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Sammanfattning  
 
Bakgrunden till denna uppsats grundades i en farhåga om att gruppcheferna för Trafik och 
Service på SJ hade ett lågt engagemang inför den årliga medarbetarundersökningen. Oron 
grundades bland annat i att svarsfrekvensen var relativt låg om man jämförde med resten av 
företaget och i upplevelsen av att gruppchefer kan ha uttryckt en viss trötthet när den årliga 
medarbetarundersökningen ”kommer igen”. Denna studie är i stora drag tänkt att utreda hur 
engagemanget ser ut och varför. För att lyckas med detta har uppsatsen som syfte att 
undersöka hur gruppchefer, som är de åkande medarbetarnas närmaste chefer, på SJ arbetar 
med medarbetarundersökningar idag, vilka utmaningar de möter och i vilken utsträckning 
verktyget fungerar värdefullt för deras ledarskapsutveckling. För att uppnå syftet användes en 
kvalitativ metod, med intervjuer som angreppssätt. Vi intervjuade totalt nio personer, varav 
sju gruppchefer, en produktionsområdeschef och en representant från HR. Detta för att skapa 
oss en bild av gruppchefernas arbetssituation kopplat till medarbetarundersökningen. Den 
teoretiska referensramen har valts ut med syftet som utgångspunkt och består av teori om 
medarbetarundersökningars utformning, utvecklings- och förändringsarbete, chefer och 
ledningens påverkan på medarbetarnas engagemang, kommunikation och motivation.  
 
Resultatet av undersökningen visade att gruppchefernas största utmaning i deras arbete med 
medarbetarundersökningen är att leda på distans i rollen som mellanchefer, där de dels ska 
förhålla sig till medarbetarnas önskemål och dels till ledningens direktiv. Vi kan konstatera att 
skillnaderna i svarsfrekvensen till stor del grundas i att gruppcheferna arbetar utifrån andra 
förutsättningar än de som arbetar administrativt, innefattande skilda möjligheter att involvera 
medarbetarna i dialog och reflektion kopplat till undersökningen. I frågan om chefernas 
möjligheter till ledarskapsutveckling kopplat till undersökningen tycks dialog vara ett 
nödvändigt komplement för att gruppcheferna ska nå insikter att utveckla sitt ledarskap 
utifrån. Sammantaget har vi kommit fram till just distansledarskapet är den största 
problematiken i gruppchefernas arbeta med medarbetarundersökningen.  
 
Nyckelord: medarbetarundersökning, förändrings- och utvecklingsarbete, ledarskaps-
utveckling, kommunikation och engagemang/motivation. 
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Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som med sin tid och sitt engagemang 
bidragit till denna studie. Som tack vill vi delge vårt resultat till SJ i hopp om att materialet 
ska vara värdefullt inför fortsatta medarbetarundersökningar. Vidare vill vi tacka vår 
kontaktperson på SJ, HR-strategen i ledarutveckling Lotta Lindén, för hennes brinnande 
engagemang, många idéer och hängivna förhållningssätt. Vi upplever att hennes engagemang 
smittat av sig på oss. Vi vill också tacka Henrik Månsson, chef HR Strateger på SJ, för att han 
gjort denna studie möjlig. Vi vill tacka Lisbeth Hedefalk för att hon korrekturläst uppsatsen 
och givit oss konstruktiv feedback. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Lars 
Ivarsson vid Karlstad Universitet som givit oss kontinuerlig vägledning under uppsats-
skrivandet.  
 
