver en insikt och helhetsbild som kan komma 

fram genom ett personligt möte och detta väger tyngre i vårt val av intervjumetod.   

 

Kartläggningsuppgiften består av tio indikatorer inom området medarbetarengagemang och 

ledarskapets påverkan av detta (se bilaga 2 och 4). Dessa indikatorer kommer från tidigare 

forskning. Denna del av empirin är utformad som en kartläggningsuppgift med tio olika alternativ. 

Alternativen är sådana att de motsvarar den kunskap som informanterna bedöms ha inom den 

målgruppen som de befinner sig i. Det som inte går att gardera sig mot, även om vi förutsätter en 

grundkunskap, är de bilder och föreställningar som informanten bär med sig om innehållet i de olika 

rangordningsexemplen enligt Ejlertsson (2005). Kartläggningsuppgiften är också grupperad på ett 

sådant sätt att de olika områdena som hör samman beskrivs tillsammans, vilket rimligtvis bör 

underlätta ifyllnaden. Informanterna har också tid att fylla i svaren i lugn och ro menar Repstad 

(2007) samt återkoppla vid intervjun om något är oklart. 

 

Den semistrukturerade intervjun består av tre delar. En del som bygger på informantens erfarenhet, 

vilket är en viktig aspekt för helhetsförståelsen och de sammanhang som fenomenet påverkan 
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mellan ledarskap och medarbetarengagemang uppstår i. Den andra delen bygger på rangordningen 

av de tio utvalda indikatorerna som är förberedelsen till intervjun. Syftet med rangordningen är att 

få en förförståelse för informantens synsätt och kunna fördjupa frågeställningarna och därmed 

förståelsen för sambandet mellan ledarskap och medarbetarengagemang. Den sista delen i den 

semistrukturerade intervjun tar upp de indikatorer och nyckelord i den specifika organisation som 

medarbetare och ledare jobbar i. 

 

Den empiriska undersökningen sker inom en och samma organisation men på olika ställen i 

Sverige. Intervjuerna föregås av ett mail där presentation av oss som författare och forskare sker 

och syftet med vår uppsats. Samtidigt som mailet skickas ber vi informanterna att rangordna de tio 

valda indikatorerna som Upadhyay och Palo (2013) har tagit fram, dessa indikatorer blir en av 

utgångspunkterna för den semistrukturerade intervjun.  

 

Intervjun genomförs på informanternas arbetsplats och de sker enskilt på en lugn och avskild plats. 

Syftet är att kunna fokusera på det informanten vill förmedla och att den information som ges i 

intervjusvaren förblir konfidentiella. Frågorna har formulerats utifrån de tre teman som nämnts 

ovan men med lite olika formuleringar för ledning respektive medarbetare (se bilaga 1 och 3). 

Intervjuguiderna i bilagan har avidentifierats för att inte avslöja vilket företag informanterna arbetar 

på. Intervjuerna inleds med de etiska aspekterna vid en intervju och de är uppställda utifrån 

Vetenskapsrådets (2019) etiska riktlinjer. 

 

Totalt intervjuas tio personer, fem i ledande ställning och fem medarbetare. Intervjumetoden är 

semistrukturerade intervjuer och fördelen med denna metod är att det går att ställa följdfrågor, som 

enligt Bryman och Bell (2013) kan fördjupa förståelsen för relationen och samspelet mellan ledare 

och medarbetare. När antalet intervjuer är tio kan vi i någon mån använda den kvalitativa 

undersökningen också kvantitativt, det gäller både den rangordning av indikatorer i 

kartläggningsuppgiften som gjorts och de teman som finns i intervjusvaren. Det motsägs av Parker 

(2012) som menar att kvalitativ forskning inte per automatik går att använda kvalitativt. Trots 

Parkers (2012) påstående kan vi ändå se tendenser i antal svar i kartläggningsuppgiften. 

 

En påverkansfaktor för resultatet är att organisationen har bett att få del av vårt resultat och få det 

presenterat, vilket informerats tydligt om vid varje intervju och trots anonymisering finns det en risk 

med koppling till huvudmannen. Risken med kopplingen till huvudmannen gör att det skapar en 

rädsla för att vara helt ärlig i sina svar. Bryman och Bell (2013) tar upp denna aspekt och menar att 
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det inte per automatik gör forskningen sämre, utan att medvetenheten om detta hos forskaren är 

viktig och att det kan påverka trovärdigheten i resultaten. En aspekt som Bryman och Bell (2013) 

också tar upp är att forskningen kunde i många fall inte ha blivit av om inte resultatet skulle 

redovisats för organisationen som deltar och det kan vara en anledning till att forskningen ändå har 

ett värde.  

 

Situationen för empirin i vår uppsats är just så som Bryman och Bell (2013) beskriver. Villkoret för 

att vi skulle få ett empiriskt underlag var att vi återrapporterade till organisationen och som redan 

betonats informerar vi tydligt om detta vid varje intervju, samt att vi hela tiden har med det i vår 

analys av resultatet och bedömning av trovärdigheten. 

 

De dokument som finns i organisationen vilket berör och tar upp medarbetarskap studeras och 

används som en del i empirin. Det handlar om både interna och externa dokument. Exempel på 

interna dokument är utgångspunkter för medarbetarsamtal och lönesättning och exempel på externa 

dokument är årsredovisning och grunder för KPI:er. 

 

Sammanfattningsvis är områden som tas upp i både kartläggningsuppgift och i den 

semistrukturerade intervjun samt som söks efter i de styrdokument och senaste årsredovisning 

kopplade till organisationen: Självständighet, utveckling, resurser, kommunikation och belöning.  

 

Urval  

Val av organisation och urvalet av informanter har varit ett så kallat ”bekvämlighetsurval” (Bryman 

och Bell 2013, s. 204). Inom den valda organisationen fanns kontakter och utifrån de ingångarna 

valdes tio informanter ut med erfarenhet av både ledarskap och medarbetare utan ledarskapsansvar. 

Valet av organisation påverkades också av att den fanns på olika platser i Sverige och därför kunde 

vi med våra olika geografiska utgångpunkter ha informanterna lättillgängliga.  

 

Intervjudokumentation  

Varje intervju spelas in och syftet med det är att kunna gå tillbaka och lyssna igen för att höra 

nyanseringar och betoningar. Inspelningarna förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta 

del av dem. Varje intervju transkriberas och utifrån transkriberingen analyseras de teman som är 

karaktäristiska för den induktiva kvalitativa forskningen enligt Bryman och Bell (2013). På grund 

av tidsaspekten kommer en extern att transkribera intervjuerna men även denna person omfattas av 

forskningssekretessen. En nackdel som kan finnas med detta tillvägagångssätt är att vi som 
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författare och forskare inte återigen upplever intervjun på det som sker när vi både lyssnar och 

skriver, det som har vägt över i vårt val är tidsaspekten.  

 

Intervjuerna sker på två olika platser i Sverige och vi gör fem intervjuer var. Orsaken till detta är att 

vi befinner oss med fyrtio mils mellanrum rent geografiskt och den organisation som vi får göra vår 

empiri inom är rikstäckande. Det som var praktiskt möjligt för att genomföra antalet intervjuer och 

få en tydlig uppdelning var att intervjuerna med ledningen och medarbetarna kunde ske på två 

geografiskt olika platser.  

 

För att bli väl insatta i varandras material lyssnar den andra igenom de genomförda intervjuerna och 

när teman ska hittas för respektive medarbetare och ledning görs den första analysen av den av oss 

som inte gjort intervjuerna och skrivs ner som uppsatsens empiri. 

2.2.3 Analysmetod  

För att minimera risken av en subjektiv analys menar Repstad (2007) att analysen bör ske utifrån 

olika teman. De olika temana bygger på tidigare forskning och har kategoriserats upp utifrån 

erfarenheter i olika steg i forskningen kring medarbetarengagemang.  

 

Temana är de indikatorer som Upadhyay och Palo (2013) har kommit fram genom sin forskning 

och som i sin tur bygger på tidigare forskning. I uppsatsens analys gör vi en tolkning av dessa 

indikatorer utifrån ett nytt sammanhang, vilket gör att vår analysmodell i stora drag är hermeneutisk 

enligt Bryman och Bell (2013).  

 

Analysen börjar med studie av det valda fallets interna dokument, som sedan fördjupas genom 

empiri, för att sedan bearbetas tillsammans med teori i uppsatsens analys. I denna stegvisa analys 

sker en tolkning i varje steg som börjar med fallets interna dokument, fortsätter med empirin som 

sedan kontrasteras med den teoretiska referensramen. Denna stegvisa analys blir ett arbetssätt för att 

göra en fördjupad analys.  

 

I varje stegs tillvägagångssätt behövs ett kritiskt förhållssätt finnas och genom att strukturerat, 

kritiskt granska källors kvalité som finns ökar trovärdighet och tillförlitlighet. 
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2.2.4 Källkritik  

Repstad (2007) skriver om fyra utgångspunkter för att göra en källkritisk analys. Han menar att det 

går att bedöma källorna utifrån författarnas förhållningsätt, deras avsikter, deras krav och 

rättesnören. Genom att ha ett källkritiskt förhållningssätt kan det enligt Hultén, Hulman och 

Eriksson (2007) bidra till att hitta nya vägar i det som blir uppsatsens bidrag.  

 

De källor vi huvudsakligen använder oss av är forskningsbaserade källor och följer de fyra 

utgångspunkter som Repstad (2007) lyfter fram. Utgångspunkterna är: Förhållningsätt, avsikter, 

krav och rättesnören. Källorna som använts i uppsaten har författare vars avsikt har varit att ge en 

bild av ämnet som baseras på ett vetenskapligt förhållningssätt och på en vetenskaplig grund. 

Parallellt med detta är deras avsikt att belägga påståenden och slutsatser med ett forskningsbaserat 

resonemang. Det ställer krav på det som skrivits, det ska vara evidensbaserat och forskningsetiska 

principer är rättesnöret och det går att applicera på de textbaserade källorna som finns till uppsatsen.  

 

De forskningsartiklar som används som källor är peer reweiw granskade, vilket är ett krav på 

publicerad forskning. Vi använder dessutom kurslitteratur från tidigare kurser i företagsekonomi, 

vilka har genomgått en akademisk och kunskapsmässig kravspecifikation vid urvalet. Övrig 

litteratur är författad av akademiskt utbildade författare som har en forskningsbakgrund. Peer 

reweiw granskning och kurslitteratur följer de källkritiska grunder som Stensmo (2002) lyfter fram, 

vad det är för typ av källa, när har den kommit till och vem har tagit fram det. 

 

Rienecker och Stray Jörgenson (2017) tar fram källornas ålder som ett källkritiskt kriterium och i 

uppsatsen har vi strävat efter att använda så nya källor som möjligt. Det har inte alltid varit möjligt 

och särskilt inte då vi velat påvisa samhörigheten med forskningen tillbaka i tiden.  

2.2.5 Kvalitetskriterier  

I kvalitativa studier används begreppet kvalitet och innebär en genomgång av hur forskningen har 

genomförts med hjälp av de metoder som använts enligt Fejes och Thornberg (2009). De 

kvalitetskriterier vi har utgått ifrån är ”trovärdighet, tillförlitlighet och rigorösitet”, som Fejes och 

Thornberg (2009, s 221) lyfter fram.  

 

För att skapa trovärdighet i våra studier har vi strävat efter att kombinera kreativitet och kritiskt 

tänkande, genom att systematiskt samla data och vara uppmärksamma och kritiska till det som 

händer i insamlandet av data. Exempel på detta kan vara att intervjuerna genomförts på liknande 



 

13 

 

sätt enligt den intervjumall som finns i bilaga x. Intervjuerna har haft samma utgångspunkt för både 

medarbetare och ledare.  Samtidigt finns det en kreativitet i den semistrukturerade intervjumetoden 

som gör att vi hittat vägar för att få informanter att berätta, att få dem att känna sig bekväma, utan 

att trovärdigheten frångås.  

 

En viss brist kan finnas i att vi inte har gjort intervjuerna tillsammans utan tolkat och bearbetat det 

empiriska materialet som den andre av oss samlat in. Det gör att det enbart är en av oss som sett 

minspel och kroppsspråk. Men detta har vi strävat efter att kompensera genom det sätt som 

bearbetning av materialet har skett. 

 

Tillförlitligheten i studien bygger på att vi kategoriserat gruppen av informanter och dokument som 

vi använt i den empiriska studien, det är medarbetare och ledare inom en viss organisation och på en 

viss nivå i organisationen. Vi har följt samma utgångspunkter vid varje intervju och de dokument vi 

studerat är officiella dokument som används både externt och internt. 

 

Den totala omfattningen av datainsamlingen är tio intervjuer á ca 30–40 minuter och cirka hundra 

sidor dokumenttext och bilder. Den totala mängden data kan vid först anblicken vara stor med tanke 

på studiens omfattning, men genom att kategorisera efter de indikatorer som är grunden för vår 

studie kan mängden data hanteras. Risken som finns när en stor mängd data hanteras är att 

väsentliga fakta förbises enligt Fejes och Thonberg (2009). En hjälp för att komma tillrätta med 

detta är det systematiska kategoriserandet, detta blir en del i strävan att undvika att viktiga data 

förbises. Det insamlade empiriska materialet behöver sedan hanteras på ett korrekt sätt, både utifrån 

kritiska förhållningssätt och på ett etiskt korrekt sätt. 

2.2.6 Etiska aspekter 

Det kan finnas inslag av känslighet i ämnen som ledarskap och medarbetskap, särskilt eftersom 

huvudmannen vill ha del av vårt resultat och detta måste hela tiden hanteras utifrån forskningsetiska 

överväganden. Därför är det väsentligt att varje informant är anonym så huvudmannen inte kan 

spåra vem som sagt vad. Informationen till informanterna är tydlig om att huvudmannen får del av 

resultatet och en tydlig genomgång av hur intervjun kan avbrytas och dess förutsättningar tas upp 

vid varje intervjutillfälle. Den etiska aspekten är viktig utifrån att även om ämnet i sig enbart kan ha 

inslag av känslig information, kan det leda till mer känsliga och konfidentiella uppgifter än vad som 

var tänkt från början. De etiska principerna följer Vetenskapsrådets (2019) etiska riktlinjer. 
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2.3 Metodsammanfattning 

Utgångspunkten för metoden har varit det socialkonstruktivistiska synsättet och den kvalitativa 

ansatsen. Genom metodens olika utgångspunkter och grundläggande antaganden kan metod-delen 

sammanfattas i följande flödesschema:  

 

Figur 1: Flödesschema för metod 

 

Eftersom metodologin är induktiv är empirin utgångspunkten för uppsatsen, för att sedan 

kontrasteras med den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen utgår från den tidigare 

forskning som lyfts fram i problematiseringen. När empirin bearbetats sammanförs den i kategorier 

tillsammans med teorin i uppsatsens analys och resultatet blir uppsatsens bidrag både praktiskt och 

teoretiskt. 

 

Hela processen i uppsatsen präglas av ett kritiskt förhållningssätt, att kvalitén säkerställs och etiska 

riktlinjer följs. Det sker genom koppling till tidigare forskning, tydlighet i intervjuguider, urval och 

tillvägagångssätt. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

 

3.1 Inledning  

I en organisation samspelar alla olika delar för att tillsammans bilda en helhet menar Johansson och 

Johrén (2017), samma sak gäller för olika prestationsmått som utgår från organisationens mål. Varje 

mått som svarar mot ett mål i organisationen är med och påverkar det totala utfallet i en 

organisation. I praktiken innebär det att olika indikatorer påverkar varandra i organisationens 

resultat.  

 

I helheten där det hela tiden sker en integration och interaktion mellan indikatorer, har 

medarbetarna en viktig betydelse och därför finns det också sätt att definiera indikatorer för 

betydelsen av medarbetare som en resurs i organisationen. Nyckeltal och indikatorer har utformats 

för att kunna se vilken påverkan medarbetare har för organisationens resultat. Görs detta på ett klokt 

sätt menar Johansson och Johrén (2017), att det skapas en balans och det går att styra verksamheten 

utifrån olika perspektiv och angreppssätt. Ett sådant angreppssätt är att se hur samspelet utifrån icke 

finansiella indikatorer påverkar medarbetarengagemanget. 

 

3.2 Målens betydelse för medarbetare 

Mål har funnits länge men det är först på 1960-talet som mål på ett aktivt sätt börjar användas i 

organisationer och det sker genom den så kallade MBO-metoden. Metoden är utvecklad av Drucker 

och den innebär enligt George och Jones (2012) att organisationen och medarbetaren hela tiden leds 

genom att jobba mot mål. Målen är en indikator på att arbetsuppgiften uppfylls. Syftet omfattar 

innebörden i förkortningen MBO som betyder ”Management by objektives” (George och Jones 

2012, s. 230).  

 

Att leda genom mål är något som fortfarande får genomslag i det praktiska arbetet. I användning av 

MBO-metoden är det i de allra flesta fall ledningen som sätter målen men dessa mål kan vara som 

motivationsfaktor för medarbetarna menar George och Jones (2012). De menar vidare att orsaken 

till att MBO-metoden fortfarande fungerar är att den följer tre delar: Att sätta mål, implementera 

mål och att utvärdera målen. Dessa tre delar kan kopplas till det som Nilsson, Olve och Parment 

(2010) skriver om, att styra mot mål på ett trovärdigt sätt. För att kunna styra mot de mål och 

visioner som finns behövs det en god kommunikation så att hela organisationen vet vad som 

förväntas och att de mål som förväntas uppnås är kända. Det räcker inte med att målen är kända 
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utan också att medarbetare upplever att de kan vara med och påverka och vara delaktiga fortsätter 

Nilsson et al. (2010), det i sin tur leder till bättre måluppfyllelse för företaget och påverkar både 

effektivitet och resultat. Kommunikationen är en viktig parameter för att förstå helheten och den 

strategi samt de mål som ligger till grund för verksamheten menar Atkinsson (2006).  

 

Den praktiska konsekvensen av de tre delarna i MBO-metoden och i det som Nilsson et al. (2010) 

menar är att medarbetarna blir delaktiga först i implementeringsskedet och måste ta till sig 

innebörden i de mål som ska uppfyllas. När implementeringen fungerar enligt George och Jones 

(2012) så blir utformningen av arbetsuppgiften motiverande för medarbetaren om denne kan känna 

sig delaktig i det som sker. 

 

I den tredje delen av målprocessen, utvärdering, är det medarbetarna presterat och bidragit till 

måluppfyllelsen. För att få maximal output från medarbetarna måste målen vara väldefinierade och 

kunna omsättas i praktiken menar George och Jones (2012) och går därför att utvärdera. När målen 

fungerar så att de är begripliga för att lösas och uppfyllas är de en motivationsfaktor samt en 

utgångspunkt för belöningar och bedömningar.  

 

Mål i sig påverkar också ledningen och relationen mellan ledning och medarbetare. En modell för 

detta är den så kallade målvägsteorin eller ”goal-path theory” (George & Jones 2012, s. 375). 

Syftet är, enligt George och Jones (2012), hela målvägsprocessen. Målvägsprocessen innebär att 

belöningar ska finnas då målen är uppnådda och hur målen ska uppnås är tydligt klargjort samt att 

hinder som finns för att nå målen ska avhjälpas för att medarbetaren på bästa sätt ska kunna 

uppfylla målen. Konsekvensen av målvägsteorin, enligt George och Jones (2012) är att ledaren 

behöver ha kontroll över läget och behöver därför vara en närvarande, stöttande, delaktig och 

resultatorienterad ledare i relation till sina medarbetare. 