Arbetsbelastningen har delats lika mellan oss två genom hela uppsatsen. Vid insamling av den 
teoretiska referensramen utgick vi från ett antal nyckelord som vi sökte litteratur utifrån. För 
att effektivisera sökandet delade vi upp de olika nyckelorden, Andrea letade till exempel efter 
litteratur som behandlade medarbetarundersökningar, medan Anna sökte efter relevant teori 
inom området ledarskap. När vi sammanställt all litteratur granskade vi den tillsammans och 
valde ut de för vår uppsats mest relevanta delarna. Utifrån den teoretiska referensramen 
arbetade vi tillsammans fram en intervjuguide som låg till grund för våra intervjuer. 
Sammanlagt har vi hållit i nio intervjuer, varav sju tillsammans och en var enskilt. Vi turades 
om i transkriberingsarbetet och eftersom att intervjuerna blev ojämna till antalet 
transkriberade Andrea fem intervjuer och Anna fyra. I både resultat- och analysdelen samt 
slutsats och diskussion har vi valt att skriva tillsammans.  
  



4 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ............................................................................................................................... 6	
    1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6	
    1.2 SJ ...................................................................................................................................... 7	
    1.3 Syfte & frågeställningar ................................................................................................... 7	
    1.4 Disposition ....................................................................................................................... 8	
2. Teoretisk referensram .......................................................................................................... 9	
    2.1 Medarbetarundersökning som verktyg och dess syfte ..................................................... 9	
          2.1.1 Svarsfrekvens ........................................................................................................ 11	
          2.1.2 Periodicitet ............................................................................................................ 11	
          2.1.3 Enkättrötthet .......................................................................................................... 12	
          2.1.4 Tidpunkt för medarbetarundersökningen .............................................................. 13	
    2.2 Resultathantering ............................................................................................................ 14	
          2.2.1 Reaktioner på högt och lågt resultat ...................................................................... 15	
          2.2.2 Behavior change index .......................................................................................... 16	
          2.2.3 Utvecklings- och förändringsarbete ...................................................................... 16	
    2.3 Högsta ledningens roll i medarbetarundersökningen ..................................................... 18	
    2.4 Chefers roll i medarbetarundersökningen ...................................................................... 19	
    2.5 Kommunikation som verktyg ......................................................................................... 20	
          2.5.1 Medarbetarsamtal som verktyg för dialog mellan chef och medarbetare ............. 21	
    2.6 Motivation och engagemang .......................................................................................... 22	
          2.6.1 Mellanchefens påverkan på medarbetarnas engagemang ..................................... 23	
3. Metod ................................................................................................................................... 25	
    3.1 Val av metod .................................................................................................................. 25	
    3.2 Urval ............................................................................................................................... 26	
    3.3 Utformning av intervjuguide .......................................................................................... 27	
    3.4 Genomförande av intervjuer ........................................................................................... 28	
    3.5 Bearbetning av datainsamling ........................................................................................ 30	
    3.6 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 31	
    3.7 Etiska principer .............................................................................................................. 32	
4. Resultat och analys ............................................................................................................. 34	
    4.1 ”Vi kan inte undersöka bara för att” ............................................................................... 34	
    4.2 ”Frågorna kanske fungerar för dem men inte för oss” ................................................... 36	
    4.3 Medarbetarundersökning som verktyg för ledarskapsutveckling .................................. 38	
    4.4 Förtroendeskapande för ledarskapsutveckling ............................................................... 38	
          4.4.1 “Det är en framgångsfaktor att göra det ihop” ...................................................... 40	



5 
 

    4.5 “Det vore verkligen optimalt att få träffa hela sin grupp” .............................................. 41	
    4.6 Medarbetarsamtal som dialogverktyg ............................................................................ 42	
    4.7 ”Det slår tillbaka att inte följa upp” ............................................................................... 43	
          4.7.1 Begränsningar i förändringsarbetet ....................................................................... 45	
          4.7.2 Tid för hantering och reflektion ............................................................................ 45	
5. Slutsatser ............................................................................................................................. 47	
    5.1 Vilka utmaningar möter gruppchefer på SJ i sitt arbete med 
    medarbetarundersökningen? ................................................................................................. 47 
    5.2 Vad är gruppchefernas upplevelse av varför medarbetarundersökningens svarsfrekvens 
    är lägre hos SJs åkande medarbetare än hos de som arbetar administrativt? ....................... 47 
    5.3 I vilken utsträckning fungerar medarbetarundersökningen som ett verktyg för 
    ledarskapsutveckling? .......................................................................................................... 48	
6. Avslutande diskussion ........................................................................................................ 50	
    6.1 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 50	
7. Referenser ........................................................................................................................... 52	
8. Bilagor ................................................................................................................................. 54	
    8.1 Intervjuguide .................................................................................................................. 54	
 
  



6 
 

1. Inledning 
 
Att använda sig av medarbetarundersökningar har på större företag blivit en regel snarare än 
ett undantag. På den svenska marknaden finns det en mängd företag som erbjuder olika typer 
av medarbetarundersökningsverktyg (Granberg 2011, s 217). Under de senaste åren har 
utvecklingen gått snabbt framåt och medfört att medarbetarundersökningar är mer 
lättillgänglig än förr och tar mycket kortare tid att genomföra. Tillgängligheten har ökat i takt 
med digitaliseringen då medarbetarundersökningen ofta går att göra på både dator, 
mobiltelefon och surfplatta. Anledningen till att företag använder sig av medarbetar-
undersökningar kan variera. Det kan handla om att utvärdera effektivitet (Wiley 2012b, s 18f), 
att ta reda på hur medarbetarna värderar organisationen (Ulfsdotter Eriksson 2013, s 140) eller 
fungera som ett verktyg för att låta medarbetarna göra sina röster hörda (Wiley 2012a, s 265).  
 
Trots det ökande användandet av olika medarbetarundersökningsverktyg, är engagemanget 
inför arbetet kring och utförandet av medarbetarundersökningen inte en självklarhet. På de 
flesta företag är deltagande i medarbetarundersökningen frivilligt, vilket ställer krav på såväl 
medarbetare som chefer att upprätthålla ett engagemang som gör att de tar sig tid och energi 
till att delta i undersökningen. Lågt engagemang är således en av de aspekter som medför låg 
svarsfrekvens. Om det är för få som svarar på undersökningen innebär det att företag löper en 
risk att inte få fram ett rättvist resultat samt svårigheter att arbeta med resultatet i förhållande 
till vad de vill uppnå med undersökningen.  
 
SJ är ett företag som ständigt behöver arbeta med engagemanget inför arbetet med 
medarbetarundersökningen. Detta märks framförallt hos gruppcheferna som arbetar som 
ledare för de åkande medarbetarna. I denna undersökning ska vi undersöka vad det relativt 
låga engagemanget hos gruppcheferna och den låga svarsfrekvensen hos SJs åkande 
medarbetare kan bero på.  

 
1.1 Bakgrund  
 
Då vi båda under vår studietid har utvecklat ett intresse för ledarskap och ledarskaps-
utveckling, bestämde vi i ett tidigt skede att uppsatsen skulle skrivas ur ett ledarskaps-
perspektiv. Dessutom var vi intresserade av att skriva uppsatsen i samråd med ett företag som 
ett sätt att avgränsa vår studie, men även att få möjlighet att lära oss mer om ett företag och en 
HR-avdelning som vi ansåg var spännande. SJ är Sveriges ledande tågoperatör och vi såg det 
som intressant att studera ledarskap inom företaget. Initiativet till samarbetet togs av oss och 
under hösten 2018 påbörjades samarbetet med en diskussion kring inriktning för 
undersökningen. Då vår önskan var att genomföra undersökningen utifrån ett ledarskaps-
perspektiv presenterade SJ några förslag på områden som de var intresserade av att vi skulle 
undersöka. Företaget ville med vår hjälp undersöka vad som behövde göras för att 
gruppcheferna skulle arbeta mer engagerat och framgångsrikt med deras medarbetar-
undersökning. Detta grundades i att SJ tycker sig ha uppfattat ett lågt engagemang hos 
gruppcheferna för divisionen Trafik och Service inför den årliga medarbetarundersökningen. 
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De kunde också utläsa att de åkande medarbetarnas svarsfrekvens var relativt låg i jämförelse 
med de administrativa medarbetarnas. Nedan följer en kortare organisationsbeskrivning av 
företaget för att du som läser ska få en överblick. 