 

3.3 Ledarskap 

Det finns olika inriktningar på ledarskapet och ett sätt att leda som påverkar medarbetarskapet 

positivt enligt Eidor och Vigoda-Gadot (2017) är ett HR-ledarskap. Bolman och Deal (2015) 

definition av HR-ledarskap är att ”utnyttja inneboende resurser” (Bolman & Deal 2015, s. 175). 

Utgångspunkten är att om organisationen med dessa ledare tar hand om medarbetarna så kommer 

det att få konsekvenser på helheten i organisationen och märkas utåt.  
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Ett sätt där det blir synligt att medarbetarna prioriteras av ledningen menar Bolman och Deal (2015) 

är genom att skapa förutsättningar för att behålla medarbetarna och slippa rekryteringar, detta sker 

genom att erbjuda bra anställningsförhållanden och prioritera belöningar. Ytterligare ett sätt att ta 

vara på medarbetarnas resurser är att skapa delaktighet och ge möjligheter till inflytande menar 

Bolman och Deal (2015). 

 

Xu och Thomas (2011) är överens med Bolman och Deal (2015) om att delaktighet är viktigt och de 

menar att ett ledarskap som uppmuntrar till delaktighet och kreativitet främjar 

medarbetarengagemang, detta är innebörden i det som kallas ett transformativt ledarskap. 

Konsekvensen av ett transformativt ledarskap är att det finns ett relationsbaserat ledarskap samt en 

uppgiftsorientering, vilket behöver ta sig uttryck i ett beteende hos ledarna för att få effekt på 

medarbetarskapet. Sådana uttryck är enligt Xu och Thomas (2011) utveckling av medarbetare och 

att teamet uppmuntras.  

 

Ovanstående kan kopplas till det som Yukl (2012) skriver om, samspel mellan ledare och 

medarbetare. Det som ledaren gör, och utifrån vilka premisser denne handlar, påverkar 

medarbetaren och leder till en komplex bild av ledarskapet. Till detta kommer också ledarens 

relation till medarbetare och det sammanhang där ledarskap och medarbetarskap utövas, med andra 

ord den kontext som finns menar Alvesson och Spicer (2016). Kontexten som medarbetaren ska 

verka i handlar om uppdraget menar Yukl (2012), att ledaren leder och ansvarar för processer, leder 

mot gemensamma mål och påverkar en grupp både när det gäller resultat och värderingar.  

 

Den uppgiftsorienterade ledaren använder sina relationella färdigheter för att få medarbetarna att 

fokusera på uppgiften eller uppdragen menar Xu och Thomas (2011). Förutsättningen för att detta 

ska kunna fungera är kommunikation och socialt samspel där ledare och medarbetare finns. Det 

sker hela tiden ett utbyte mellan ledaren och medarbetarna menar Bolman och Deal (2015) och det 

kräver en social kompetens hos ledaren. 

 

Bolman och Deal (2015) skriver om ledarskapets komplexitet, de anser att det krävs en omfattande 

och bred kompetens för att vara ledare. Denna kompetens handlar om att hantera relationer, både 

med medarbetare och övriga aktörer i en organisation. Det är lätt att tro att ledarens uppgift är ett 

peka ut en riktning och tro att medarbetarna går den vägen.  
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Ett annat uttryck för det relationella ledarskapet är en annan metafor där Huzards och Spoelstras 

(2016) bild av ledaren som trädgårdsmästaren. Där har ledaren en central roll för att skapa växt. 

Trädgårdsmästarens ansvar är i det vardagliga livet att även tukta växten och skörda frukten. På 

samma sätt sker detta i en organisation när ledaren är som en trädgårdsmästare. Som 

trädgårdsmästare behövs också planering. Allt detta är en förutsättning för växt och gör 

ledaskapsmetaforen både till den som kan sätta gränser och coacha framåt. Mål som skapar 

delaktighet och tydliggör belöningssystem bland medarbetarna tillsammans med en närvarande och 

stöttande ledare, skapar goda förutsättningar för medarbetarengagemang.   

 

3.4 Medarbetarengagemang 

Enligt George och Jones (2012) finns det flera exempel på vad som skapar medarbetarengagemang 

förutom en tydlighet i mål och inriktning. Medarbetarengagemang handlar om relationer på olika 

plan men också att det finns resurser för att satsa på medarbetarna. Ett sådant exempel som George 

och Jones (2012) lyfter fram är när varje medarbetare behandlas med respekt och att det finns tid till 

att lära känna varandra och bygga relationer. Relationsbygget handlar både om relationen mellan 

ledning och medarbetare och mellan medarbetare.  

 

Ytterligare en faktor som George och Jones (2012) tar fasta på är att medarbetarengagemanget 

påverkas om det medvetet satsas på utbildning av medarbetare regelbundet och belöningar sker 

genom att den som tar ansvar befordras menar George och Jones (2012). En annan aspekt som 

också lyfts fram är balansen i livet, att arbetet är inte enbart det som gäller utan livspusslet är en 

enhet som måste gå ihop. George och Jones (2012) menar att i linje med detta har ledarskapet 

utvecklats till att ta ett större etisk och socialt ansvar för medarbetarnas situation.  

 

Medarbetarengagemang påverkar enligt George och Jones (2012) flera andra delar i en organisation 

som till exempel hur kunderna bemöts. Är medarbetare tillfreds med sin arbetssituation får det till 

konsekvens att de bemöter kunden på ett bra sätt och kundbemötande är en viktig framgångsfaktor.  

 

3.5 Att tydliggöra resultat  

Att uppnå mål och arbeta medvetet utifrån mål bygger på att kommunikationen fungerar. Ax, 

Johansson och Kullvén (2013) menar att det är ett av nyckeltalens syfte, att kommunicera 

måluppfyllelsen både internt och externt. Samtidigt är nyckeltalens syfte att kunna analysera, se 

möjligheter och faror och på så vis möta upp dessa genom att tillsätta lämpliga resurser. 
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Syftet med uppsatta mål är att det blir tydligt för medarbetaren att se resultatet av sitt arbete, 

samtidigt som det går att belysa vikten av medarbetarengagemang på samma sätt. Det hör samman 

med den helhet som nyckeltal kan bidra med i en organisation menar Leopold, Tanzeer och Jiménez 

(2018). 

 

En koppling till att ge en bild av helhetens resultat är de sammanhang som olika prestationsmått 

används i menar Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, Regnér (2014). Det kan handla både om 

resurser in och output ut beroende på organisation. I vinstdrivande företag är outputen det 

väsentliga och i offentliga och ideella organisationer är det hur resurser fördelas i de olika 

processerna.  

 

När Parmenter (2010) beskriver KPI som ett prestationsmått menar han att KPI:ns funktion som ett 

mått är att med hjälp av indikatorer kan både den finansiella och icke-finansiella effektiviteten 

utläsas brett. Det beror på de indikatorer som avläses för att visa om KPI:n är uppnådd. Genom att 

ställa dessa indikatorer mot det som prestationsmåttet baserats på menar Carlson (2014), går det att 

urskilja ett resultat eller utfall, vilket kan användas för att se trender eller jämföra. Genom att 

använda prestationsmått belyser det utvecklingen på ett mer fullständigt och jämförbart sett. Det 

kan ibland vara svaga kopplingar mellan indikatorer och mål menar Leopold et al. (2018), då kan 

KPI:er vara till hjälp eftersom de belyser prestationsmåttet brett.  

 

För att få KPI:er att fungera i praktiken behövs återkoppling och feedback utifrån de indikatorer 

som bygger KPI:n. Återkopplingens syfte enligt Leopold et al. (2018) är att kunna spegla om målen 

är uppnådda och hur användandet mellan resurser och utfallet ser ut. De KPI:er som hör samman 

med utfallet och som härstammar från medarbetarengagemang och själveffektivitet, har en 

avgörande roll även för de finansiella KPI:erna eftersom de icke-finansiella KPI:erna påverkar så 

mycket i organisationen menar Leopold et al. (2018). 

 

Genom en genomtänkt feedback och återkoppling som bygger på organisationens KPI:er har 

medarbetarna möjlighet att se den påverkan som deras insats har. Det förutsätter att feedback och 

KPI:er har kommunicerats på ett sätt som kan tas emot menar Leopold et al. (2018) och där KPI och 

utfall kan kopplas till varandra. Om organisationen är en växtplats för medarbetarna, vilket det finns 

förutsättningar att vara när feedback fungerar och de känner sig engagerande och delaktiga, 

påverkar det måtten i KPI:erna. 
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3.6 Att måttsätta medarbetarengagemangets betydelse 

Att måttsätta mer än finansiella mått lyfts tydligt fram inom verksamhetsstyrningen genom Kaplan 

och Nortons (1992) balanserade styrkort, där får andra perspektiv än de finansiella en viktig roll. 

Det är sammanlagt fyra perspektiv i styrkortet och de tre som inte är finansiella är kundbemötande, 

processperspektivet och lärandeperspektivet.   

 

Utifrån varje perspektiv i styrkortet sätts mål som kan relateras till de olika perspektiven. 

Konsekvensen av det är att andra områden än de finansiella blir målstyrda och måttsatta och genom 

att kombinera dessa fyra perspektiv skapar en organisation goda förutsättningar för att nå sina 

målsättningar men där utmaningen enligt Carlsson (2014) ligger i de icke-finansiella nyckeltalen.   

 

Styrkortet och mätbarheten av icke-finansiella mått utvecklas till att också omfatta ett femte 

perspektiv och det är medarbetarperspektivet. Även om Kaplan och Norton (1992) berör 

medarbetarnas betydelse i sitt styrkort så blir det ännu tydligare i senare studier av Thompson och 

Mathys (2013), de visar på att en organisation som bortser från medarbetarperspektivet maximerar 

inte de möjligheter de har för att nå framgång. Det finns tre punkter som lyfts fram, tre punkter som 

är viktiga i medarbetarperspektivet (Thompson och Mathys, 2013, s.140).  

 “recognize the importance of employee engagement in the success of the organization”  

 “encourage the use of measures that assess and track employee engagement” 

 “make employee engagement a priority. It will lead to developing strategies and programs 

that support employees and build the culture of engagement that increases the number of 

engaged employees in the workforce”.  

Thompson och Mathys (2013) studier om medarbetarskap driver tesen om att 

medarbetarperspektivet ska vara ett femte perspektiv i Kaplan och Nortons (1992) styrkort. Enligt 

punkterna ovan så omfattar även medarbetarperspektivet det som hör samman med strategi, mål och 

mått. Medarbetarengagemang behöver kunna måttsättas, genom ett gott medarbetarskap utvecklas 

strategier som i sin tur leder till medarbetarengagemang som gynnar organisationen.  

 

När mål ska nås och output ska måttsättas behöver en organisation fokusera på att utnyttja alla 

resurser på effektivaste sätt utifrån organisationens förmågor. 
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Denna utgångspunkt sammanfogar, menar Nilson et al. (2010), den strategiska, den taktiska och den 

operativa nivån av ekonomistyrningen. Dessa nivåer kan mätas genom att se på resultat och dessa 

resultat ses ofta i ekonomiska termer, vilket leder till att argumenten blir ekonomiska. När det gäller 

personalekonomi är de pengar som både medarbetare kostar och som generar ganska osynliga i 

organisationens bokföring menar Johansson och Johrén (2017). På samma sätt är det svårt att visa 

på den kvalitet som en fungerande personalorganisation kan generera. 

 

När medarbetare ses som resurser som har ett värde kan personalekonomin vara en grund för olika 

ställningstagande och beslut för organisationen. Då handlar det inte enbart om att kostnadssätta en 

anställds arbete menar Almqvist, Holmgren Caicedo, Johansson och Mårtensson (2012) utan också 

allt det som en medarbetare generar i form av värde i organisationen. Naturligtvis blir det problem 

med den exakta mätningen men det finns en pedagogisk poäng i att se medarbetarna som ett värde i 

organisationen. Det får konsekvenser som att det blir synligt att det satsas på till exempel friskvård 

och kompetenshöjning. 

 

Företagets samtliga resurser bör omvandlas för att bedriva den verksamhet som är tänkt för 

företaget och bildar tillsammans dess verksamhet. När medarbetarna hanteras som en viktig del i 

den processen menar Catatús et al. (2012), kan ett flöde finnas mellan den kompetens, motivation, 

engagemang, empowerment som finns hos medarbetarna och föras vidare till verksamhetens 

kvalitet och predikativet som påverkas av detta. Om verksamheten är produktiv och håller hög 

kvalitet blir också det ekonomiska resultatet positivt och där är medarbetarna en viktig del. 

 

3.7 Nyckeltal för medarbetare 

Precis som med alla prestationsmått är det viktigt för alla organisationer att se vilka mått som är 

viktiga för varje organisation menar Johansson och Johrén (2017). Vilket har lett fram till nyckeltal 

för medarbetare som blivit ett prestationsmått för olika faktorer, som kan kopplas till 

medarbetarskap och intresset för dessa har ökat under 2010-talet. Dessa nyckeltal för medarbetare 

blir en del i organisationens analys kring hur olika delar påverkar varandra.  

 

I årsredovisningen finns det alltid ett nyckeltal som kan kopplas till medarbetarna och det är antalet 

anställda. Frågan är vad det nyckeltalet egentligen vill berätta, en tolkning menar Catasús, Högberg 

och Johrén (2012) är att medarbetarna ses som en resurs för organisationen. 
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Vikten av medarbetarskap kan ses ur Thompson och Mathys (2013) perspektiv. De menar att en 

organisation som bortser från medarbetarnas bidrag för att uppfylla mål och strategi maximerar inte 

de möjligheter de har för att nå framgång, både avseende finansiellt resultat samt icke finansiellt.  

Konsekvensen av rätt strategiska beslut leder till bättre output när medarbetarna känner sig 

delaktiga och engagerade i det som sker. Det som kan komplicera det hela är frågan kring hur detta 

engagemang skapas, ett svar som finns enligt Thompson och Mathys (2013) är att medarbetarna 

upplever att de är delaktiga i att skapa ett mervärde i organisationen och är med att stärka 

organisationen. 

 

De nyckeltal som belyser läget bland medarbetarna är till exempel sjuktal, ålder, antalet anställda, 

kompetensutveckling, kostnader för utbildning och kostnader för rehabilitering och detta tas upp 

inte enbart ur finansiella aspekter. Ett exempel på ett icke-finansiellt använt nyckeltal för personal 

är ”effektnyckeltal” (Johansson & Johrén 2017, s. 74). Dessa nyckeltal omfattar den uppnådda 

effekten jämfört med de resurser som har gått åt till att öka effekten.  

 

En del i att utnyttja effektiviteten effektivt är att se vilken betydelse medarbetaren har i detta 

sammanhang. Det är lätt att enbart se styrningen av ekonomin som en spegling av ett resultat men 

det handlar också om att göra rätt saker och där har medarbetarna en central roll menar Catatús et 

al. (2012).   

 

Det kan kopplas till ledande och styrande nyckeltal, där nyckeltal som handlar om medarbetare är 

ledande nyckeltal. Dessa nyckeltal kan härledas från insatser som görs för sedan uppfylla de 

släpande nyckeltalen som är lönsamhet menar Catasús et al. (2012).  

 

Till detta synsätt kan också långsiktighet och kortsiktighet bifogas. Hur ser organisationen på 

personalresurserna, är det i det kortsiktiga perspektivet eller i det långsiktiga?  Ofta dras det ner på 

personalsatsning i ett akut läge medan ett långsiktigt tänk hade varit mer gynnsamt menar 

Johansson och Johrén (2017). 

 

I små organisationer finns det i allmänhet en stor medvetenhet kring medarbetarnas mående och 

prestationer medan i stora organisationer med flera tusen medarbetare behövs nyckeltal och 

indikatorer för att få en bild om hur läget är. Ambitionen med nyckeltal menar Catasús et al. (2012) 

är att de ska spegla verkligheten men det gör de inte alltid, utan Catasús et al. (2012) visar en 

förenklad bild av verkligheten vid ett givet tillfälle.  
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Nyckeltal kan ändå vara en hjälp för att få syn på trender och tendenser i en organisation som 

behöver åtgärdas eller förändras. Nyckeltalen blir en kontroll som kan leda till åtgärder och utan 

dessa kontroller hade förmodligen inte situationen eller läget uppmärksammats. 

 

Enligt Catasús et al. (2017) är personalnyckeltal som bygger på indikatorer avsedda för medarbetare 

väsentliga utifrån att dessa behöver peka i rätt riktning för att uppfylla målen och strategin som 

finns. Catatús et al. (2016) menar att sambandet mellan redovisning och handling är svag och därför 

behövs det utvecklas indikatorer som kan påvisa detta samband trots ifrågasättandet av att de är 

pålitliga, exakta och i viss mån osäkra. En ytterligare risk som finns med indikatorer som inte är 

direkt kvantitativt mätbara menar Catasús och Gröjer (2006) är att de inte får tillräckligt med 

genomslag i organisationen.  

 

För att indikatorer som inte är kvantitativa ska få genomslag behövs det framhållas att indikatorer 

som handlar om det intellektuella kapitalet, det vill säga det kapital som handlar om människor, 

relationer och strukturer menar Murthy och Mouritsen (2011). Det är utifrån det intellektuella 

kapital som indikatorer för medarbetarskap utgår. På samma sätt är det genom positivt utfall från 

det intellektuella kapitalet som det finansiella kapitalet kan öka, även om mätbarheten anses vara 

trubbig menar Murthy och Mouritsen (2011).   

 

Det närvarande och engagerande ledarskapet är viktigt. Det kan tyckas motsäga autonomi men 

känslan som skapas av en närvarande ledare är att det skapas en tillåtande atmosfär där medarbetare 

tar egna initiativ för att lösa uppgifterna menar Molina et al. (2014). Det innebär att det arbetas 

proaktivt med problem som kan uppstå vilket leder till bättre sätt att utföra arbetet. Delaktighet på 

olika sätt främjar medarbetarnas upplevelse av empowerment, vilket i sin tur ger en bättre 

arbetsmiljö och fokus på uppgiften som ska utföras. 

 

3.8 Indikatorer som påverkar medarbetarengagemang 

Medarbetarengagemang är en av nyckelfaktorerna för en framgångsrik organisation. För att de rätta 

omständigheterna ska finnas för ett högt engagemang från medarbetarna krävs ett samspel mellan 

ledare och medarbetare menar Upadhyay och Palo (2013). Genom studier av vad som skapar 

medarbetarengagemang har ett antal indikatorer utkristalliserats och dessa har sin grund i 

psykologin men kan översättas till organisatoriska effekter. 
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Indikatorerna kategoriseras enligt Upadhyay och Palo (2013) inom områdena rolltydlighet och 

Empowerment (egenmakt) som innebär att medarbetarna vet sin yrkesroll och vad det betyder i 

organisationen som helhet samt att de har en egenmakt över sin arbetssituation och arbetsroll. Det 

finns ett ledarskapsengagemang som innebär en tät kontakt mellan medarbetarna och ledningen 

vilket tyder på en god sammanhållning på arbetsplatsen och teamet som jobbar ihop ska präglas av 

samarbete och konflikter ska lösas. Då kan teamet belönas som grupp samtidigt som individuella 

bedömningar leder till belöningar. Samarbete och lösningsfokusering bygger på att kommunikation 

och information fungerar både mellan ledning och mellan medarbetare. 