 
1.2 SJ 
 
SJ är ett svenskt företag, grundat år 1856 och som erbjuder tågresor, dels i egen regi och dels i 
samarbete med andra1. SJ har varit aktiebolag sedan år 2001 och ägs av svenska staten. 
Företaget har länge haft ensamrätt på den interregionala järnvägstrafiken, till exempel trafiken 
med SJs snabbtåg Stockholm - Malmö och Stockholm - Göteborg, men idag råder konkurrens 
på hela tågmarknaden. Reseföretaget har cirka 4 600 anställda på 284 stationer över landet. 
De operativa medarbetarna svarar för cirka 75 procent av den totala personalstyrkan och 
består till stor del av arbete inom trafik, som lokförare och inom service, som tågvärdar eller 
servicepersonal. SJ anser att engagerade och motiverade medarbetare är avgörande för hög 
kundnöjdhet och framgångsrik verksamhet. Nedan följer en beskrivning av för 
undersökningen relevanta titlar och benämningar: 
 
Gruppchef: Gruppcheferna inom divisionen Trafik och Service är de åkande medarbetarnas 
närmaste chefer. Då gruppcheferna leder operativa medarbetare och ta emot direktiv från HR 
och ledningen kopplat till medarbetarundersökningen, försätts gruppcheferna i en slags 
mellanchefsroll.  
 
Åkande medarbetare: Operativa medarbetare som arbetar ombord på SJs tåg i rollen som 
lokförare eller servicepersonal. 
 
Produktionsområdeschef: Gruppchefernas närmaste chef som fungerar vägledande i deras 
arbete med medarbetarundersökningen.  
 
Åkstation: De åkande medarbetarnas bas som de utgår från när de inte är ombord på tågen.  
 

1.3 Syfte & frågeställningar 
 
Studien syftar till att ta reda på hur arbetet med medarbetarundersökningen fungerar idag för 
gruppcheferna på SJ. Målet är att skapa oss en bild av vilka utmaningar gruppcheferna möter i 
sitt arbete inför, under och efter medarbetarundersökningen för att sedan ställa det i relation 
till den teoretiska referensramen. Studien kommer att genomföras utifrån ett ledarskaps-
perspektiv där vi är intresserade av att undersöka hur gruppcheferna upplever sina möjligheter 
att utifrån medarbetarundersökningen utvärdera och utveckla sitt ledarskap. Går 
gruppchefernas redogörelser och upplevelser i linje med redovisad teori, eller möter 
gruppcheferna på SJ utmaningar som teorin inte täcker?  

                                                
1 Information från SJs hemsida, tillgänglig: https://www.sj.se/ (2019-04-22) 
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Nedan följer de tre frågeställningar som vi i slutet av denna undersökning ska besvara:  
1. Vilka utmaningar möter gruppcheferna i sitt arbete med medarbetarundersökningen? 
2. Vad är gruppchefernas upplevelse av varför medarbetarundersökningens svarsfrekvens är 
lägre hos SJs åkande medarbetare än hos de som arbetar administrativt? 
3. I vilken utsträckning fungerar medarbetarundersökningen som ett verktyg för ledarskaps-
utveckling? 