 

För att kunna utveckla den enskilde medarbetaren och teamet behöver nödvändiga resurser finnas 

för att medarbetarna ska kunna arbeta utifrån egna möjligheter och initiativ enligt Upadhyay och 

Palo (2013). En sådan resurs är att det finns utvecklingsmöjligheter där kompetens kan utvecklas 

och då det finns en kompetensbrist hos medarbetarna kan möjlighet ges till utbildning. 

 

Allt detta sammantaget ger det som Kahn (1990) lyfter fram som psykologiskt viktiga faktorer i 

människors tillvaro: De psykologiska aspekterna handlar om hur rolltydlighet och empowerment 

ger mening och personer kan känna sig trygga. På samma sätt skapar ett aktivt, engagerat och 

tillgängligt ledarskap trygghet och förtroende. På samma sätt skapar en god kommunikation 

trygghet och förtroende. Kompensutveckling, tillgång till resurser och belöningar gör arbetet 

meningsfullt och skapar ett förtroende för organisationen och en trygghet i arbetet menar Kahn 

(1990). 

 

3.9 Centrala indikatorer för medarbetarengagemang 

När medarbetare är engagerade i sitt arbete påverkar det hela organisationens effektivitet och 

framgång menar Upadhyay och Palos (2013). I huvudsak handlar det om tre områden som påverkar 

engagemanget, det är organisatorisk support, ledarens stöd, belöningar och rättvis behandling. 

Dessa områden kan delas upp ytterligare och leder till de indikatorer som Upadhyay och Palos 

(2012) menar är grunden för medarbetarengagemang. Utifrån de femton indikatorer som Upadhyay 

och Palos (2013) använt som utgångspunkt för sin studie är det tio stycken som vi anser relevanta 

för vår studie. Det är dessa tio som är en viktig grund för medarbetarengagemang i vår studie. 
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 Rolltydlighet: Medarbetaren vet sin yrkesroll och vad det betyder i organisationen som 

helhet.  

 Empowerment (egenmakt): Medarbetaren har makt över din arbetssituation och arbetsroll.  

 Ledarskapsengagemang: Det finns en tät kontakt med medarbetare och ledningen. 

 Resurser: Det finns nödvändiga resurser för medarbetare för att kunna arbeta utifrån egna 

möjligheter och initiativ.  

 Utvecklingsmöjligheter: Ledningen uppmärksammar kompetensbrist hos medarbetare och 

ger möjlighet för utbildning. 

 Kommunikation & information: Medarbetare får information och de kan kommunicera 

det som behövs för att arbetet ska fungera. 

 Sammanhållning: Arbetsplatsen och teamet ska präglas av samarbete, inga konflikter.  

 Objektiv bedömning av prestation: Det är viktigt att det sker en anonym bedömning.  

 Individuella drivkrafter och belöningar: Det ska finnas ett internt belöningssystem som 

lyfts fram i arbetslaget och främjar individuella prestationer. 

 Gruppbelöningar: När teamet presterat bra hyllas detta i hela företaget. 

3.9.1 Rolltydlighet 

Det arbete som ska utföras i dag är så komplext menar Karkkola, Kuittinen och Hintsa (2019) och 

därför behövs en tydlighet kring vad som är var och ens uppgift. När detta fungerar blir det också 

ett bättre resultat och medarbetarna mår bra på jobbet.  

 

Syftet med rolltydlighet menar Karkola et al. (2019) är att den ska leda till att skapa känslan av 

självständighet. När rolltydligheten finns så skapar det både medarbetarengagemang och 

tillfredställelse.  När rolltydligheten fungerar är den en förutsättning för att effektiviteten också ökar 

och bygger på möjligheten till självständighet och engagemang.  

 

Karkkola et al. (2019) menar vidare att kompetens är en viktig faktor för att uppfatta rolltydligheten 

positivt och stärker medarbetarna i det arbete som ska utföras. En god kompetens minskar till och 

med rollkonflikter. Dålig kommunikation och sammanhållning är sådant som inte stärker 

rolltydligheten utan snare underbygger en rollkonflikt. Den tredje delen i rolltydlighet som 

Karkkola et al. (2019) lyfter fram är känslan av sammanhang. Det leder till minskad stress och 

skapar sammanhang på arbetsplatsen och bland kollegor.  
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3.9.2 Empowerment  

Empowerment är ett ord med många betydelser men inom arbetslivet och denna studie tolkar vi det 

som medarbetares möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och arbetsroll. Faktorer som 

beskriver empowerment inkluderar att involvera medarbetare i relevanta beslut och 

utvecklingsprocesser och att tillhandahålla information som möjliggör egna prioriteringar och 

beslut. Empowerment är en icke-finansiell indikator som påverkas av ledarskap och medarbetarens 

engagemang.  Empowerment definieras av Spreitzer, Kizilos och Nason (1997) som menar att 

teorin bakom härstammar från att ledare delar ansvaret och bestämmanderätten med medarbetarna.  

 

Genom ett ökat empowerment skapas en bättre förutsättning för medarbetarna att ta beslut som 

innefattar att det dagliga arbetet fungerar bättre menar Parmenter (2010) och de upplever en ökad 

arbetstillfredsställelse enligt Spreitzer et al. (1997). Det påverkar också motivationen menar George 

och Jones (2012) för att uppfylla de satta målen. 

Vidare menas det att fördelarna med att ledarna arbetar för att öka empowerment hos medarbetarna 

skapar en trygghet, som medför att medarbetarna litar på sina färdigheter och får energi som leder 

till en fortsatt positiv utveckling menar Molina et al. (2014). Motsatsen till empowerment enligt 

Saks (2006) benämns som utbrändhet, då medarbetaren upplever utmattning, cynism och 

ineffektivitet. 

3.9.3 Ledarskap 

Ledarskap är ett område som påverkar effektiviteten hos medarbetarna. Johansson och Johrén 

(2017) menar att det som ökar effektiviteten är att ledaren är mån om de relationer som finns. Det 

går att se på relationen ledare och medarbetare på olika sätt enligt (George och Jones (2012). Den 

hierarkiska ledarstilen där medarbetaren är tydligt underställd ledaren är på väg att fasas ut som 

ledarstil. Ett annat sätt är att se medarbetare och ledare i ett samspel, där de är två olika parter som 

samverkar för organisationens bästa och utvecklar en relation som bygger på förtroende, 

engagemang, närvaro och tillit. 

 

I praktiken innebär det att ledaren och medarbetaren tillbringar tid tillsammans i olika 

arbetsuppgifter och ledaren blir en del av arbetsgruppen. Det råder dock inga tvivel om att det är 

ledaren som har det formella ansvaret men det utesluter inte att ledare och medarbetare kan arbeta 

tillsammans enligt George och Jones (2012).  
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Det formella kravet på ledaren innebär enligt Johansson och Johrén (2017) också att styra mot 

planer och mål samt organisationer och medarbetare, så det har möjlighet att uppnå målen och att 

arbeta efter de planer som finns. 

 

Konsekvensen av denna typ av relation och medvetna arbetssätt är att effektiviteten ökar och att en 

ledare bör utveckla relationer till så många medarbetare som möjligt i organisationen menar George 

och Jones (2012). Det kan också påvisas när ledaren är förhindrad att utöva sitt ledarskap nära 

medarbetarna, då påverkar det motivationen hos medarbetarna och ledarskapet blir dysfunktionellt. 

3.9.4 Resurser 

En organisation består av en mängd olika resurser och det är centralt att de resurserna används på 

ett sådant sätt att de ger resultat. Det handlar inte enbart om vad resurserna används till utan också 

hur de används menar Lindvall (2014). Det innebär att synen på resurser är bred. Det är inte enbart 

ekonomiska resurser som räknas utan också hur processer ser ut i en organisation och det sociala 

samspel som finns. Ett exempel på detta är hur människor i organisationen agerar och interagerar. 

En av de stora resurserna i en organisation är medarbetarnas bidrag och att den historiska synen som 

separerar arbete och människor är borta. När medarbetarna ses som en resurs i organisationen bidrar 

de till att öka värdet på det arbete som utförs i organisationen enligt Lindvall (2014).    

3.9.5 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 

Det finns olika definitioner på kompetens. En av dessa definitioner är att personen har både 

teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna lösa det som en specifik situation kräver. Det 

innebär att kompetensen omfattas av vetande, kunnande, erfarenhet, kännedom om värderingar och 

socialt relationskapande menar Liukkonen (1997). När det gäller att kostnadssätta kompenshöjning 

så hamnar detta inom det som Johansson och Johrén (2017) kallar för ”roliga kostnader” 

(Johansson och Johrén 2017, s. 28), det innebär att det är bättre att ta en kostnad och förebygga till 

exempel kompetensbrist än att lösa kompensbristen i en akututryckning.  

 

För att öka kompetensen inom samtliga av de ovan nämnda områdena behövs olika former av 

utbildningar. Det kan vara att gå bredvid och lära av en annan medarbetare, att få pröva olika 

uppgifter inom organisationen och att få nya kunskaper. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

kompenshöjning av olika slag, är att se vad individen har för egen kapacitet och utveckla den enligt 

George och Jones (2012). Det kan knytas till det som Johansson och Johrén (2017) menar är att 

enbart ersätta befintlig kompetens eller att få ny kompetens in i organisationen.  
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Det går att fördjupa den redan befintliga kompetensen eller utveckla nya kompetenser som 

organisationen kan ha nytta av.  

3.9.6 Kommunikation 

Kommunikation är en viktig del av alla organisationers fortlevnad menar George och Jones (2012). 

När kommunikationen fungerar är den ett stöd till verksamhetsstyrningen och en viktig 

förutsättning för att målen ska nås och att varje medarbetare ska kunna arbete på ett sådant sätt att 

arbetet blir effektivt menar Johansson och Johrén (2017). 

 

Basen för en organisatorisk kommunikation är att varje medarbetare behöver rätt sorts och 

tillräckligt mycket information för att kunna utföra sin arbetsuppgift menar George och Jones 

(2012). En god kommunikation mellan ledare och medarbetare förbygger många problem som 

skulle kunna uppstå och göra verksamheten ineffektiv. Kommunikationen mellan ledaren och 

medarbetaren påverkas också i vilken fas medarbetaren är. Är denna nyanställd behövs en tätare 

kommunikation för att lotsa personen rätt i organisationen och i uppgiften. 

 

Motivationen för medarbetarna är central och den kommunikation som finns bör gynna och bygga 

motivation enligt George och Jones (2012). En rätt och genomtänkt kommunikation hjälper till att 

nå mål och motivera medarbetare. Kommunikationen hjälper inte enbart till att motivera utan också 

att bygga relationer, vilket är viktigt när det gäller sammanhållning och arbetsmiljön i 

organisationen. På liknande sätt behövs det en regelbunden kommunikation kring det som händer i 

organisationen och den får inte stanna av för då kan inte arbetsuppgifter utföras. 

 

Den bästa kommunikationen är den som sker ansikte mot ansikte menar George och Jones (2010). 

Då kan kommunikationen ske på flera nivåer. När ett personligt möte sker kan också återkopplingen 

komma omedelbart, även om den inte gör det med ord så kan också ett kroppsspråk uttrycka en 

direkt återkoppling på det som har sagts eller diskuterats. 

3.9.7 Sammanhållning 

Grupper behövs i en organisation för att interagera med varandra och tillsammans utföra den 

uppgift som de är satta att göra. Det är viktigt att gruppens uppgift tydligt är inriktad på att jobba 

utifrån de mål som finns i organisationen. I en organisation finns det både formella och informella 

grupper. Det är i de formella grupperna som sätts samman för att lösa uppgiften menar George och 

Jones (2012), som leder till att organisationens mål uppfylls.  
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I en grupp finns det en typ av intern kontroll. Alla är satta att lösa uppgiften tillsammans och därför 

behöver det finnas en balans i gruppen där samtliga gör sin del av uppgiften. Det leder till att 

normer och regler kan formas inom gruppen för att enklare lösa uppgiften som åligger gruppen. När 

belöningar ska ges belönas hela gruppen utifrån hur de lyckats lösa uppgiften. 

 

I varje grupp som ska utföra en uppgift sker en grupprocess och det behövs en medvetenhet menar 

George och Jones (2010) om den för att gruppen ska fungera effektivt. Gruppen går igenom olika 

stadier för att hitta sin form och kunna arbeta på ett effektivt sätt tillsammans. När gruppen har 

hittat varandra och sina roller arbetar den som allra mest effektivt tillsammans.  

3.9.8 Bedömning  

Bedömningar är något som kan ge bättre motivation hos medarbetare och påverka både trivsel, 

resultat och effektivitet menar George och Jones (2012). Begreppet feedback används i många 

sammanhang när det handlar om att bedöma medarbetarnas insatser. Det förutsätter att 

medarbetaren vet vad uppgiften är och hur den ska utföras, med andra ord krävs det redan från 

början en tydlighet kring mål och förväntningar för att bedömningen ska ge resultat. En ytterligare 

aspekt är att genom relevanta och motiverade bedömningar så upplever sig medarbetaren värdefull 

och att det som denna utför har betydelse för organisationen. 

3.9.9 Belöningar 

Belöningar kan bestå av flera olika uppgifter och nivåer menar Johansson och Johrén (2017). Det 

kan handla om både pengar och ansvar. Belöningar är en del som är viktigt för att kunna styra 

verksamheten och få medarbetare motiverade och känna engagemang. 

 

Belöningar kan ges på olika nivåer i en organisation menar George och Jones (2012). 

Dessa kan ges både till teamet och den enskilde samt till hela organisationen. Det som är enkelt när 

det gäller enskilda belöningar är att det kan vara enkelt att räkna ut hur många produkter som den 

enskilde sålt eller hur många kunder den servat. Det är på individnivå som det är lättast att motivera 

med belöningar, även om det komplicerar det hela då teamet och organisationen kan haft en 

påverkan. Det kan ha en etisk aspekt eftersom en medarbetare sällan står ensam i sin uppgift som 

främjar belöningen och hur ska då till exempel en bonus fördelas?  
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3.10 Teorisyntes   

Indikatorerna som enligt Upadhyay och Palos (2013) kan påvisa engagemang hos medarbetare och 

därmed också påverka resultat som relaterar till mål, ledarskap, och KPI. Indikatorerna handlar om 

hur rolltydligt, empowerment, kommunikation, sammanhållning ledarskap, kompetensutveckling, 

resurser, belöningar och bedömningar påverkar medarbetarengagemang och hur ledaren kan 

påverka detta. 

3.10.1 Organisationens mål 

Det har sedan länge konstaterats att målen är grundläggande i en organisation både för ledarskap 

och medarbetarengagemang. Målen blir en utgångspunkt för att veta riktningen på det som ska 

utföras och ledarskapet kan utövas uppgiftsorienterat utifrån de mål som finns. Målen påverkar 

indikatorerna belöning och bedömning utifrån att det finns kriterier att utgå från och skapa en 

medvetenhet hos både medarbetarna och ledare. Medarbetarna vet vad bedömningen grundar sig på 

och ledare kan sätta bedömningskriterier för belöningar utifrån de målsättningar som finns.  

 

Målen kan också vara ett främjande av dialog och relation. Den så kallade ”goal-path-teorin” som 

George och Jones (2010, s. 375) tar upp så behövs en dialog mellan medarbetare och ledare för att 

nå framåt. Då främjas också det relationsinriktade ledarskapet. 

3.10.2 KPI 

För att kunna tydliggöra målen ännu mer så bryts dessa ner i nyckeltal och KPI:er som blir ett sätt 

att stämma av måluppfyllelse. Återigen främjas tydligheten i bedömningen av KPI:erna och 

nyckeltalen. Med hjälp av KPI:er och nyckeltal blir det tydliggjort vad som ska uppnås och på 

vilket sätt.  

 

En tjänst som präglas av mål och kan måttsättas genom KPI:er och nyckeltal blir ett sätt att kunna 

kommunicera och tydliggöra vad som förväntas och vilket resultatet blir. I kommunikationen stärks 

relationen ledare - medarbetare eftersom de behöver ha en dialog om vad som ska utföras och vad 

resultatet blir. 

 

Betydelsen av medarbetarengagemanget går också att hänföra till organisationens resultat och detta 

kan mätas genom att avgöra om KPI:er som berör medarbetarengagemang är uppfyllda. Dessutom 

påverkar medarbetarengagemanget resultatet i stort då engagerade medarbetare presterar bättre och 

trivs bättre på sitt arbete vilket leder till en bra arbetsmiljö.  
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Satsningar på medarbetarna och att se dessa som en resurs behöver ske strukturerat och planerat 

enligt Johansson och Johrén (2017) och dessa satsningar påverkar också resultatet. Medarbetarna är 

ett kapital som finns i organisationen och det genererar output på flera plan med engagerade 

medarbetarteam. En satsning på medarbetarna ger tillbaka input och minskar i många fall kostnader 

samt ger ett mervärde. För att ledarskapet ska prioritera de resurser som bygger 

medarbetarengagemang, behöver ledaren känna sina medarbetare och se vilka resurser som är 

viktiga för var och en och inte enbart se medarbetarna som ett kollektiv. 

3.10.3 Ledarskap och medarbetskap utifrån indikatorer 

En viktig resurs som bygger medarbetarengagemang är kompetensutveckling. 

Kompetensutvecklingen kan både handla om att uppmuntra en personlig utveckling men också att 

se vad organisationen och teamet behöver nu och i framtiden. Om detta ska fungera behövs ett 

ledarskap som har fokus på uppgiften och relationen. I praktiken innebär det att ledaren känner sina 

medarbetare och vet deras personliga förmågor men ser också vad som behövs i organisationen och 

teamet.  

 

När teamet har rätt kompetens löser de uppgiften bättre och konsekvensen blir att resultatet uppnås 

och tillfredställelsen ökar. Det behöver inte enbart vara medarbetare i teamet utan ledaren kan också 

ses som en del i teamet och ha som sitt ansvarsområde att se till att uppgiften blir löst, då skapas 

trygghet vilket är en förutsättning för medarbetarengagemang. 

 

Varje team består av enskilda personer som hela tiden relaterar sig till varandra och till sin ledare 

samtidigt som mål ska nås och resultat ska uppnås. För att medarbetarengagemanget ska finnas i en 

målstyrd verksamhet behöver en viss frihet och självständighet finnas i arbetssätt och beslut.  

 

Två av de indikatorer som Upadhyay och Palos (2013) lyfter fram som viktiga är empowerment och 

rolltydlighet. När de är tydliga så kan medarbetaren arbeta på ett sätt som innebär frihet under 

ansvar. För att det ska fungera behöver ledaren vara trygg i att medarbetaren utför sina 

arbetsuppgifter utan ständig kontroll från ledarens sida. När empowerment och rolltydlighet 

fungerar är det ett tecken på att den hierarkiska ledarstilen är på väg bort.  
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Figur 2: Samband mellan indikatorer och KPI:er i organisationen.  

I figuren illustreras hur indikatorerna ligger till grund för samspelet mellan ledare och medarbetare och hur det i sin tur 

påverkar medarbetarengagemang. Medarbetarengagemang är en del av, samt påverkar andra delar av medarbetarKPI, 

och påverkar i nästa steg hela organisationen.  
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4. EMPIRI  

 

4.1 Inledning och fallbeskrivning 

Empirin bygger på insamlat material som kommer från ett och samma företag. Datamaterialet har 

samlats in genom intervjuer av tio personer i företaget samt genom att gå igenom senaste 

årsredovisningen och interna styrdokument för företaget. Företaget där vi samlar in datamaterialet 

är ett internationellt företag som finns i över 150 länder runt hela världen, i Sverige finns företaget 

på 33 städer och uppsatsens informanter kommer från två av dessa städer medan de dokument som 

studerats gäller för samtliga kontor i Sverige.  

 

Företaget har sin huvuduppgift inom ekonomi- och revisionsbranschen. Informanterna när det gäller 

medarbetare, arbetar på en och samma plats och informanterna när det gäller ledarskap arbetar 

också på en och samma plats. Dessa båda grupper är inte relaterade till varandra mer än att de 

arbetar inom samma företag. De ledare som intervjuats är mellanchefer som i sitt ledarskap relaterar 

till både medarbetare samt högre chefer. 

 

Tillsammans med intervjuerna redovisas svaren på den rangordning av Upadhyays och Palos (2013) 

indikatorer som är utgångspunkten för intervjun. Det dokument som studeras gäller för hela 

företaget nationellt, vilket innebär att både medarbetarinformanterna och ledarinformanterna 

relaterar sig till samma dokument.  

 

Roll  Pseudonym år i företaget  År i karriären  Intervjudatum  

Ledare 1 Lina 5 5 22-okt 

Ledare 2 Linus 11 11 28-okt 

Ledare 3 Lennon 20 20 29-okt 

Ledare 4 Lana  10 10 05-nov 

Ledare 5 Laila  9 9 05-nov 

Medarbetare 1 Mikael  2 14 05-nov 

Medarbetare 2 Maja 2 2 07-nov 

Medarbetare 3 Max 12 22 07-nov 

Medarbetare 4 Mia  1,5 8 07-nov 

Medarbetare 5 Moa  3 4 07-nov 

Figur 3: Tabell med sammanställning av respondenter. 
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4.2 Empiri från medarbetare 

Antal informanter är fem medarbetare och samtliga arbetar inom samma företag. Deras tjänsteår 

inom yrket fördelar sig enligt följande: En har 20–25 år i branschen, en har 10–15 års erfarenhet i 

branschen, en har 5–10 års erfarenhet och två medarbetare har 0–5 år erfarenhet i branschen. 

Tjänsteåren inom företaget där de arbetar nu är inte lika varierande. En av informanterna har arbetat 

10–15 år inom företaget och resterade fyra har arbetat 0–5 år inom företaget. Informanternas 

koppling mellan tjänsteår inom branschen och allmän erfarenhet inom yrket är stark. Det är samma 

person med lång erfarenhet inom branschen som också har lång erfarenhet inom företaget. 

 

Informanternas svar har kategoriserats utifrån de områden som Upadhyay och Palos (2013) 

beskriver. Upadhyay och Palos (2013) har femton indikatorer medan informanternas svar är 

kategoriserade i nio områden som är relevanta för studien. Utifrån kartläggningen var det initialt tio 

indikatorer medan empirin redoviserar nio områden och det beror på att två indikatorer som handlar 

om belöning har lagts samman. Kategorierna som intervjuerna redovisas utifrån är: rolltydlighet, 

kommunikation, empowerment, resurser, ledarskap, teamet, belöning, bedömning, 

kompetensutveckling.  Informanternas rangordning av Upadhyays och Palos (2013) indikatorer 

innehåller tio olika alternativ och de redovisas gemensamt och inte för varje enskild informant.  

4.2.1 Rolltydlighet 

Samtliga av respondenterna uttrycker vikten av rolltydlighet utifrån sina arbetsuppgifter men 

rangordnar det väldigt olika i den inledande kartläggningen. I kartläggningen är det två medarbetare 

som rangordnar det på första och andra plats medan en har det näst längst ner på listan. De två 

kvarvarande har rolltydlighet på mitten i rangordningsskalan i kartläggningen. Moa säger att det 

kommer en del uppifrån men man har möjlighet att påverka och i stora drag menar Moa att hon vet 

vad som förväntas av henne.   

 

Hon har också varit projektledare och uttrycker det som att det är lättare när man är projektledare 

för då sätter man ju ramarna själv och vet vad som förväntas av mig. Tolkningen av Mias 

utgångspunkt är att det finns en stor tydlighet i rollen. Hon säger:  

 

”Vi har kunder och man definierar väl till dels sina egna ramar och om man tar det ansvaret så 

tycker jag att det blir tydligt”.   
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Mia säger att hon inte upplevt förvirring eller risk för detta utan upplever att det finns tydliga ramar 

som man får hålla sig innanför trots att hon har möjlighet att arbeta i hela förtegets verksamhet. 

 

På samma sätt uttrycker Max att han vet vad som förväntas i yrkesrollen. Rolltydligheten definieras 

av Max enligt följande:  

 

”Rolltydlighet innebär för mig att veta var jag befinner mig i organisationen, vad är min uppgift, 

mitt uppdrag och mina förutsättningar”. 

 

För att arbetsrollen ska upplevas som tydlig säger Max att det underlättar att man jobbat ett tag, han 

säger vidare: 

 

”För att veta vad som förväntas, men i och med att man har jobbat ett antal år också innan man 

kommer in så känner man någon slags grundtrygghet på det sättet”.  

 

Han betonar vidare att förutsättningarna runt omkring arbetet berör arbetsgivaren också. Den 

interna strukturen underlättar också för att se och förstå sin roll. Ramar är viktigt uttrycker Maja, 

och fortsätter att det finns sådana men eftersom mycket är projektbaserat så behövs samtal om varje 

projekts ramar vid uppstarten av projektet. Orsaken till hur det ser ut och hur ramarna sätts uttrycker 

Maja beror på tydligheten hos projektledaren. 

 

Tolkning av synen på ramarna är att det finns alla varianter på hur friheten i de olika rollerna i 

projekten ser ut. Maja fortsätter: 

 

”Det finns andra som bara ringer och ger instruktioner medan andra inte alls ger ramar och det 

gör ju också att man kanske själv får ta mer ansvar och det kan ju vara utvecklande också”. 

 

Det som kan tolkas som motverkade faktor för rolltydlighet är det som Maja berättar om, att bara få 

projekt till sig och att det blir ”mycket korridorsbemanning”. Hur rolltydligheten kan framträda 

tydligare beskrivs av Mikael då han säger att det framgår vad som förväntas genom företagets 

målkort, ”de ingår i vårt system workday”. 
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4.2.2 Empowerment  

Empowerment som är en viktig del av att kunna fungera i medarbetarskapet, tar samtliga av de 

intervjuade medarbetarna upp förutom en. I kartläggningen visar sig betydelsen i att samtliga 

medarbetare har rangordnat empowerment på första eller andra plats. Det som gör empowerment 

viktigt för medarbetarna är att det finns en upplevelse av vikten att kunna påverka sin 

arbetssituation och att det inryms flexibilitet och frihet i arbetstid och arbetssituationen överlag. Det 

är en ”tillgång i vårt arbete” säger Max.  

 

Tolkningen av det som Moa uttrycker är att det kommer en del instruktioner uppifrån men att det 

ändå finns möjlighet att påverka. Det exemplet hon ger är att det kan handla om att ha flexibel 

arbetstid. Hon säger:  

 

”Jag väljer själv när jag slutar och börjar, jag tycker det är väldigt viktigt att man har den 

möjligheten att kunna påverka sin arbetstid, jamen framförallt flexibilitet”.   

 

Mia instämmer i detta som säger att det finns också goda förutsättningar för att förfoga över det 

som kan ge empowerment, mycket som är mycket upp till mig själv att skapa förutsättningar för 

empowermwnt  och  att det finns en stor frihet att göra det. 

 

Maja uttrycker att det:  

 

”roligaste här förutom själva arbetsuppgifterna är ju flexibiliteten,” och fortsätter ”jag behöver ju 

aldrig be om lov att liksom gå tidigare eller jag kan jobba hemma så”.  

 

Konsekvensen blir att det uppstår en slags gränslöshet, men tryggheten i vilken nivå som är rimlig 

kommer med erfarenheten. Ytterligare ett exempel som kan tolkas som avsaknad av empowerment 

är när medarbetarna inte har möjlighet att följa en hel process eftersom möjlighet till delaktighet 

saknas. Ett exempel på detta är när kunder själva sätter ramarna och insyn saknas. För att motverka 

detta lyfts insyn fram. Insynen kan tolkas som det som kunden efterfrågar och relationen till kunden 

är det som kan ge den informationen som behövs för att skapa empowerment i det specifika 

uppdraget.  
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Det handlar om att själv kunna definiera ramar och ta ansvar för det, då ökar upplevelsen av 

empowerment. Mia berättar att:  

 

”Vi har kunder och man definierar väl till dels sina egna ramar och om man tar det ansvaret så 

tycker jag att det blir tydligt”.    

 

En lösning på det som är ett tecken på empowerment är när Mia ändå uttrycker det som om något är 

otydligt så gör ”jag det tydligt” och det finns ”frihet och flexibilitet”.  Max säger att det finns 

system som motverkar upplevelsen av empowerment. Det är ”måste-rutiner” kring mycket som ska 

rapporteras och det upplevs som att det minskar empowerment.  

 

Ledningen med den specifika chefen uppfattas som viktig för synen på hur empowerment kan 

komma till uttryck. Det är chefen som sätter ramarna men ytterst bygger det på en själv och chefen 

kan stötta detta säger Mia. Hon motiverar det genom att”så länge jag gör mitt jobb får jag styra det 

själv”. 

4.2.3 Ledarskap 

Utifrån indikatorn empowerment går det att ana vilken påverkan ledningen har för empowerment 

och givetvis mycket mer i företaget. Alla utom en av medarbetarna uttrycker att ledningen har en 

påverkan för att kunna leverera enligt förtagets uppställda KPI:er. Det avspeglas även i 

rangordningen i kartläggningen som visar att ledningen som en indikator på att nå resultat är viktig. 

Ledningens betydelse rangordnas som etta, tvåa eller trea av samtliga. En typ av ledning är det som 

Moa beskriver i samband med projekten som de arbetar i. En säger att det kommer en del uppifrån 

men att det finns möjlighet att påverka och att det är projektledarna som sätter tydliga ramar. Hon 

fortsätter och berättar att det ges tydliga instruktioner från projektledaren som enligt Moa säger:  

”att det här förväntar jag mig av dig” och fortsätter med att ge instruktioner om att det är ”det här 

du ska göra inom ramen för projektet”.  

 

En nyckelfaktor är just hur informationen fungerar, hur den fås och ges påverkar relationen till 

ledarskapet. Men det går att tolka ledarskap i relation till informationsutbyte, att det även finns det 

som är problematiskt i kommunikationen och informationen mellan ledning och medarbetare. Ett 

sådant exempel är det Maja uttrycker i att det finns en otydlighet i ledarskapet vilket kan leda till att 

det också blir en otydlighet i projekten.  
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Vid otydlighet framkommer det att den enskilde medarbetaren tar mer ansvar vilket ger möjlighet 

till utveckling för medarbetaren. På samma sätt finns det uttryck för att det kan vara tillfälligheter 

som leder till att någon får ett projekt.  

 

Det är inte alltid som närmsta chef finns nära fysiskt berättar Moa, och fortsätter berätta att även om 

chefen är långt borta uppfattas stöttningen som bra och sammanhållningen prioriteras även om det 

finns ett geografiskt avstånd.  

 

En annan del som kan uppfattas påverkas av ledarskapet är kompetensutveckling och att nå 

karriärsmål. Flera medarbetare lyfter att ledningen uppmärksammar den personliga 

vidareutvecklingen. Maja berättar att chefen ser också sådant som kompetensbrist hos medarbetaren 

men det påpekas för att rusta medarbetaren och i den diskussionen behövs en dialog. Mikael 

uttrycker att ledaren uppmuntrar att karriärsmål nås, det kan kopplas till det Mikael också berättar 

när han uttrycker att det är mycket beroende på ledarskapet, hur individens styrkor tas till vara. 

Mikael berättar vidare att detta kan ske genom att chefen är bra på att lyssna och kan hitta den 

kompetens som passar så att en utveckling sker.  

 

När det gäller relationen till chefen och ledningen finns både relationell närhet och geografisk 

distans. Maja uttrycker det som att hon får bra hjälp av sin chef att nå mål och för att utföra sitt 

arbete och att ledaren stöttar. Moa fortsätter med att uttrycka att ledarskapet är uppskattat och säger: 

 

”Jag tycker väl att min chef är bra på det mesta av de här och liksom, jamen att det är väl klart att 

han vill att vi ska ha en sammanhållning och han ringer och kollar: Hur är det på kontoret?” 

 

Mikel uttrycker att närvaron är viktig och han värdesätter att ha en närvarande chef. Han säger att 

chefen har ”pejl på var verksamheten var på väg” och det är en viktig ledaregenskap. En annan 

egenskap som Mikael säger är viktig är engagemanget. Han drar det så lång att det till och med är 

en hygienfaktor. 

 

Även om flera beskriver en närvarande och omsorgsfull ledning så uttrycks det också hos en 

medarbetare att det finns en märkbar hierarki. Maja säger:  

 

”Det är hierarkiskt på det sättet att man är medarbetare i relation till ledningen”.  

 



 

39 

 

I företaget går det att tolka det som väsentligt att värdeorden följs. En av medarbetarna berättar om 

värdeorden i relation till ledarskapet och säger att om värdeorden ska vara levande så nämns de och 

pratas de om tillsammans med chefen.   

4.2.4 Resurser 

Tolkningen är att det behövs resurser för att kunna uppnå medarbetarKPI:er och resurser är något 

som samtliga av medarbetarna lyfter fram. Vikten av resurser blir också tydlig i kartläggningen där 

samtliga rangordnar resursernas betydelse som nummer ett eller nummer två. Resurserna kan 

givetvis användas på olika sätt men ett sätt kan vara som en av medarbetarna beskriver. Det är en 

anda av att allt är möjligt och Moa säger:  

 

”alltså du skulle kunna ställa vilken fråga som helst och det finns någon i huset som kan svara på 

den och vi har alla våra egenheter eller våra egna specialistområden som vi kan, som vi är duktiga 

på och det uppmuntras vi ju att arbeta med och vi uppmuntras också att specialisera oss om vi inte 

är specialiserade på någonting”. 

 

Mia uttrycker att resurserna används utifrån det som är grunden i företaget och det går att nå 

karriärsmål. Mia berättar vidare att det är mycket aktiviteter för medarbetarna som ska uppfattas 

som att det finns goda resurser för att låta medarbetarna vara en resurs och få ta del av resurser. 

Mikael lyfter fram att det finns två hållbarhetsdagar om året och det anser han vara mycket. En av 

dom får man välja vilket innehåll man vill. Mikael uttrycker att förmånerna är inte så 

överväldigande men de två hållbarhetsdagarna lyfts fram samtidigt som han säger att det är mycket 

roligt som händer på företaget.  

 

En tolkning av den stora tillgången på resurser är att resurserna kan också användas till att arbeta 

för hållbara medarbetare. Men en Max är kritisk och uttrycker:  

 

”Jag är inte säker på att vi alltid har ett hållbarhetstänk kring våra medarbetare, vi kanske driver 

våra medarbetare ganska så hårt, att vi belägger medarbetare på ett sätt som gör att man kanske 

till slut inte tycker att man riktigt orkar med det, det blir för stressigt”. 

 

Max fortsätter att berätta att det ändå finns en central bemanningsfunktion för att fördela arbeten 

och kunna utnyttja resurserna på ett bättre sätt.  
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Kritiken som Max ger handlar om vikten av att ta vara på medarbetarna eftersom det är ett 

konsultföretag och där är ju medarbetarna resurser och arbetsgivaren behöver tydliggöra att 

medarbetarna är viktiga.  Max kritik kan kopplas till det som Moa säger att: 

 

”vi är den viktigaste tillgången eftersom att vi som sagt är ett kunskapsföretag och av den 

anledningen så måste vi vara det”.  

 

Ett tillfälle som Mikael lyfter fram som han kallar ett dåligt exempel på hur resurser inte används är 

vid introduktionen av nyanställda. Han säger att en av förutsättningarna för att göra ett bra jobb är 

att få en bra introduktion och det fungerade inte så bra eftersom Mikael har fått sätta sig in alla 

system själv.   

4.2.5 Kompetens och utveckling  

Utifrån den enkla introducerande kartläggningen nämner samtliga av medarbetarna 

kompetensutveckling som viktig indikator för att nå resultat i sitt arbete och detta avspeglas i 

kartläggningen. Samtliga medarbetare har rangordnat det som nummer ett, två eller tre. Flera av 

medarbetarna uttrycker att företagets karriärväg hör samman med kompetens, speciellt eftersom 

arbetsuppgifterna inte skiljer sig så mycket åt. Dialogen om vart medarbetarna ska i karriären är 

viktig även om Maja säger att förutsättningen är att ”karriärvägarna blir tydligare” även om det 

finns en bra dialog om utvecklingen. Max berättar att det finns en tydlig stege att klättra på men den 

kan vara otydligt när man kommer in i företaget. Max säger: 

 

”Du har nästan på möjlighet att jobba med vad du vill, det är liksom otrolig spännvidd” men ”Det 

är väldigt mycket upp till dig själv egentligen vad du vill, vill du jobba smalt, du kanske bara vill 

jobba med finansiell revision ja det är helt okej, då kan du göra det, vill du jobba brett, vara lite 

sådär allätare”.       

 

I linje med detta framkommer det också möjligheter att ändra inriktning inom företaget när det 

gäller kompetens. Mia säger: 

 

”Även om jag jobbar med revision främst och vill jag göra någonting annat så kan jag göra det, 

sedan kanske det inte är imorgon men det finns ändå en väg dit”.   
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Tolkning av detta är att kompetensen kan rusta medarbetarna för att nå karriärsmål. Eftersom så 

mycket bygger på de interna karriärsmålen finns det en stor kompetens internt som har byggts upp 

av kompetenta medarbetare. Moa säger att det finns en uppmuntran i kulturen att specialisera på 

något kompetensområde inom företaget. 

 

 

Hon fortsätter och berättar att det finns goda karriärmöjligheter internt.  Karriärmöjligheter och 

kompensutveckling är också något som diskuteras med ledaren. Moa säger:  

 

”Om jag kommer och säger att jag skulle vilja ha utbildning i det här så är det ju inte så att jag inte 

får gehör för det”. 

 

Mikael ord bekräftar chefens och ledningen positiva inställning till kompensutveckling och berättar 

att chefen ska främja detta, han fortsätter och påpekar att syftet är att fylla de luckor som finns. 

Mikael säger att syftet med kompetensutvecklingen att få påfylland i kunskapen genom att erbjuda 

bra utbildning och insatser av olika slag. 

4.2.6 Kommunikation och information 

Endast två av medarbetarna tar upp kommunikation på ett tydligt sätt i intervjuerna medan samtliga 

rangordnar kommunikation högt i den enkla inledande kartläggningen. Vikten av kommunikation 

rangordnas som nummer ett eller två av samtliga. När det gäller kommunikation säger Moa att det 

viktigt att tala samma språk för annars blir det förvirring. 