 
1.4 Disposition  
 
Uppsatsen är indelad i olika kapitel och inleds med bakgrund, syfte och frågeställningar. 
Därefter presenteras teoriinsamling och tidigare forskning inom området, som ligger till grund 
för intervjuguide och datainsamling. Här beskrivs grunderna kring medarbetarundersökningen 
som verktyg, resultathantering, ledningen och chefers inverkan samt hur medarbetar-
undersökningen påverkas i relation till kommunikation och engagemang. I kapitel tre 
förklaras hur vi har gått tillväga med metodval, urval och genomförande. Här förs även 
diskussion kring reliabilitet, validitet och etiska principer. I uppsatsens fjärde kapitel 
redovisas studiens resultat och analys av resultatet kopplat till den teoretiska bakgrunden. 
Slutligen besvaras uppsatsens frågeställningar under rubriken slutsatser, följt av en avslutande 
diskussion innehållande förslag och implikationer till vidare forskning om arbete med 
medarbetarundersökningar. 
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2. Teoretisk referensram  
 

När problemområdet hade identifierats inledde vi undersökningen med att ta fram några 
nyckelord. Dessa var följande; medarbetarundersökning, förändrings- och utvecklingsarbete, 
ledarskapsutveckling, kommunikation, engagemang och motivation. Vi använde nyckelorden 
som riktlinjer i vårt arbete med att söka efter teori. Vi har sökt efter litteratur, artiklar, 
teorier, modeller och annan forskning kring de områden som nyckelorden berör. Detta gjorde 
vi huvudsakligen genom Karlstad Universitetsbibliotek, där vi dels lånade fysisk litteratur och 
dels sökte efter vetenskapliga artiklar. Syftet med den teoretiska referensramen är att med 
hjälp av redan existerande forskning och teorier inom området kunna jämföra detta med 
resultatet av vår datainsamling. Detta för att i ett slutligt skede kunna besvara våra 
frågeställningar. 

 

2.1 Medarbetarundersökning som verktyg och dess syfte 
 
Wiley (2012a, s 265) redogör för att det idag är vanligt att stora organisationer regelbundet 
använder sig av medarbetarundersökningar. Men det var enligt Schou (2007, s 14) under 
1990-talet som medarbetarundersökningar fick stor genomslagskraft i Sverige. Förutom ordet 
medarbetarundersökning kan fenomenet benämnas på flera olika sätt. Granberg (2011, s 
215ff) föreslår klimatundersökningar, organisationsdiagnoser eller attitydundersökningar. Den 
vanligaste utformningen av medarbetarundersökningar är enkätstudie. Det finns en mängd 
företag på den svenska arbetsmarknaden som erbjuder olika modeller och verktyg för att 
kartlägga hur företaget ser ut och hur dess medarbetare mår. Granberg anser att vid val av 
vilken typ av medarbetarundersökning man ska använda bör man välja ett verktyg som 
baseras på för företaget relevant forskning. Vidare menar han att utan hög reliabilitet och 
validitet kan inte medarbetarundersökningen vara underlag för förbättringsinsatser. Begreppet 
reliabilitet kan beskrivas som tillförlitlighet (Trost 2010, s 131) och validitet som mätbarhet, 
en bedömning för i vilken utsträckning genomförd forskning lyckas undersöka det som avses 
att undersökas (Fejes och Thornberg 2015, s 258). Dessa två begrepp redogör vi mer ingående 
för i uppsatsens metodkapitel under rubriken urval.  
 
Schou (2007, s 14) menar att benämningen medarbetarundersökning är en aning missvisande, 
då processen innebär fler moment än just själva undersökningen, närmare bestämt planering, 
genomförande, utvärdering, uppföljning, eventuellt förändrings- eller förbättringsarbete med 
mera. Syftet med medarbetarundersökningar kan motiveras på olika sätt beroende på vem som 
uttalar sig och vilket företag som has i åtanke (Schou 2007, s 18). Dessutom kan 
medarbetarundersökningar syfta till att fylla flera funktioner. Enligt Schou grundas 
medarbetarundersökningar på syftet att öka kunskapen om medarbetares och chefers 
uppfattning av företaget och sin egen arbetssituation. Ulfsdotter Eriksson (2013, s 140) säger 
att medarbetarundersökningar kan fungera som ett sätt att få reda på hur medarbetarna 
uppfattar och värderar organisationen i sin helhet. Medarbetarundersökningar kan utgöra ett 
verktyg för styrning av företaget, utvecklings- och förändringsarbete eller kartläggning av 