 

Orsaken till detta säger Moa är att det kan vara så att man inte kommunicerar tillräckligt bra eller att 

det kan bero på att projektledaren inte får tillräcklig information. 

 

Den framkommer att det finns förväntningar på hur arbetsuppgifter ska lösas men det är inte 

självklart att kommunicera uppgiftlösningen. Samma förväntningar finns att informationen ska 

flöda i företaget. Tolkningen av detta är att det är ofta som information saknas och medarbetarna får 

be om den. Orsaken som uppges till att kommunikationen är så viktig är att som medarbetare 

behöver de i första hand få klarhet i arbetsuppgifterna, medan informationen liksom generellt är bra 

då det ska hända saker.  
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Kommunikation och information bygger också på ett egenansvar vilket uttrycks hos Maja som 

säger: 

 

”Det är ju ändå byggt så att det landar mycket på en själv någonstans och vi är spridda över hela 

landet”.  Hon fortsätter ”det ställer särskilda krav på både kommunikation och information”.  

 

En tolkning av kommunikationens betydelse är att det kan vara svårt att sålla i informationen kring 

vad som rör mig och mitt team samt att informationsmängden är stor.  

4.2.7 Sammanhållning  

Relationerna i gruppen är en indikator som kan påverka hur väl medarbetarskapet fungerar. Endast 

två av medarbetarna tar på ett specifikt sätt upp teamet som avgörande faktor för att uppnå resultat, 

det kan kopplas till att sammanhållningen hamnar i tre olika nivåer i kartläggningen, antingen högst 

upp eller i botten men även i mittenskiktet. Det som är viktigt för att teamet ska vara en indikator 

som stärker företagets KPI:er är sammanhållningen, det nämner båda medarbetarna som en viktig 

sak. Moa säger att gruppen försöker skapa arenor där sammanhållingen kan stärkas.  

 

Det kan vara ett uttryck för hur hela gruppen förhåller sig till varandra och hur gruppen bildas 

tillsammans. Max uttrycker sig så här: ”Sammanhållning tycker jag är jätteviktigt” och fortsätter: 

”Det bör finnas struktur som stöder liksom individen”. Han beskriver vidare hur han ser på 

strukturer som kan gynna sammanhållningen och det han beskriver kan tolkas som att strukturer 

inte uppmuntrats på temanivå.  

4.2.8 Objektiv bedömning 

Belöning och bedömning är två indikatorer som ligger nära varandra och samtliga medarbetare tar 

upp att bedömningar påverkar den dagliga prestationen. Bedömning anses som viktig i 

kartläggningen och då på ett individplan, det rangordnas som ett eller två av samtliga. Att 

bedömningen är en väsentlig del av företaget blir tydlig när Maja berättar: 

 

”Det är ju en väldigt prestationsbaserad liksom verksamhet och vi värderas ju”. _ _ _ ”Den 

värderingen sker utifrån mål och i en typ av ”kalibreringsprocess” som hör samman med ”grades” 

samt ett ”värderingsverktyg” och sedan bedömer den en då utifrån fem olika parametrar”.  
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Det är utifrån detta som det skrivs bedömningar och kommentarer. Men för Maja var det 

främmande när hon började i företaget. 

 

Att bedömningssystemet och de olika graderna är väsentliga bekräftas av Maja. Hon säger att allt 

bygger på olika steg, ”grades” som det heter och en negativ konsekvens av det är, enligt henne, att 

det går långsamt att ta sig upp och att det kan vara en orsak till att många slutar. Det som förväntas 

av medarbetarna när det gäller bedömning är att bli rättvist bedömda så långt det är möjligt. Mia 

säger:  

 

”Ja, men jag tror utifrån instruktionerna som cheferna kanske har så tror jag att de gör vad de kan 

utifrån sina ramar” och hon säger vidare ”vi har samtal och objektiv bedömning av prestation”.  

 

Objektiviteten är inte lätt Moa berättar att allt ska diskuteras och när det handlar om människor är 

det svårt att göra likartade bedömningar. Mikael berättar om objektivitet kopplat till anonymitet och 

säger att det är viktigt att det sker en anonym bedömning av prestationer. Då undviks favorisering 

uttrycker Mikael och att han: ”blir bedömd utifrån vad man faktiskt gör och inte på gamla meriter 

och så”.  

 

Det finns kriterier att utgå ifrån och Max säger att bedömningen bygger på att ha ett:  

 

”vattenmärke i bakgrunden, det är alla mina kollegors samlade prestationer under tidigare år som 

då bedöms på det sättet”.  

 

Tolkningen är att bedömningen sker tillsammans i teamet och det finns strukturer och system för 

det och då handlar det om att bedöma både på teamnivå och individnivå. Slutligen beskriver Moa 

ledningen, att de: ”är jätteduktiga på att utvärdera efter varje projekt och belöna”men att det inte 

så lätt eftersom det är många projekt på gång samtidigt.  

4.2.9 Belöning 

Belöningar är viktigt för medarbetarna och då handlar det både om belöningar till gruppen och den 

enskilda belöningen. Samtliga har rangordnat belöningen som ett eller två. Det är fyra av 

medarbetarna som berör belöningens betydelse och tolkningen är att de ser på belöningar som är 

något brett. Moa anser att man belönas för ett gott arbete och det kan omfatta olika saker.  
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När det gäller belöning genom lön uttrycker Maja att det är en låg nivå på lön vid ingången i 

företaget och ett sätt att belöna är genom karriärvägar. Hon säger:  

 

”Då måste karriärvägarna bli tydligare och man måste nog uppmuntra människor att stanna kvar 

även genom lön, även om den inte är allt liksom”.  

 

Det framkommer att belöningar kan omfatta annat än lön och karriär. Moa berättar att 

belöningssystemet omfattar också sådant som kan resultera i hållbara medarbetare. Hon säger att: 

”Hållbara medarbetare är ju väldigt viktigt, eftersom vi är ett tjänsteföretag och säljer tjänster så 

måste vi ha medarbetare som kan producera tjänsterna”.   

 

Samtidigt framkommer det en uppfattning att belöningssystemet också är drivande. Mia och Moa 

uttrycker detta tydligt. Mia säger att belöningen är bra och viktig. Mia säger vidare att hur 

belöningen ser ut är kommunicerat från ledningen och det finns även en objektiv bedömning. Hon 

säger att för egen del är det belöningarna som är drivkraften och de blir ett mål att sikta mot. 

 

Belöningssystemet kan också sättas i relation till teamet och Julia påpekar att när teamet presterat 

behöver det inte hyllas i hela företaget, däremot behövs det större transparens i belöningssystemet. 

Max uttrycker att det måste finnas större transparens i belöningssystemet och finnas en objektiv 

bedömning. Tolkningen av detta tangerar relationen individ och team när det gäller 

belöningssystem. Han säger att individen är i fokus: 

 

”vi har incitamentsystem som belönar på individ, oavsett allt annat man säger så är det ändå 

liksom individen som sätts i fokus, hur väl han och hon lyckas, samtidigt tänker jag liksom att 

egentligen måste vi tänka horisontellt, det är liksom vi som team tillsammans som lyckas”. 

4.2.10 Medarbetarsyntes 

Det som generellt lyfts fram som viktigt och väsentligt för medarbetarna är sådant som påverkar 

den enskildes situation. Rolltydlighet och empowerment ses genomgående som viktigt. Det finns 

exempel på både när det fungerar genom en stor flexibilitet och självständighet i relation till 

uppgiften och när medarbetarna upplever att både tydlighet och självständighet saknas.  

 

Den andra delen av indikatorerna som medarbetarna uppfattar som väsentliga är det som kan stärka 

deras kompentens och hur det belönas. Generellt uppfattas företaget ha goda resurser för att utbilda, 
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belöna och stärka medarbetarna för att må bra på jobbet och att ha rätt kompetens för den uppgift 

som ska utföras.  

 

Ledarskapet ses också som en viktig indikator och är viktigt ur den aspekten att det finns en relation 

och att ledaren ser och vet om den situationen som medarbetaren står i. Ledaren bör finnas nära och 

kunna fördela arbetsuppgifter efter kompetens och erfarenhet.  

 

4.3 Empiri ledare  

Antalet informanter som är ledare är precis som medarbetarna fem stycken och de arbetar inom 

samma företag. Ledarna är mellanchefer som i sitt ledarskap relaterar till både medarbetare samt 

högre chefer. Deras tjänsteår inom yrket sammanfaller med deras tjänst inom företaget. Samtliga 

har med andra ord inte arbetat i någon annan organisation inom branschen. Någon berättar att de 

haft kortare arbeten inom andra branscher som till exempel sommarjobb. Tiden inom företaget och i 

branschen fördelar sig enligt följande: En har arbetet 20–25 år i branschen och i företaget, en har 

10–15 års erfarenhet av både företaget och branschen och en av ledarna har 5–10 års erfarenhet av 

både bransch och företaget.  

 

Informanternas svar har kategoriserats utifrån de områden som Upadhyay och Palos (2013) 

beskriver. Upadhyay och Palos (2013) har femton indikatorer medan informanternas svar är 

kategoriserade i nio områden som är relevanta för studien. Utifrån kartläggningen var initialt tio 

indikatorer medan empirin redoviserar nio områden och det beror på att två indikatorer som handlar 

om belöning har lagts samman. Kategorierna som intervjuerna redovisas utifrån är: Rolltydlighet, 

kommunikation, empowerment, resurser, ledarskap, teamet, belöning, bedömning, 

kompetensutveckling. Informanternas rangordning av Upadhyay och Palos (2013) indikatorer 

innehåller tio olika alternativ och de redovisa gemensamt och inte för varje enskild informant.  

4.3.1 Rolltydlighet 

Ledarna har rangordnat rolltydlighet som de fem viktigaste i kartläggningsuppgiften medan en 

uttrycker att det inte är lika viktigt. Rolltydlighet belyses som en viktig del i yrkesrollen redan från 

början när man startar sin yrkesroll. Det ansvar som även ligger till stor del på ledaren säger Lina: 

 

”genom en tydlighet redan från början, presentera vilka förväntningar som finns på medarbetaren 

och i vilken roll ledaren kommer att finnas för att leda”. 
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Genom en tydlig kommunikation om rolltydligheten tolkas det som en god grund för att öka 

självständigheten för medarbetaren. I början av karriären, säger Lennon, att det är något:  

 

”smalare om vad man får göra, då medarbetarna ska formas lite för att få in alla på rätt spår. Det 

finns grunder som alla ska lära sig och sättet man arbetar på”.  

 

Tiden som man arbetet inom företaget uttrycker Lina, påverkar rolltydligheten. Hon säger att det är 

lättare att: ”veta vad som förväntats” och när man ”har jobbat ett antal år innan man kommer in så 

känner man någon slags grundtrygghet på det sättet”.  

 

Arbetsuppgifterna utförs i regel i team, där konstellationen ofta består av medarbetare med olika 

nivåer och kompetens. Det tolkas som att det blir väldigt viktigt för ledarna att förmedla det som 

Lennon säger att om det endast: ”tänks individuellt skulle problemen inte löst sig ute i team”. 

 

En sak som påpekas och kan tolkas som att medarbetare inte kan tro att man kan lösa sina problem 

vid ett senare tillfälle utan det måste kommuniceras och lyftas i gruppen. Genom att förklara för 

medarbetaren vad målet är påpekar Lennon att: 

 

”Rolltydlighet innebär för mig att veta var jag befinner jag mig i organisationen, vad är min 

uppgift, mitt uppdrag och mina förutsättningar”.   

4.3.2 Empowerment  

Tolkningen är att det lyfts genomgående att ledarna främst vill öka empowerment genom att låta 

medarbetarna ta ansvar för sin yrkesroll och stötta deras val istället för att styra och göra val åt 

medarbetarna. Lina säger att det är viktigt att: ”ge dem verktyg för att kunna växa”. 

 

Verktygen tolkas vara viktigast främst vid starten av karriären. Empowerment nämns som en av de 

viktigaste egenskaperna av ledarna där övervägande anser det vara en av 3 viktigaste indikatorerna. 

Empowerment uppfattas som viktigt och Lennon säger att det är en:  

 

”viktig del för att kunna trivas i arbetsrollen och det är även vad som till stor del förväntas av 

medarbetaren.” 
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Ledarna uttrycker att det är viktigt att visa medarbetarna att de tror på dem och vad de gör, vilket 

anses öka empowerment hos medarbetarna. Lana säger att de personer som:  

 

”vågar ta ansvar och har en hög empowerment är eftertraktade och krävs att de finns på 

arbetsplatsen”.  

 

Då framträder att det finns en hierarki där det är en tydlig uppdelning där medarbetaren bör veta 

sina arbetsuppgifter och rapportera till den som står högre i hierarkin. Då det i företaget finns tydlig 

hierarki och karriärsteg, vilket ökar empowerment säger Lana och förklarar:  

 

”ju högre upp i karriären man har kommit, desto mer möjlighet har man att styra sin roll och de 

mål man har”. 

 

Genom att lyfta medarbetare som har rätt kompetens men kanske inte rätt behörighet försöker 

ledarna lyfta medarbetaren för att denne ska få kunskap och kompetens för att utvecklas och kunna 

växa. En utmaning är det som Linus säger:   

 

”medarbetare är väldigt drivna och ambitiösa i sin yrkesroll, och det är en utmaning för ledarna 

att även lära och få medarbetarna att tacka nej till uppdrag ibland också”  

 

Flera ledare uttrycker att medarbetarna måste vara tydliga och lyfta vad och hur de vill arbeta, vilket 

ledarna snarare ser som att öka deras makt över sin arbetsroll.  

4.3.3 Ledarskap 

Tre ledare rangordnar ledarskap som den viktigaste indikatorn medan en anser det vara den femte 

viktigaste och en som den sjunde viktigaste. Ledarna utrycker en positivitet mot att arbeta nära sina 

medarbetare och Lina säger att det:  

 

”underlättar samarbete och en möjlighet att lära känna de som de handleder” och fortsätter ”de 

medarbetare som jag inte jobbar i team med och då är det mycket svårare för mig att lära känna 

dem och se deras utveckling”.  
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Genom att lära känna sina medarbetare uppfattar ledarna det som att de får en bättre möjlighet att få 

medarbetarna att prata med dem och Linus säger att medarbetarna kan:  

 

”komma till oss och prata med oss för det är först om vi förstår vad våra medarbetare vill som vi 

egentligen kan gå vidare till att försöka få det så som de vill”. 

 

Det uttrycks att genom en god relation skapas en ärlighet i samtalet, men att det måste komma från 

båda sidor och inte bara drivas av ledaren. Hos majoriteten av ledarna framkommer att det anses 

viktigt att finnas för medarbetarna, samtidigt lyfts det att de har svårt att finna tillräckligt med tid 

för att finnas där, men att det har blivit en förändring till det bättre. En anledning till problematiken 

är att ledare och chefer på alla nivåer i hela företaget själva har en arbetsroll och arbetar ute hos 

kunder, vilket även uttrycks som något ledarna själva vill. Av samtliga ledare uttrycks en 

uppskattning av den egna rollen hos kunder och eftersträvar inte att endast arbeta som ledare eller 

chef.   

 

Då många av besluten kommer från en centraliserande ledning inom företaget, uttrycker många av 

ledarna att de saknade att de tidigare hade befogenhet förr att styra mer, Lina säger att hon: ”kunde 

styra ganska mycket från kontoret hur vi skulle arbeta”. Det handlar om en önskan om större frihet 

för då hade de: ”kunnat ta tillvara på medarbetarnas kompetens” säger Lina och kunnat guida de 

som har varit lite utanför ramen men som fortfarande är en väldigt stor tillgång för företaget. I 

dagsläget uppfattar ledarna det som Linus uttrycker: ”som ledare att man är nog lite filter och 

kudde till saker för att hitta en förändring i lagom takt eller förändring på det vi tycker är 

viktigast”.  

 

Ledarna har i stor utsträckning haft medarbetare som är nya på arbetsmarknaden eller 

nyexaminerade. Det kan vara stor skillnad i hur de tar sig an sin nya arbetsroll, för vissa måste 

ledaren finnas mer och vissa klarar sig bättre utan så mycket guidning. Problematiken i ledning och 

guidning är att de som är ledare inte har någon direkt möjlighet att påverka då medarbetaren är ute i 

ett team och jobbar, då mister ledaren sin makt att kunna påverka medarbetarens arbetssituation, 

vilket kan påverka de medarbetare som skulle önska mer guidning av sin ledare. 

4.3.4 Resurser  

Resurser anses vara den andra viktigaste indikatorn av två ledare samt den femte och sjätte. Det 

finns bra möjligheter för medarbetare att utvecklas och efter en tid specialisera eller inrikta sig på 
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det som de finner är intressant. Det är generellt så att efter ett par år är det antingen så att 

medarbetare väljer att sluta eller har ambitionen att nå sin fulla potential inom bolaget. Företaget har 

som inriktning att anställningen hos dem ska vara livets chans för att utvecklas yrkesmässigt. Det 

tolkas bland majoriteten av ledarna att det finns väldigt goda resurser för individerna att utvecklas. 

Det framkommer även att mycket av drivkraften måste komma från medarbetaren själv, det finns 

möjligheter för ledaren att styra inriktning och hjälpa till vad just hen är intresserad av och brinner 

för men att det måste vara transparant vad ”de vill redan från början” säger Lina.  

 

Resurserna i företaget är goda då det finns bra möjligheter för att både testa att arbeta i någon annan 

stad inom landet men även möjlighet att arbeta på ett annat kontor i hela världen. Exempelvis så 

hade en av ledarna föreslagit för en av sina medarbetare att han tyckte att han skulle testa att arbeta 

utomlands för en period. Vilket ledde till att medarbetaren som Linus var ledare för arbetade tre 

månader utomlands. Utöver möjligheten för en kortare flytt så är det vanligt att medarbetare byter 

ort att arbeta på säger Lennon. Det kan exempelvis vara att flytta från en storstad tillbaka till 

exempelvis sin hemstad. Det är överlag väldigt flexibelt med arbetstider och vilka tider man väljer 

att arbeta på vilket tolkas som en viktig resurs.  Laila säger: 

 

”Flexibel arbetstid så att jag tycker det funkar bra det här med att lämna på förskola eller skola 

eller sådär och komma senare och sedan man kanske går tidigare också för man ska hämta barn 

men jag menar med modern teknik så kan man ju sitta en timme på kvällen och det är ju fullt 

accepterat att man gör så”.  

4.3.5 Kompetens och utveckling  

Kompetens och utvecklingsmöjligheter menas vara mellan femte till den åttonde viktigaste 

indikatorn i kartläggningsuppgiften för att utveckla engagemang hos medarbetare. 

Utvecklingsmöjligheter, att kunna hjälpa medarbetarna att utvecklas nämns enhetligt som det som 

ledarna anser vara mest givande i deras roll. I företaget finns en tydlig karriärsetablering, den vägen 

och stegen som medarbetaren kan ta ses som ”pyramidaktig ” säger Laila. Dessa 

utvecklingsmöjligheter ger en viktig roll för ledaren att guida och rådgöra för att medarbetarna ska 

kunna utvecklas gentemot deras egenskaper och karriärsmål. Även ledarna själva vill och får utbilda 

sig för att axla sin yrkesroll som ledare bättre. Det finns utvecklingsmöjligheter och en 

ledarskapstrappa för ledare, likt den som finns för medarbetare. 