10 
 

organisatoriska problem. Wiley (2012b, s 18f) instämmer i detta och tillägger syftet att 
utvärdera effektiviteten i olika program, policys och initiativ. Wiley (2012a, s 265) anser att 
medarbetarundersökningar normalt motiveras som stöd för uppfyllelse av affärsstrategin, men 
att undersökningen också är ett verktyg för att låta medarbetarnas röster bli hörda. Oavsett 
syfte menar Wiley (2012a, s 269) att en tydlig definition av undersökningens syfte underlättar 
utformningen av medarbetarundersökningen. Definitionen av syftet kan också underlätta både 
chefer och medarbetares förståelse för undersökningen (Schou 2007, s 17).  
 
Kopplat till utformning av syftet för medarbetarundersökningen delger Schou (2007, s 18) tre 
faktorer som bör has i åtanke och tas hänsyn till. Företaget bör dels fundera kring vad som ska 
följas upp, dels att undersökningen är startpunkten för ett utvecklings- och förändringsarbete 
och slutligen ett tydligt utpekande av vem eller vilka som är ansvariga för att ta tag i 
förändringsarbetet. Dessutom bör syftet vara enkelt och tydligt (Granberg 2011, s 216). Schou 
(2007, s 17) och Granberg (2011, s 218) menar att valet av relevant modell för 
medarbetarundersökningen är beroende av att syftet först klargjorts. Wiley (2012b, s 18) 
instämmer och tillägger att undersökningen tenderar att mottas bättre om medarbetarna 
informeras om vilka mål företaget syftar till att nå med undersökningen. Han påstår dessutom 
att företag med fördel bör skapa en unik medarbetarundersökning för att matcha de strategiska 
mål och behov som finns i verksamheten. Vid utformning av undersökningens frågor lägger 
Granberg (2011, s 218) vikt vid att frågorna är lätta att förstå, för att undanröja tvekan inför 
hur de ska tolkas. 
 
Trots en tydlig syftesformulering menar Wiley (2012a, s 265) att det förekommer svårigheter 
i hanteringen av den del i undersökningen som berör feedback och handlingsplaner. Wiley 
(2012a, s 270) menar att medarbetarundersökningens syfte därutöver måste ligga till grund för 
dess utformning, så att undersökningsområdet faktiskt mäter det som är viktigt för 
organisationen. Mäts för organisationen värdefulla aspekter anser Wiley (2012a, s 270) att 
resultatet av undersökningen kommer att vägleda chefer till att göra rätt prioriteringar vid 
uppföljningsarbetet. Schou (2007, s 17) påpekar dessutom att bristande tydlighet kring syftet 
med undersökningen kan innebära risker i stil med att deltagarna inte tror sig behöva engagera 
sig i undersökningen. En studie genomförd och presenterad av Wiley (2012a, s 269) visar att 
78 procent av respondenterna är nöjda med medarbetarundersökningar som verktyg. 
Dessutom konstaterar Wiley (2012a, s 269) att endast 54 procent ser en stark koppling mellan 
medarbetarundersökningens innehåll och organisationens övergripande affärsstrategi. Brist på 
tydligt syfte kan också missleda deltagare att tro att det är själva undersökningen som är det 
huvudsakliga syftet, vilket i sig kan leda till minskat engagemang. Schou (2007, s 15) ser 
dessutom ett mönster i att medarbetarundersökningar allt mer sällan leder till faktisk 
förändring. 
 
Användningen av medarbetarundersökningar växer allt mer som ett resultat av teknikens 
utveckling (Schou 2007, s 87). Idag erbjuds effektivare sätt att hantera datainsamling såväl 
som behandling och rapportering av resultat. Detta underlättar möjligheten till jämförelser 
mellan till exempel olika enheters resultat eller årets resultat till skillnad från tidigare års 
resultat. Teknikens utveckling har också bidragit till förenklade processer i att anpassa 
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formulären efter företag och grupper inom företag. Schou betonar dock att det ökade utbudet 
av enkla verktyg för medarbetarundersökningar inte undanröjer vikten av att välja ett verktyg 
som passar berört företag kopplat till bestämt syfte. Att inte forma undersökningen utifrån 
eller välja en undersökningsmetod som passar syftet, kan få konsekvenser så som låg 
svarsfrekvens och lågt engagemang i förändringsarbetet. Att inte ta hänsyn till 
förutsättningarna i det berörda företaget eller tydligt implementera upplägget kan också 
påverka medarbetarnas förtroende för ledningen. Låt säga att ett företag har anställda som är 
olika införstådda och bekväma med digitala verktyg. Bland dessa kan det finnas medarbetare 
som tycker att en digitaliserad variant på medarbetarundersökning inte är ett bekvämt 
alternativ och därför avstår från att delta. Även om en digitaliserad enkät kan upplevas rätt i 
tiden, innebär det inte att det undantagslöst är den bästa idén. Vid fall då företag väljer att 
använda en digitaliserad variant kan det vara fördelaktigt att vid implementering se till att alla 
medarbetare är trygga med användningen av verktyget. Schou (2007, s 87f) menar att det är 
av stor vikt att inte välja första bästa lösning, då det kan komma att bli mer kostsamt för 
företaget i längden. Vidare beskriver författaren ett antal potentiella problem kring arbetet 
med medarbetarundersökningar, som vi redogör för nedan.  
 

2.1.1 Svarsfrekvens 
 
Schou (2007, s 147f) menar att det är mycket angeläget att få till en hög svarsfrekvens för att 
“ta tempen” på organisationen och få en rättvis bild av hur den faktiskt mår och ser ut. 
Granberg (2011, s 216) instämmer och förklarar att ju högre svarsfrekvensen är, desto högre 
blir reliabiliteten i resultatet. Enligt Schou (2007, s 147f) går en “skamgräns” för svarsprocent 
vid cirka 70 procent för företaget som helhet. Han menar att det går att uttala sig om hur 
företaget ser ut med en någorlunda statistisk säkerhet när man uppnått den nivån. Vi funderar 
kring om det är möjligt att generalisera likt det Schou gör och om skamgränsen är applicerbar 
på alla företag. Vi menar att resultatet kan bli missvisande om de 30 procent som inte svarar 
har en tydligt avvikande uppfattning om hur företaget mår och presterar. Schou (2007, s 97) 
redogör vidare för att större svarsfrekvens än 70 procent innebär större möjligheter att kunna 
bryta ner resultaten till enskilda chefer och enheter. Vidare anser Schou (2007, s 147f) att 
svarstiden bör förlängas om svarsprocenten vid sista inlämningsdatum är för låg. Helst ska 
företag inte nöja sig med en svarsprocent som är lägre än 80 procent. Han menar att detta inte 
bör vara ett problem för företag som använder sig av webbundersökningar. Det är med andra 
ord svårare att uppnå en högre svarsprocent om respondenterna ska svara på enkäten i 
pappersform. Schou menar att företag som genomför webbundersökningar kan sträva mot att 
uppnå en svarsprocent på cirka 90 procent. 
 

2.1.2 Periodicitet 
 
Ulfsdotter Eriksson (2013, s 140) uppger att det är vanligt att företag gör återkommande 
medarbetarundersökningar, men att periodiciteten kan skifta. Schou (2007, s 98) anser att det 
är möjligt att se både för- och nackdelar med olika alternativ för medarbetarundersökningars 
periodicitet. Väljer företag att ha undersökningarna oftare än en gång per år, innebär det stora 
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krav kopplat till arbetet med undersökningsresultat och analys av det. Risken finns att det 
arbetet tar för stort fokus från den ordinarie verksamheten, alternativt att undersöknings-
resultaten inte hinns med att följas upp ordentligt. Schou redogör för hur detta ställer höga 
krav på att företaget har tydliga och effektiva rutiner för såväl ifyllandet som 
uppföljningsarbetet av enkäten. För att undersökningarna ska bli framgångsrika ur ett 
långsiktigt perspektiv bör ett förändringsarbete också ske effektivt för att medarbetarna ska 
förbli engagerade i deltagandet i undersökningen. 
 