 



 

50 

 

Det framkommer att kompetenser ska tas till vara, då företaget är ett kunskapsföretag ligger värdet i 

den kunskap medarbetare och ledare har. Kompetenserna kan se olika ut beroende på hur individen 

är och vad som intresserar den. Det läggs mycket tid och kraft på att utveckla medarbetarna säger 

Linus.  

 

Utvecklingen sker både via interna utvecklingsmöjligheter men även externa och geografiska 

möjligheter som inte specifikt måste innebära arbetsrelaterat utan erfarenhet generellt. Det 

framkommer att ledarna är eniga om att trots den stora möjligheten för utveckling måste viljan för 

utveckling initieras främst hos medarbetaren själv, även om det förekommer initiativ och förslag 

från ledare också.  

4.3.6 Kommunikation  

Kommunikation placeras som en av de fem viktigaste av fyra ledare medan en ledare tycker det är 

den sjunde viktigaste indikatorn. Kommunikation är viktigt men det påtalas av Lina att det:  

 

”främst är viktigt att kommunicera på rätt sätt, det är inte alltid vad man säger utan hur man säger 

det”  

 

Ledarna uttrycker att det är viktigt att medarbetarna kan kommunicera med dem och lyfta saker som 

kan vara jobbiga för medarbetarna, det blir annars svårt för ledarna att agera om det inte finns en 

dialog även om det som är mindre bra. På företaget finns det även en möjlighet att prata med ledare 

som inte är utsatt till att vara just din chef, det är inte en omöjlighet att få prata med någon annan 

ledare exempelvis från teamledare eller en annan chef. 

 

På kontoret anordnas möte som har ledorden tydlighet och öppenhet, det innefattar kontorsmöte där 

hela kontoret är med samt avdelningsmöte två gånger per halvår för den avdelning som man arbetar 

i. Utöver strukturerade möten, belyses vikten av att hitta forum för att samtala, exempelvis i 

spontana möten på kontoret, fika och luncher, vilka är viktiga för att kunna kommunicera. En 

praktisk konsekvens som framkommer är att kommunikationen blir viktig på grund av distansen för 

desto längre ifrån medarbetarna är desto svårare att följa deras utveckling. 

4.3.7 Sammanhållning 

Sammanhållning rangordnas som sjätte till nionde viktigaste av majoriteten av ledare där två anser 

det var den tredje viktigaste indikatorn. Samtliga ledare har arbetat sig upp genom företaget, de har 
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alla likartad utbildning och kommer från liknande förhållande. Det anses underlätta för att nå en 

gemensam nämnare, för att få en god sammanhållning. Det upplevs även som att det finns goda 

möjligheter att arbeta i nya konstellationer vilket bjuder in till att lära känna nya arbetskollegor och 

känna samhörighet i teamet och på kontoret. Ledarna ser gärna att det är olika typer av individer i 

teamen, detta blir en tillgång och man kan komplettera varandra. En utmaning förefaller det, är att 

ibland krävs det för ledaren att ta initiativ för att visa vilken riktning de är på väg mot. För att skapa 

god sammanhållning bör det visas omsorg som är ömsesidig mellan medarbetare och ledare, och 

inte bara som en arbetsresurs. Lennon säger:  

 

”vi bryr oss om varandra mer på det personliga planet, man frågar liksom har det varit bra i 

helgen, vi bryr oss om, det är inte bara en arbetsresurs utan det är lite mer liksom man bryr sig om 

varandra”  

 

För att öka sammanhållningen pratas det över kaffet, evenemang som sommar/höstfester, det är 

även vissa på kontoret som idrottar tillsammans. För att minska konflikter och öka sammanhållning 

belyses det att vid tider med hög arbetspress och ett hårt arbetsklimat försöker medarbetarna 

underlätta för varandra och hjälpas åt. Främst säger Lina, så att: ”ingen sitter där ensam varje kväll 

när andra går hem” utan man försöker avlasta och fördela ut arbetsbördan för att hjälpas åt.  

4.3.8 Bedömning  

Bedömning får en majoritet som den minst viktigaste då den rangordnas som den nionde och tionde 

viktigaste indikatorn av de fem ledarna. Bedömning sker genom uppföljningssamtal halvtid på året 

och utvärderingssamtal i slutet på året. Ledare och chefer sitter tillsammans med partners och går 

igenom medarbetare för medarbetare, och diskuterar och utvärderar, något som kallas kalibrering. 

Bedömningen återkopplas även med medarbetaren för att ge möjlighet för hen ska kunna ge sin syn 

på utvärderingen och måluppfyllnaden.  

 

Det nämns att bedömning sker av ledare av medarbetarna i ett rapportsystem. Här ges en 

utvärdering tillsammans med en fristående text som medarbetarna har möjlighet att lämna anonymt 

och feedbacken är uppskattad av ledarna. Lennon säger att det är viktigt att medarbetarna ska kunna 

säga det de tycker, anonymt, utan att det drabbar någon negativt och det menar Lennon är ett bra 

sätt att bedöma sina ledare.  
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4.3.9 Belöningar 

Kartläggningen av indikatorer visar att belöningar inte anses vara så viktigt för 

medarbetarengagemang, den rangordnas som plats fyra till tio av ledarna. Det lyfts att en rättvis lön 

för det arbetet som utförs är viktigt. Belöningen beräknas både för individuell prestation och hur 

gruppen har presterat, det blir en kombination av båda vilket är ofrånkomligt då arbetet utförs i 

team. Medarbetaren blir stärkt och utvecklas då hen upplever att de har varit med och bidragit i 

gruppen. Det ökar medarbetarens förståelse för det arbete som görs.  

 

Det finns en tydlig målplan som det arbetas på för att nå, de målen är i regel centrala men bryts ner 

på en medarbetarnivå. I målplanen sätts även individuella mål där medarbetaren själva kan ge input 

om deras syn på framtiden och vilka individuella mål som de har. En tydlig målbild med mätbara 

mål kan ge en grund till ett ökat incitament då medarbetaren vet målet. Lana säger:  

 

 ”så märker man ju kanske på beteendeförändringar hos medarbetare, att de agerar annorlunda, 

de kanske pratar lite annorlunda om det här målet”.  

 

vilket kan förändra beteendet positivt hos medarbetaren. Det är tydligt att de som gör ett bra jobb 

och visar framfötterna blir mer eftertraktade och belönade, hon fortsätter:  

 

”jag gör det här, alltså lägger man på något extra eller gör något extra, då belönas det,” 

vilket framförallt sker efter att man arbetat ett par år. Dessa ”ja sägare” som Lena kallar det, 

belönas för inställningen men samtidigt visar det på ett engagemang och ansvarstagande som 

bygger på var och en arbetsbeskrivning.  

 

Den belöning som sker en gång om året menas inte motivera för hela året, utan främst där och då. 

Ledarna uppfattar det som svårt att få belöningen i rätt tid och uttrycker att den formen av belöning 

ofta kommer släpande i efterhand. Det leder till att det är problematiskt att verkligen veta vad man 

får belöning för då hela året summeras. Lina säger:  

 

”här du har gjort ett jättebra jobb detta året, så här mycket löneökning får du, det kommer alltid i 

efterhand”.  
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Feedback anses vara viktigt för det arbete som man gjort. Feedback lyfts även som en form av 

belöning vid ett bra jobb, Laila säger: 

 

”den tycker jag är väldigt viktig för det är mer det jag tror att vi alla, alltså behöver den här 

kontinuerliga feedbacken”. 

 

Även att få vidareutbilda sig kan vara en form av belöning för ett bra utfört jobb. Det är etablerat 

och det ges blommor och uppvaktande på kontoren och gemensamma samlingar då medarbetare 

utvecklas i nya roller. Framgångar lyfts upp men inte på regional nivå, utan mer på de lokala 

kontoren.  

 

Gruppbelöningar anses vara viktiga, det arbetas mycket i team och skulle det endast tänkas 

individuellt skulle problemen inte löst sig ute i teamen. Laila säger att skulle  

 

”det börja bara bli individbaserade belöningar så blir alla lite mer egoistiska skulle jag gissa och 

det kan bli farligt i längden” 

 

Samtidigt är det viktigt att belöning även sker individuellt så medarbetaren uppfattar att hen har 

gjort något bra och känner sig uppskattad. Så båda delarna anses vara viktiga då det ena inte tar ut 

det andra. Lana säger att trots att man kan ”vara lite missnöjd på din lön eller på din totala 

ersättning är det okej att vara det, så länge du trivs och mår bra på din arbetsplats och utvecklas” 

vilket belyser att lönen inte är allt.  

4.3.10 Syntes av empiri kring ledarskap 

De ledare och chefer som vi har intervjuat har arbetat relativt länge i branschen, mellan 5 och 20 år. 

Det förklaras att det finns en tydlig hierarki på företaget och trappsteg i karriären som ledare och 

vilken nivå man leder. Även om ledarna är på olika nivåer i företaget så har de alla gjort en karriär 

inom företaget. De bygger sitt ledarskap på den livserfarenhet och kunskap de har fått. Då ledarna 

själva har startat och varit på samma position som de medarbetare som de leder idag, anses det vara 

en styrka i deras ledarskap. Inför intervjuerna skickades det ut en kartläggningsuppgift som ansågs 

som genomgående intressant och relevant och det uppgavs som svårt att rangordna då indikatorerna 

upplevdes som viktiga och i viss mån svåra att ställa mot varandra. 
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Det beskrivs genomgående även att medarbetarna idag får mer fokus och att det har skett en 

förändring sedan några år tillbaka. Det upplevs positivt av medarbetarna, men samtidigt upplever de 

att det fortfarande finns jobb att göra utifrån hållbara medarbetare. Företaget är stort med kontor 

över hela världen och i många städer. I Sverige finns det en central ledning som kommer med 

direktiv som ska implementeras på de lokala kontoren, där viljan att lyfta medarbetare finns och 

även kommuniceras ut. De ledare och chefer som vi har som respondenter har alla en delad roll som 

ledare samtidigt som de är ute och arbetar själva, vilket skiljer sig från andra företag som har ledare 

och chefer som endast har en arbetsroll i form av ledare och chefer. 

 

4.4 Medarbetarskap i företagets interna styrdokument och Årsredovisning 2018  

I det förtaget där intervjumaterial och den enkla kartläggningsuppgiften har använts finns det också 

interna styrdokument som påverkar KPI:er, mål och indikatorer för medarbetarna och ledarna.  

 

Det finns KPI:er som är för den delen av företaget där informanterna arbetar. Områdena inom 

KPI:en är uppdelad i fyra delar som handlar om balans i livet, leverans i det egna arbetet, att 

generera intäkter till företaget och hur medarbetaren kan bidra för att företaget ska växa med fler 

kunder. Det är utifrån dessa områden som sedan individuella mål sätts och aktiviteter för att nå 

dessa. Varje del som pekar på en måluppfyllelse registrerar medarbeten själv i det interna systemet.  

 

Det som framträder tydligast i beskrivningen av medarbetarskapet inom företaget är kompetens och 

utveckling. Det nämns flest gånger i Årsredovisningen där hållbara medarbetare lyfts fram som en 

satsning för företaget. Varje medarbetare ska ha möjlighet att öka sin kompetens och det ska följa 

en kontinuerlig utveckling. Hela företaget ska präglas av sådant som handlar om lärande, utveckling 

och möjligheter.  

 

Det framgår tydligt i Årsredovisningen att det finns resurser för att utveckla medarbetare och att 

dessa resurser är en investering för framtiden. Det satsas också på arbetsmiljön och det bygger på 

att det finns arbetsgemenskap, en sund kultur, mångfald och jämställdhet, stimulerande 

arbetsuppgifter, en bra organisation och kontorsmiljö samt att det visas omsorg om varandra. 

  

Just sammanhållning är något som lyfts flera gånger i Årsredovisningen när det gäller 

medarbetarskapet och då handlar det både om teamet och om ledarskapet. 
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Det skrivs en del om hur de individuella styrkorna, intressena och karriärsmålen ska tas till vara hos 

var och en. I samma anda fortsätter årsredovisningen att beskriva hur det ska finnas möjligheter att 

växa som individ, skapa varaktiga relationer och påverka, på en plats där människor. Konsekvensen 

av detta blir att kvalitet och värde är betydelsefullt.  

 

I den bild som företaget använder av sin organisation så är grunden välmående medarbetare. Och 

det utlovas att företaget ska skapa ett värde för medarbetarna genom att det erbjuds utveckling, 

utmaning, uppskattning och socialt engagemang. 

 

4.5 Empirisyntes 

De tio indikatorerna som ligger till grund för samtliga intervjuer uppfattas som relevanta av både 

ledare och medarbetare. Ledarna lyfter samtliga indikatorer som intressanta medan medarbetarna 

lägger ett större fokus på de indikatorer som handlar om empowerment, rolltydlighet och 

kompetensutveckling. Det korresponderar med det som ett av de interna styrdokumenten lyfter 

fram. Det ska finnas en balans i livet när någon arbetar inom företaget samt att en satsning sker på 

att utveckla och höja kompetensen för medarbetare.  

 

Det finns en gemensam bild av ledarskapets betydelse och det är att ledarna ser på sig själva som en 

viktig resurs för medarbetarna och bygger på att det finns en god relation med medarbetarna i fokus. 

Det har också förändrats över tid enligt de som arbetet länge i företaget. Numera är det mer fokus 

på medarbetarens situation.  

 

En medvetenhet och ett fokus på medarbetarnas situation genomsyrar de interna styrdokumenten 

och senaste Årsredovisningen då det skrivs om medarbetarnas betydelse och hur de kan stärkas. 

Mycket handlar om utveckling och trivsel för att skapa ett engagemang i företaget som ska ge 

output och god PR för företaget eftersom medarbetarna är den store resursen som finns i ett 

tjänstemannaföretag. 
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5. ANALYS  

 

5.1 Inledning 

En viktig sak som framkommer i empirin är välmående medarbetare och det är grunden i det företag 

som är uppsatsens fall. Välmående medarbetare som en väsentlig del i företagets uppbyggnad och 

kan kopplas till det som Catasús et al. (2012) skriver om välmående medarbetare i stora 

organisationer. I dessa organisationer behövs nyckeltal med indikatorer på medarbetarnas mående.  

 

Även om det finns en KPI i företaget som ska främja balansen i livet ger den inte alltid hela bilden 

enligt Catasús et al. (2012), men den kan peka på tendenser som lutar åt den ena eller andra hållet. 

Catasús et al. (2012) uttrycker också att nyckeltal kan skapa en kontroll över hur situationen är och i 

det här fallet blir KPI:n en kontroll på att det verkligen är hållbara medarbetare som är grunden i 

företaget. Som en del i välmående medarbetare kan Upadhyays och Palos (2013) indikatorer visa på 

hur medarbetarengagemang kan vara en del i den grundläggande strukturen för ett väl fungerande 

företag.  

 

När en sammavägning görs av empirin och kartläggningsuppgiften går det att kategorisera upp 

indikatorerna i två avdelningar. Där fem stycken är mycket väsentliga och fyra mindre väsentliga 

men inte oviktiga. Viktningen har skett utifrån kartläggningsuppgiften och på vilket sätt indikatorn 

eller innehållit i indikatorn nämnts i intervjuerna. Det är utifrån uppdelningen nedan som analysen 

görs.  

 

MYCKET VÄSENTLIGA INDIKATORER 

Empowerment (egenmakt): Medarbetaren har makt över din arbetssituation och 

arbetsroll./ Rolltydlighet: Medarbetaren vet sin yrkesroll och vad det betyder i 

organisationen som helhet. 

Kommunikation & information: Medarbetare får information och de kan kommunicera 

det som behövs för att arbetet ska fungera. 

Ledarskapsengagemang: Det finns en tät kontakt med medarbetare och ledningen. 

Utvecklingsmöjligheter: Ledningen uppmärksammar kompetensbrist hos medarbetare och 

ger möjlighet för utbildning. 
Figur 4: De viktigaste indikatorerna 
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MINDRE VÄSENTLIGA INDIKATORER 

Sammanhållning: Arbetsplatsen och teamet ska präglas av samarbete, inga konflikter.  

Individuella drivkrafter och belöningar: Det ska finnas ett internt belöningssystem som 

lyfts fram i arbetslaget och främjar individuella prestationer samt gruppbelöningar: När 

teamet presterat bra hyllas detta i hela företaget. 

Resurser: Det finns nödvändiga resurser för medarbetare för att kunna arbeta utifrån egna 

möjligheter och initiativ. 

Objektiv bedömning av prestation: Det är viktigt att det sker en anonym bedömning. 

Figur 5: De mindre viktiga indikatorerna 

 

5.2 Empowerment/rolltydlighet, kommunikation, ledarskapsengagemang 

och utvecklingsmöjligheter.  

Indikatorerna empowerment/rolltydlighet, kommunikation, Utvecklingsmöjligheter och 

ledarskapsengagemang hamnar i den övre delen av indikatorernas väsentlighet för 

medarbetarengagemang. Empowerment och rolltydlighet är angränsande indikatorer som hör 

samman på flera sätt, inte minst i tryggheten och ansvaret. Det är av den anledningen som dessa 

båda analyseras tillsammans. Kommunikation och ledarskapsengagemang lyfts både inom 

medarbetarkåren och ledarkåren som väsentliga medan utvecklingsmöjligheter lyfts som väsentliga 

på ett mer framträdande sätt hos medarbetarna.  

5.2.1 Empowerment/Rolltydlighet  

En av KPI:erna som kan främja medarbetarengagemang handlar om att hitta balansen i livet och det 

kan kopplas till rolltydlighet och empowerment. I praktiken innebär det att varje medarbetare har 

möjlighet att påverka sin situation enligt Upadhyay och Palo (2013). När rolltydlighet och 

empowerment finns enligt Karkkola et al. (2019) skapar det både medarbetarengagemang och 

tillfredställelse.   

 

KPI:n om hur medarbetaren kan bidra för att företaget ska växa kan kopplas till det som står i ett av 

de interna styrdokumenten att i företaget ges det möjligheter för medarbetarna att växa som 

individer, kunna skapa varaktiga relationer, få vara med och verka samt att företaget ska vara en 

plats där tre saker betyder allt: människor, kvalitet och värde. Det är ett exempel på hur människor i 

organisationen agerar och interagerar för att vara en resurs som bidrar till resultatet enligt Lindvall 

(2014). Följden som Lindvall (2014) också beskriver är hur värdet ökar på det arbetet som utförd 

när medarbetarna ses som en resurs i organisationen och främjar empowerment.  
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Enligt vad som framkommit i empirin, är att ledarna är måna om att de vill stärka medarbetarnas 

empowerment genom att medarbetarna tar ansvar för sin yrkesroll och stötta deras val. Ledarna 

väljer att stötta medarbetarna framför att styra och göra valen åt dem, inte minst påtalas det att 

medarbetarna måste kunna säga nej. Konsekvensen av detta kan bli att om medarbetaren ska driva 

sin egen empowerment så läggs ett stort ansvar på medarbetaren, vilket kan leda till avsaknaden av 

dialog som leder till minskad empowerment.  

 

Samspelet mellan ledare och medarbetare kan få konsekvenser som motverkar indikatorernas 

uppfyllelse. Ett sådant exempel som framkommer i empirin är att det upplevs att onödiga bördor på 

medarbetarna leder till att empowerment motverkas, exempelvis rutiner som kan uppfattats att de 

inte leder någonstans. Konsekvensen som blir när empowerment saknas, kan enligt Saks (2006) 

leda till cynism i första steget och sedan vidare till utbrändhet och även ineffektivitet vilket 

motverkar medarbetarengagemang. 

 

När det finns faktorer som motverkar empowerment är det viktigt att ledaren visar förtroende för 

vad medarbetarna gör, vilket ökar empowerment hos medarbetarna. Ökningen av empowerment 

bekräftas av medarbetarna som anser att stöttning är viktigt även i de egna besluten som tas. Som 

ledare är det viktigt att lyfta fram medarbetarnas möjlighet till empowerment och ledaren vill se 

medarbetarna växa med ansvar. Ledarna anser även att det kan vara viktigt att tidigt få ta ansvar, 

med hänvisning till yrket. Gorge och Jones (2012) skriver om vikten av att medarbetarna känner 

respekt för både kompetens och person vilket är ett tecken på at det finns ett stort engagemang hos 

medarbetaren, vilket behöver främjas av ledaren.  

 

Förtroende är något som motsäger den hierarkiska ledarstilen som enligt Johansson och Johrén 

(2017) och George och Jones (2012) är på väg att försvinna. Däremot har möjligheten till 

empowerment en hierarkisk prägel. Det är tydligt i empirin att ju högre upp i karriären du är, desto 

större möjlighet att styra arbetsrollen, samt den totala ersättning då målen är tydliga och kända. Det 

blir även lättare att klättra i karriären som ledare om man är en person som vågar ta ansvar och har 

en hög empowerment. Det är ett exemplen på hur kontexten påverkar hur indikatorerna uppfylls och 

blir enligt Alveson och Spicer (2016) en påverkansfaktor för medarbetarengagemang. 

 

Ur medarbetarperspektiv är empowerment viktigt och handlar främst om flexibilitet. Empowerment 

är viktigt för medarbetarna men även för ledarskapet eftersom det framgår att det främjar 

medarbetarengagemang. Empowerment kan knytas till det som kopplar ihop yrkesliv och privatliv 
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och som ofta kallas för livspusslet, George och Jones (2012) menar att arbetsgivaren och därmed 

även ledaren har ett etiskt ansvar för att detta ska fungera för medarbetaren.  

 

En vinkling på empowerment är när ledaren strävar efter att lyfta medarbetarna som har rätt 

kompetens men kanske inte har rätt auktorisation för yrket. Molina et al. (2014) menar att en 

medarbetare som litar på sin kunskap får energi och utvecklingen går mot att göra ett bättre arbete. 

Kopplingen till empowerment är viktig då ledarna behöver lyfta medarbetaren så att de kan få den 

kunskap och kompetens som behövs för att utvecklas och växa, vilket leder till att de får makt över 

sin kompetens i relation till uppdraget.  

 

Den koppling som finns mellan mål, struktur och rolltydlighet bygger på samspel och dialog mellan 

medarbetare och ledare vilket tydligt framkommer i empirin. Utgångspunkten är att de kända målen 

är kända och implementerade hos medarbetarna vilket George och Jones (2010) menar är viktigt. 

När målen ger en tydlig riktning skapas en struktur och stadga för det som handlar om den egna 

rollen. Även här är dialogen viktig mellan ledare och medarbetare då det framkommer i vår empiri 

att om medarbetaren vet vad som förväntas påverkar det hur den egna rollen och uppdraget 

uppfattas.  

 

För att skapa rolltydlighet har ledaren ett ansvar och ansvaret blir tydligt redan från början och 

förväntningar som finns på medarbetaren presenteras för denne. En annan aspekt är att det också 

tydliggörs vilka förväntningar som ledaren har på medarbetaren, allt för att klargöra rollen. 

Tydligheten behöver bygga på den relation som Yukl (2012) lyfter fram som viktig, då följden blir 

att relationen mellan ledare och medarbetare är viktig även om rolltydlighet primärt enbart kan 

knytas till medarbetarens situation.  

5.2.3 Kommunikation och information 

Det som förenar ledare och medarbetare i empirin är att kommunikationen är viktigt och det är 

synligt i flera sammanhang som indikatorerna belyser. Kommunikationen kan ske på flera plan. Det 

handlar inte bara om vad som sägs utan hur det sägs för att främja medarbetarengagemanget. När 

saker sägs på ett korrekt sätt både innehållsmässig och känslomässigt utgår kommunikationen från 

relationen och det menar George och Jones (2012) är en nyckelfaktor i kommunikationen.  
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Kommunikation påverkar även resultat och måluppfyllelse enligt Nilsson et al. (2010) är 

kommunikation. Alla i teamet behöver ges en möjlighet att säga sitt, konsekvensen blir då tydlighet 

vilket är centralt för att teamet ska fungera enligt Karkkola et al. (2019). 

 

George och Jones (2012) går så långt att de kallar kommunikation för en nyckelfaktor för 

måluppfyllelse och då handlar det om kommunikationen som sker på ett effektivt sätt. Ansikte mot 

ansikte är det allra bästa sättet eftersom då kan en direkt återkoppling ske och de olika nivåerna i 

kommunikationen bli tydliga. Det omfattar att både ledare och medarbetare talar samma språk, det 

vill säga uttrycker sig på likande sätt men också att det finns mötesplatser på kontoren där 

medarbetare och ledare kan mötas och ha kommunikation ansikte mot ansikte. I vår empiri 

framhåller både ledare och medarbetare vikten av informella möten. Informella möten fallerar 

många gånger när organisationen är stor och arbetsplatserna ligger utspritt över landet, då saknas 

möjligheten till den personliga ansikte mot ansikte kommunikationen som är väsentlig.  

 

Det som är viktigt för både ledare och medarbetare utifrån empirin är att det kommuniceras och 

finns en dialog kring arbetsuppgifter och uppdrag. Grunden för detta är att ha och vara en 

närvarande ledare. Dialogen kan kopplas till det Olve och Parment (2010) samt Johansson och 

Johrén (2017) tar upp om att de mål som sätts också behöver kommuniceras för att fungera. 

Närvaro och kommunikation gynnar också den transparens som ledarna lyfter fram som viktig.  

 

Som ledare är det viktigt att kommunikationen inte bara handlar om arbetet och arbetsuppgiften, 

vilket enligt George och Jones (2012) kan var viktigt när någon är nyanställd. Som ledare behövs 

detta kontinuerligt, inte enbart när någon är nyanställd. När kommunikationen är god och inte bara 

arbetet kan ventileras ökar relationen mellan medarbetare och ledare vilket främjar 

medarbetarengagemanget. Relationen är som Xu och Tomas (2011) skriver en viktig parameter för 

att få medarbetarengagemanget att fungera.  

5.3.4 Ledarskapsengagemang 

Samspelet mellan ledare och medarbetare finns på flera nivåer i en organisation enligt Bhatti et al. 

(2014), Kahn (1990) och Bryman och Bell (2013) och detta bekräftas i uppsatsens empiri, 

exempelvis på sampel är ut mot kund. Den viktigaste uppgiften för ledaren blir då, att ledaren 

behöver vara tydlig med medarbetarens roll och uppgift för att det även ska fungera i nästa steg, ut 

mot kund.  
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Kopplingen mellan kund och rolltydlighet visar på det som Bhatti et al. (2014) menar, är företaget 

noga med det som främjar medarbetarens arbetssituation leder det till ett bra resultat i flera led.  

 

Det sägs i empirin att det är viktigt att ledare och medarbetare arbetar nära varandra och har en tät 

kontakt. När medarbetare och ledare lär känna varandra vet ledaren vilken kompetens som finns hos 

medarbetaren och vad medarbetaren behöver stärkas i. På så vis kan medarbetaren få den stöttning 

som denne också efterfrågar vilket stärker medarbetarengagemanget. Genomgående är att det finns 

ett samspel mellan ledare och medarbetare, det gynnar arbetsuppgiftens utförande. George och 

Jones (2012) skriver att den hierarkiska ledarstilen är på väg bort och istället blir det vanligare med 

relationsinriktade ledaren som vill att medarbetarna ska växa, detta som Yukl (2012), George och 

Jones (2012) samt Alveson och Spicer (2016) betonar. Konsekvensen blir att det ligger ett ansvar på 

ledaren, att det genom ansvaret blir tydligt redan från början och förväntningar som finns på 

medarbetaren presenteras för denne.  

 

En annan aspekt är att det också tydliggörs vilka förväntningar som ledaren har på medarbetaren, 

allt för att klargöra rollen. Tydligheten behöver bygga på den relation som Yukl (2012) lyfter fram 

som viktig, då följden blir att relationen mellan ledare och medarbetare är viktig även om 

rolltydlighet primärt enbart kan knytas till medarbetarens situation. Detta kan kopplas till att 

medarbetarna efterfrågar ett tydligt ledarskap när det gäller måluppfyllelse. Det hör samman med att 

när målen är tydliggjorda vet medarbetarna inriktningen på sina arbetsuppgifter.  

 

För ledarna blir uppgiften och utmaningen att förankra målen och inriktningen på verksamheten. 

Ledaren kan samtidigt vara ett filter för att genomföra centrala förändringar. Syftet med att ledaren 

är ett filter är att få förankringsprocessen så smidig som möjligt och för att underlätta 

implementeringen av mål och strategier. George och Jones (2012) betonar vikten av att 

förankringsprocess och implementering av mål behöver ske smidigt. I praktiken kan det yttra sig i 

att ledaren inför förändringen så att medarbetarna förstår och är med på tåget. 

 

Tydlighet och transparens är ett återkommande tema i ledarskapet trots att det i vissa sammanhang 

som till exempel projekt finns en otydlighet i ledarskapet. När ledarskapet är otydligt får det till 

följd att ansvaret på den enskilde medarbetaren ökar istället för på ledaren, vilket är tecken på ett 

dåligt fungerande ledarskap. Transparensens betydelse är av vikt menar Bolman och Deal (2015) 

och tillsammans med tydlighet i ledarskapet är det en grundläggande faktor menar Kahn (1990) och 

Upadhyay och Palo (2013). När tydligheten fungerar så fungerar också ledarskapet i relation till 
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medarbetarna. Tydlighet från ledningen kring vilka förväntningar som finns anses väsentligt. När 

det blir problematiskt kan det dels bero på erfarenhet hos ledarna men också en otydlighet i 

ledarskapsuppdraget.  

 

Kraven för att vara ledare kräver en flexibilitet menar Bolman och Deal (2015) och detta blir tydligt 

då det finns ledare som är chefer och sedan finns även projektledare som leder arbetet i varje 

projekt. Beroende på vad som är utgångspunkten för ledarskapet och hur det ser ut, kan ledarskapet 

se olika ut och uppfattas olika. Denna utgångspunkt kan kopplas till den kontext som Alvesson och 

Spicer (2016) samt Kahn (1990) menar påverkar ledarskapet utifrån det uppdrag som finns. De 

menar att när ledarskap utövas på olika nivåer utifrån uppdrag och kontext påverkas de medarbetare 

som även agerar projektledare, de medarbetarna får en ökad förståelse för ledarskapets utmaningar. 

5.3.5 Utvecklingsmöjligheter 

För att ta vara på medarbetarnas resurser kan kompetensutveckling användas. Det är väsentligt att 

kompetensutvecklingen blir utvecklande för både företaget och medarbetarna. I företagets 

årsredovisning lyfts kompetensutveckling fram genom att skriva om hur varje medarbetare ska ha 

möjlighet att öka sin kompetens och följa en kontinuerlig utveckling. Ledarna beskriver i empirin 

att de försöker se medarbetarnas potential och pushar på rätt väg vilket påverkar 

medarbetarengagemanget. I företagets interna styrdokument och i årsredovisningen 2018 kan ge 

stöd till ledarna i främjandet av kompetensutvecklingen, som framhåller lärande utveckling och 

möjligheter. Enligt Bayne och Wee (2019) blir det ett exempel på de icke-finanseilla nyckeltal som 

lyfts fram i årsredovisningarna på senare tid. 

 

En planerad, långsikt och strategisk plan för kompetensutveckling för medarbetarna är det som 

Johansson och Johrén (2017) kallar en rolig kostnad för en organisation. När det finns en karriärväg 

som gynnar kompetensutveckling genom att kompetensen hela tiden finns i 

medarbetarorganisationen är kompensförsörjningen strategisk.  

 

Som ledare är det mycket meningsfullt att kompetensutveckla medarbetarna. Det är meningsfullt 

eftersom det påverkar både företaget och medarbetarna. Meningsfullheten bekräftas i empirin av 

både medarbetare och ledare, och när båda är överens är det ett exempel på den goda dialog och 

samspel som behövs mellan ledare och medarbetare som Spreitzer et al. (1997) bekräftar som en bra 

utgångspunkt för medarbetarengagemang.  
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Dialog och samspel höjer dessutom organisationens sammanlagda kompetens vilket är väsentligt 

för organisationen på sikt enligt Johansson och Johrén (2017).   

 

Ledarna uttrycker att de vill arbeta för att ge dem verktygen för att kunna växa, detta kan kopplas 

till det som Spreitzer et al. (1997) lyfter fram, att det finns ett delat ansvar mellan ledare och 

medarbetare för medarbetarnas situation. Empirin visar att det behöver ske i en dialog för att 

medarbetarna ska våga lyfta vad de vill och hur de vill arbeta.  

 

Dialog och samspel mellan ledare och medarbetare främjar möjligheten för medarbetare att utveckla 

sina personliga förmågor och att samspela på ett bättre sätt med kontext och den uppgift som ska 

utföras. En orsak till att medarbetarengagemang är en väsentlig påverkansfaktor i en organisation är 

att grunden för medarbetarengagemang bygger på psykologin enligt Kahn (1990), Saks (2009) och 

George och Jones (2010). Det framkommer i empirin att det läggs mycket resurser på att utveckla 

medarbetarna, men även att medarbetaren själva måste vilja utvecklas. Då blir det viktigt att ledaren 

känner till den kapacitet som finns hos medarbetaren, vilket utgör en viktig komponent för ledaren i 

att coacha medarbetaren fram till rätt kompetenshöjning. Vikten av dialog mellan medarbetare och 

ledare som Spreitzer et al. (1997) menar är väsentlig.  

 

Snabb och positiv feedback hör samman med den dialog som bör finnas mellan ledare och 

medarbetare. Konsekvenserna av den nödvändiga kompetenshöjningen inom företaget vilket kan 

kopplas till det som Bolman och Deal (2015) skriver om, belöningarnas betydelse för bra 

anställningsförhållanden. Den delaktighet som finns för medarbetaren att påverka sin egen 

kompetensutveckling blir en väg till framgång för organisationen enligt Thomas och Matlay (2013). 

Framgången kan också bli synlig då kompetensutvecklingen kan vara ett sätt att behålla 

medarbetare då det finns kompetensbrist på arbetsmarknaden.  

 

När det finns en karriärväg som gynnar kompetensutveckling genom att kompetensen hela tiden 

finns i medarbetarorganisationen, Johansson och Johrén (2017) kallar den kompetensutveckling 

som är planerad, långsikt och strategisk som en rolig kostnad för en organisation. Genom att 

utnyttja karriärvägens inbygga möjligheter till strategi blir den utvecklande både för företaget och 

medarbetarna och detta stöttas i företagets Årsredovisning som säger att varje medarbetare ska ha 

möjlighet att öka sin kompetens och följa en kontinuerlig utveckling anses påverka 

medarbetarengagemanget positivt.  
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5.3 Sammanhållning, Individuella drivkrafter och belöningar, Resurser, Objektiv 

bedömning av prestation  

De fyra indikatorerna Sammanhållning, Individuella drivkrafter och belöningar samt  

Objektiv bedömning av prestation bedöms som mindre väsentliga men ändå viktiga för 

medarbetarengagemanget. Uppfattningen av indikatorernas betydelse är tämligen lika hos både 

medarbetare och ledare och ingen av lyfts som den viktigaste indikatorn. 

5.3.1 Sammanhållning  

Teamsammanhållning behöver bygga på kommunikation. Medarbetare arbetar i team, vilket blir 

viktigt att förstå att medarbetarna måste lösa saker tillsammans. Det fungerar inte att enstaka 

medarbetare låter saker vara för att lösa det vid ett senare tillfälle. Ett synsätt som senarelägger 

problemlösning påverkar resultatet negativt och ger inte den förväntade output att uppnå de satta 

KPI:erna. KPI:erna pekar på hur medarbetarengagemang påverkar både måluppfyllelse och resultat 

enligt Parmenter (2010), Leopold et al. (2018) samt Nilsson et al. (2010). 

 

När gäller teamet och sammanhållningen sett ur ett ledarperspektiv så framkommer det i empirin att 

det är viktigt med olika typer av individer i teamen, att det är bra när medarbetare kan komplettera 

varandra. Dock finns det brister då de personer som arbetar på samma avdelning ofta har samma 

bakgrund och kompetens. Det kan kopplas till uppgiftsorienteringen som är fokus både i teamet 

enligt George och Jones (2012) och i en av ledarskapets viktigaste uppgifter enligt Xu och Thomas 

(2011). Uppgiften måste lösas med kompetensen som finns, men det gäller att det finns en något 

varierad kompetens. 

 

Ur ett medarbetarperspektiv är sammanhållningen och teamet avgörande för att nå resultat. Det är 

extra viktigt när arbetsbelastningen är hög. Som ledare går det att konstatera att sammanhållning 

leder till att det går att klara ut fördelning av arbete och stå ut med en hårdare arbetsbelastning. Ett 

av teamets syften enligt George och Jones (2012) är att kunna stötta varandra när arbetet är 

intensivt, vilket lyfts i vår empiri då sammanhållning blir extra viktig under arbetsintensiva perioder 

för att stötta varandra. För att nå målen och uppnå de nyckeltal som är satta för det som berör 

medarbetarengagemang kan indikatorerna visa på den påverkan som samspel och dialog har för ett 

positivt medarbetarengagemang. 
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5.3.2 Individuella drivkrafter och belöningar  

För medarbetarna är det viktigt att belöningarna tar sin utgångspunkt i mål och är 

prestationsbaserade. Ledarna menar på likande sätt att det ska vara rättvisa belöningar i rätt tid och 

det ska vara tydligt vad medarbetarna för en belöning för. När det gäller belöningar i relation till 

grupp och individ är det viktigt att det är tydligt med vad belöningen gäller för både gruppen och 

individen.  

 

Många gånger är belöningar en kombination av gruppens prestation och den enskildes prestation 

även om det enligt ledarna ofta är en kombination. Belöningar som en kombination stärks av 

George och Jones (2012) teorier om tydligheten kring gruppbelöningar eller enskilda belöningar, 

det måste framgå vad som är vad. Vidare skriver George och Jones (2012) om det som de kallar för 

”goal-path theory” (George & Jones 2012, s. 375) där tanken är att det tydligt under vägen ska 

framgå vilka mål som är uppnådda och hur belöningar kopplas till måluppfyllelsen. Samtidigt så 

ska det även framgå hur målen ska nås om medarbetaren inte riktigt nått fram till det som krävs.  

 

En av företagets KPI:er är leveransen i det egna arbetet och det kan kopplas till indikatorn för 

resultat och belöningar. Att denna KPI är väsentlig går att koppla till det som Kahn (1990) menar då 

han lyfter fram att tillgång till resurser och belöningar gör arbetet meningsfullt och skapar ett 

förtroende för organisationen och en trygghet i arbetet. Sambandet mellan leverans och belöningar 

hör samman med det som George och Jones (2012) skriver om, då de menar att bedömningar kan ge 

bättre motivation och påverka både trivsel, resultat och effektivitet. 

 

Ytterligare en KPI kan knytas till indikatorer för resultat och belöningar, det är KPI:n som handlar 

om att genera intäkter till företaget. När medarbetarna ser att företaget når ett bra resultat så hänger 

det samman med att målen är uppfyllda eftersom det är ett vinstdrivande företag och då blir det 

enligt George och Jones (2012) en motivationsfaktor att arbeta mot. 

 

Det är inte enbart lön och andra ersättningar som är belöning enligt ledarna i den empiriska 

undersökningen. Ledarna menar att få snabb och positiv feedback så medarbetaren utvecklas är 

även en form av belöning. Upadhyay och Palos (2013) lyfter fram att support och rättvis behandling 

uppfattas positivt om det är kopplat till belöningar av medarbetarna och ger då bra effekt för 

medarbetarengagemang. Feedbacken är även ett sätt att se hur organisationens KPI:er enligt 

Leopold et al. (2018) uppfylls och konsekvensen är att delaktigheten bland medarbetarna kring 

måluppfyllelse och resultat ökar.  
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När det gäller belöningar framgår det i empirin att det är ett tydligt område för ledarna medan 

medarbetarna inte lyfter belöningar som något väsentligt. Det motsägs av Bolman och Deal (2015) 

men vad som är belöningars syfte, att visa från ledarhåll att medarbetarna är viktiga. På samma sätt 

menar Kahn (1990) att belöningar är en viktig parameter för medarbetarengagemang.  

 

Det är viktigt med tydliga mål så medarbetaren vet vad denna ska uppfylla för att få belöning, även 

om belöningen inte enbart är utifrån arbetsprestation utan också hur någon är som person. Finns det 

en positiv grundhållning kan det också belönas. George och Jones (2012) berör hur personliga 

egenskaper kan belönas medan belöningar som hänger samman med personliga egenskaper tenderar 

till att vara otydliga och diffusa, vilket motsägs av Nilsson et al. (2010) som menar att det behövs 

finnas en tydlighet i vad som förväntas för att uppfylla målen.  

5.3.3 Resurser 

Ett sätt att använda resurser som finns inom företaget i empirin är då ledaren uppmuntrar 

medarbetare att pröva någon ny inriktning eller specialisera sig. När uppmuntran för att utvecklas 

har sin utgångspunkt i medarbetarnas egna önskemål så blir det en motivation för 

medarbetarengagemang menar Upadhyay och Palo (2013).  

 

När det finns möjligheter för medarbetare att utvecklas upplevs det som positivt men det är även 

tydligt utifrån empirin att mycket av drivkraften måste komma från medarbetaren själv. Ledarens 

påverkan handlar om att styra inriktningen på hur resurserna ska komma medarbeten till godo och 

detta måste ledaren och medarbetaren sedan vara överens om. Samspelet kring resurser och 

inriktning är ett exempel på det samspel som behöver finnas ledare och medarbetare emellan som 

Upadhyay och Palo (2013) lyfter fram. När samspel finns så uppstår medarbetarengagemang.  

 

Resurser i relation till medarbetare handlar om att skapa hållbara medarbetare. Hållbara 

medarbetare kan finnas samtidigt som medarbetarna drivs på ganska hårt. I ett tjänsteföretag är 

medarbetarna den viktigaste resursen och konsekvensen är att om medarbetarna drivs på hårt 

behövs resurser för att medarbetarna fortfarande ska vara hållbara. Det framkommer även i 

företagets interna styrdokument och nämns flera gånger i årsredovisningen där hållbara medarbetare 

lyfts fram som en satsning för företaget. När medarbetarna är den viktigare resursen, menar 

Lindvall (2014) att det behövs ett främjande av socialt samspel som ger inspiration och ork till att 

fortsätta sitt arbete.  
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5.3.4 Objektiv bedömning av prestation 

 

Bedömningar ska enligt George och Jones (2012) kopplas till de satta målen och kriterierna ska 

vara relevanta och motiverade. För att detta ska fungera behövs tydlighet i organisationen. Exempel 

från empirin är företagets olika ”grades”, förväntningar och krav är tydliggjorda. För att kunna 

stämma av var medarbetarna befinner sig i relation till ”gradesen” ligger det på att ledarna gör en 

bedömning som sker genom uppföljningssamtal halvtid på året och utvärderingssamtal i slutet på 

året. För att ha en motivering för bedömningen sker det en övergripande kontroll kring 

måluppfyllelse bland både partners och kunder. Det är ett exempel på det som Bolman och Deal 

(2015) lyfter fram som en del i ledarskapet, att hantera relationer som en organisation har med en 

extern part. 

 

Bedömningen sker även då medarbetarna berömmer ledaren. Den är anonym vilket ökar 

möjligheten till att vara ärlig. På samma sätt som för medarbetarna kan bedömningen av ledarnas 

ledarskapsförmåga öka motivationen att utveckla sitt ledarskap och blir då den motivationsfaktor 

som George och Jones (2012) beskriver.  

 

5.4 Sammanfattning 

Medarbetarengagemang kan påvisas utifrån de indikatorer som Upadhyay och Palo (2013) har tagit 

fram och samspelet mellan ledare och medarbetare är en viktig del i indikatorernas utfall. Mycket 

påverkas av företagets resurser och de KPI:er som tagits fram. I uppsatsens fall finns det tydligt 

skrivet och uttalat att medarbetarna är viktiga och att det ska finnas resurser för att få medarbetarna 

att må bra. En av företagets KPI:er är enbart inriktade på medarbetarskap. Ställningstaganden från 

ledningen får till följd att ledarna jobbar enträget och målmedvetet med medarbetarengagemang 

vilket ger resultatet att uppfyllande av Upadhyay och Palos (2013) indikatorerna kan påvisas.   
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6. BIDRAG  
 

6.1 Teoretisk bidrag 

Syftet med studien har varit att med utgångspunkt från Upadhyay och Palos (2013) utvalda 

indikatorer öka förståelsen för medarbetarengagemang. Utifrån vår empiri och analys har vi 

identifierat hur indikatorerna har haft en mycket väsentlig påverkan eller mindre påverkan för 

medarbetarengagemang, vi anser att vi har bidraget till att öka förståelsen för hur 

medarbetarengagemanget kan påverkas.  

 

Det som gäller genomgående för samtliga av de indikatorer som ligger till grund för vår studie är att 

medarbetarengagemang finns när samspel finns mellan medarbetare och ledare. I vår studie har vi 

inte kunnat få exakta värden på indikatorerna eftersom de är kvalitativa och detta är också en kritisk 

synpunkt som framförs av Dwyer och Fox (2006). Det som talar för att indikatorerna ändå kan visa 

på betydelsen av samspelet mellan ledarna och medarbetarna som en viktig grund för 

medarbetarengagemang är att indikatorerna har prövats och att det enligt Bhatti et al. (2014) går att 

mäta hur tillfreds en medarbetare är. 

 

Det finns enligt Bhatti et al. (2014) nyckeltal för att mäta sådant som påverkar 

medarbetarengagemanget. Det som är en viktig indikator för nyckeltalen när det gäller 

medarbetarengagemang är hur det sociala sambandet ser ut. Detta stärker vår tes att indikatorerna 

för medarbetarengagemang är väl uppnådda när dialogen och samspelet mellan ledare och 

medarbetare fungerar. 

 

I den problematik som Saks (2019) tar upp är det svårt att urskilja vilken ensam indikator som 

skulle påverka medarbetarengagemanget, denna problematik har även vi sett och anser att det är 

svårt att peka ut vilken ensam indikator som skulle kunna påverka medarbetarengagemanget ensamt 

i vår studie. I vår studie har vi uppfattat att det finns indikatorer som kan ses som mer eller mindre 

relevanta, och vår tolkning är att det kan handla om den organisatoriska komplexiteten som belyses 

av Catatùs et al. (2016), att det är svårt att välja rätt indikatorer för en komplex organisation. 

 

Betydelsen av medarbetarengagemang visar sig i att det företag som ligger till grund för studiens 

empiri har ett medarbetar-KPI som är en del av hållbarhetsarbetet inom företaget. Företaget är 

konkurrensutsatt och det gör att de behöver ta till vara på medarbetarpotentialen, vilket är det som 

Runyon (2017) menar är viktigt och blir en konkurrensfördel.  
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KPI som är sammansatt för medarbetarengagemang har ett flertal icke finansiella nyckeltal baserat 

på medarbetare och för att dessa ska kunna uppfyllas behövs en dialog och ett samspel mellan 

ledare och medarbetare, särskilt eftersom företaget är ett tjänsteföretag och medarbetarna är den 

resurs som ger intäkter. Detta blir ett led i det som Velimirovic et al. (2011) menar, att varje 

organisation har egna individuella KPI:er som är intressanta för företaget.  

 

I ett tjänsteföretag blir medarbetarengagemanget och det som påverkar detta viktigt och i 

Årsredovisningen tas även de icke-finansiella KPI:erna upp och enligt Bayne och Wee (2019) pekar 

detta på hur icke finansiella nyckeltal har en mer framträdande roll än tidigare. Följden blir att om 

dessa icke finansiella nyckeltal ska visa på ett bra resultat är samspelet mellan ledare och 

medarbetare viktigt eftersom det stärker de KPI:er som kan relateras till medarbetarengagemang. 

 

Sambandet med medarbetarengagemang anser vi kunna påverka andra delar av företagets KPI, 

exempelvis menar vi att ett ökat medarbetarengagemang skulle påverka andra delar av medarbetar-

KPI, vilket styrks av det Catatús et al. (2016) och Agrawel et al. (2016) menar då ett bättre 

medarbetarengagemang leder till att påverka företaget och det finansiella resultatet.  

 

Sammanfattningsvis har vår studie med utgångspunkt från teorin bekräftat att 

medarbetarengagemang är en viktig del för ett företag, och får en allt större betydelse för företagen. 

Studien visar även att Upadhyay och Palos (2013) indikatorer är relevanta som utgångspunkt för att 

studera medarbetarengagemang.  

 

6.2 Praktisk bidrag  

I denna studie vill vi bidra till att öka förståelsen för hur medarbetarengagemang påverkas av 

samspelet mellan ledare och medarbetare. Utifrån indikatorerna har det konstaterats att dessa är av 

vikt för medarbetare samt ledare i en organisation. Genom studien styrktes teorin om att det är svårt 

att isolera en ensam indikator som ensamt kan påverka medarbetarengagemanget. Vi har i studien 

uppmärksammat några enligt oss fördelaktiga praktiska råd för en organisation.  
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 Medarbetarnas påverkan bör tas med i företagets KPI och medarbetarskap finns med på den 

strategiska nivån. Då kan medarbetarskap bli en viktig parameter som tas till vara av ledarna 

och i nästa steg skapa medarbetarengagemang. På samma sätt påverkar 

medarbetarengagemanget resultat på flera nivåer i organisationen och det är en god 

anledning till att det behöver prioriteras.  

 

 Konsekvensen, anser vi, är att om KPI:er kring medarbetarskap är kommunicerade i 

dialogen mellan ledare och medarbetare och att de kan föras en dialog om de KPI:er som 

påverkas av medarbetskapet, stärker det medarbetarengagemanget eftersom de ser att som 

medarbetare kan man vara med och påverka företagets resultat. 

 

 Kommunikation är en viktig del inom de flesta områden i företaget, menar vi, och därför 

handlar det både om dialog och om informationsutbyte gällande satta mål, 

resultatuppfyllelse och teambildande kommunikation mellan ledare och medarbetare 

(Bolman och Deal 2015; Atkinsson 2006; Upadhyay & Palo 2013). Kommunikation är 

grundläggande för att en dialog ska kunna ske, kommunikationen måste omfatta tydlighet i 

både uppgiftsdirektiv och vilka krav som ställs, anser vi.  

 

 Sammanfattningsvis, menar vi att dialogen är den grundläggande praktiska förutsättningen 

för att samspelet mellan ledare och medarbetare ska fungera utifrån indikatorerna och öka 

medarbetarengagemanget. I praktiken behöver arenor för dialog främjas i organisationer 

eftersom det är en grundläggande förutsättning för att skapa sampel mellan ledare och 

medarbetare och leda till medarbetarengagemang.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Det förslag som vi lämnar till vidare forskning är att vidga perspektivet till andra typer av 

organisationer. I vår uppsats har vi fokuserat på tjänsteföretag och ett sätt att vidga forskningen är 

att pröva hur samspelet mellan ledare och medarbetare kan undersökas genom indikatorerna i 

ickevinstdrivande organisationer eller i ett linjeproducerande företag. Ett annat fall som kan 

studeras är indikatorernas uppfyllelse i ett mindre team där ledare och medarbetare arbetar tätt 

tillsammans i organisationen, exempel på detta skulle kunna vara ett mindre tjänsteföretag. Vi har 

identifierat indikatorer som i synnerhet visat sig vara betydelsefulla för medarbetarengagemang, 

med utgång av dessa skulle en studie kunna göras för att undersöka om en ensam indikator skulle 

kunna påverka medarbetarengagemang.  
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Metodologiskt skulle den fortsatta forskningen kunna utvidgas till att omfatta en kvantitativ studie 

för att se hur indikatorerna uppfylls. Vidare skulle en kvalitativ och en kvantitativ studie kunna 

upprepas med till exempel ett års mellanrum för att se om förändringar sker över tid.  

 

Avslutningsvis kan samspel mellan medarbetare och ledare undersökas ur många perspektiv, inte 

enbart inom ekonomistyrning. Några andra områden är ledarskap och organisation, 

beteendevetenskap och psykologi. 
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor till ledning 

Allmän orientering om vem personen är och dess erfarenhet: 

Hur länge har du arbetat i branschen?  

 

Har du gjort något annat innan? 

 

Hur länge har du arbetet på NN?  

 

Hur länge har du arbetat med det du gör i dag? 

 

Vad tycker du är roligast med att leda och ha ansvar? 

 

Beskriv hur det känns då. 

 

Frågor kring ledarskapet utifrån indikatorerna: 

Hur kan du som ledare främja att medarbetarna vet vad de ska göra? 

 

Hur kan du som ledare verka för att medarbetarna arbetar självständigt? 

 

Hur ser belöningssystemet ut?  

 

Vad är viktigast att belöna, tycker du? 

 

Finns det tillräcklig med förutsättningar för att utveckla och kompetenshöja dina medarbetare? 

 

Tycker du att du kan leda och jobba efter företagets värderingar 

Hur då?  

 

Frågor utifrån det specifika i företaget: 

Hur tolkar du bilden av att hållbara medarbetare är grunden i företaget? 

 

Hur kan du som ledare främja individuella styrkor, intressen och att karriärmål tas till vara? 
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Hur kan du uppfylla NNs medarbetarlöfte?  

 

Tycker du det stämmer att NN lever upptill löftet om att medarbetare är NN:s viktigaste tillgång? 

 

Hur då/varför inte? 

 

Är det något du vill tillägga/förtydliga? 
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Bilaga 2 
 

Enkel kartläggningsuppgift till ledning: 

Rangordna följande vad du anser är viktigast för medarbetarna  

(Sätt siffran ett på den viktigaste och rangordna sedan nedåt) 

Rolltydlighet: Medarbetarna vet sin yrkesroll och vad det betyder i organisationen som 

helhet.  

 

Empowerment (egenmakt): Medarbetarna har makt över din arbetssituation och arbetsroll.  

 

Ledarskapsengagemang: Det finns en tät kontakt med medarbetarna och ledningen. 

 

Resurser: Det finns nödvändiga resurser för medarbetarna för att kunna arbeta utifrån egna 

möjligheter och initiativ.  

 

Utvecklingsmöjligheter: Ledningen uppmärksammar kompetensbrist hos medarbetarna och 

ger möjlighet för utbildning. 

 

Kommunikation & information: Du ges information till medarbetarna och de kan 

kommunicera det som behövs för att arbetet ska fungera. 

 

Sammanhållning: Arbetsplatsen och teamet ska präglas av samarbete, inga konflikter.  

 

Objektiv bedömning av prestation: Det är viktigt att det sker en anonym bedömning.  

 

Individuella drivkrafter och belöningar: Det ska finnas ett internt belöningssystem som 

lyfts fram i arbetslaget och främjar individuella prestationer 

 

Gruppbelöningar: När teamet presterat bra hyllas detta i hela företaget. 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till medarbetare 

Allmän orientering om vem personen är och dess erfarenhet: 

Hur länge har du arbetat i branschen?  

 

Har du gjort något annat innan? 

 

Hur länge har du arbetet på NN?  

 

Hur länge har du arbetat med det du gör i dag? 

 

Vad tycker du är roligast med jobbet? 

 

Beskriv hur det känns då. 

 

Vad är det som ”tar emot”, (dvs. när är det tråkigt)? 

 

Vad är det som är värst när det tar emot? 

 

Frågor kring ledarskapet utifrån indikatorerna: 

Tycker du att du vet vad som förväntas av dig i ditt jobb? 

 

Beskriv när det är solklart av vad som förväntas av dig. 

 

Beskriv nån gång när total förvirring har uppstått. 

 

Tycker du att du har förutsättningar för att göra ett bra jobb?  

 

Vad är det som stärker dig i det? 

 

Tycker du att du kan jobba efter företagets värderingar?  

 

Hur då?  
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Frågor utifrån det specifika i företaget: 

Hur tolkar du den bilden av att hållbara medarbetare är grunden i företaget? 

 

Hur kan du att individuella styrkor, intressen och karriärmål kan tas till vara? 

 

Hur ser du på medarbetarlöftet?  

 

Tycker du det stämmer att NN lever upp till löftet om att medarbetare är NN:s viktigaste tillgång? 

 

Hur då/varför inte? 

 

Är det något du vill tillägga/förtydliga? 
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Bilaga 4 
 

Enkel kartläggningsuppgift till medarbetare: 

Rangordna följande vad du anser är viktigast för dig  

(Sätt siffran ett på den viktigaste och rangordna sedan nedåt) 

Rolltydlighet: Du som medarbetare vet din yrkesroll och vad det betyder i organisationen 

som helhet.  

 

Empowerment (egenmakt): Du som medarbetare har makt över din arbetssituation och 

arbetsroll.  

 

Ledarskapsengagemang: Det finns en tät kontakt med medarbetare och ledningen. 

 

Resurser: Det finns nödvändiga resurser för du som medarbetare för att kunna arbeta 

utifrån egna möjligheter och initiativ.  

 

Utvecklingsmöjligheter: Ledningen uppmärksammar kompetensbrist hos dig som 

medarbetare och ger möjlighet för utbildning. 

 

Kommunikation & information: Du som medarbetare får information och de kan 

kommunicera det som behövs för att arbetet ska fungera. 

 

Sammanhållning: Arbetsplatsen och teamet ska präglas av samarbete, inga konflikter.  

 

Objektiv bedömning av prestation: Det är viktigt att det sker en anonym bedömning.  

 

Individuella drivkrafter och belöningar: Det ska finnas ett internt belöningssystem som 

lyfts fram i arbetslaget och främjar individuella prestationer 

 

Gruppbelöningar: När teamet presterat bra hyllas detta i hela företaget. 