Schou menar att företag som väljer att istället genomföra medarbetarundersökningar mer 
sällan, förslagsvis vartannat år, riskerar att glömma bort förändringsarbetet. Det är då viktigt 
att företaget har rutiner för att hålla resultaten och uppföljningsarbetet relevant. Schou (2007, 
s 148) konstaterar att de organisationer som utvecklats mest genomför sina medarbetar-
undersökningar regelbundet en gång per år. Schou (2007, s 98f) uppger att en fördel med att 
utföra undersökningarna en gång per år är att det skapar större engagemang och effektivitet i 
förändringsarbetet. Han refererar till denna aspekt som en “turboeffekt” och menar att den 
utgörs av att företaget på ett regelbundet och effektivt sätt kan mäta framgången i vidtagna 
åtgärder. Vidare påpekar Schou (2007, s 148) att det är lättare för en chef att ta tag i ett 
förändringsarbete som ska mätas igen om tio månader, än ett arbete som ska följas upp först 
om två år, då chefen kanske inte ens är kvar. En annan fördel med att genomföra 
medarbetarundersökningar årligen är att organisationer lättare och snabbare kan dra lärdom av 
tidigare undersökningar (Schou 2007, s 99). Det arbetas på så sätt fram en förståelse för hur 
såväl genomförandet som rapporteringen av undersökningen ska hanteras. Schou ser 
dessutom en fördel i att årliga medarbetarundersökningar skickar signaler om att både HR och 
ledningen lägger stor vikt vid undersökningen och dess resultat.  
 
Det finns dock vissa nackdelar med årliga medarbetarundersökningar, menar Schou (2007, s 
99). Bland annat att det är kostsamt för företaget, då det krävs mycket arbete både av 
medarbetarna på företaget men också av eventuell leverantör av själva undersöknings-
verktyget. På samma sätt innebär årliga mätningar mer tid för administrativt arbete kopplat till 
undersökningarna, än om de genomförs mer sällan. Det är också möjligt att de som deltar i 
undersökningen upplever att undersökningen sker för ofta om det sker årligen, och att det 
därmed finns brist på tid och möjlighet att genomföra de åtgärder som förändringsarbetet 
innebär. 
 

2.1.3 Enkättrötthet 
 
Schou (2007, s 101) hävdar att det kopplat till periodiciteten för medarbetarundersökningarna 
kan uppkomma så kallad ”enkättrötthet”, men säger att detta kan bero på aspekter utöver 
själva undersökningen. Till exempel kan det bero på lågt förtroende för att förändring sker 
utifrån resultaten i undersökningen, eller missnöje med medarbetarens närmaste chef. Schou 
påstår dessutom att det förekommer att chefer utifrån sin rädsla för resultaten använder 
“enkättrötthet” som ett argument mot medarbetarundersökningar. Låga resultat från tidigare år 
kan vara en utlösande faktor för denna typ av beteende hos chefer. Schou (2007, s 101f) 
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föreslår tre konkreta tips för att motverka enkättrötthet. Det första är att varje enskild individ, 
oberoende av position, ser en positiv förändring utifrån resultaten i undersökningen. Detta är 
möjligt dels genom att involvera och göra medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet och 
dels genom att kommunicera de förändringar som sker. Det andra är att undersökningen hålls 
relevant och anpassas utifrån organisationens skiftande förutsättningar och läge. Låt säga att 
företaget går igenom en stor organisationsförändring. Då kan det vara fördelaktigt att 
medarbetarundersökningen speglar och mäter nöjdheten kopplat till det aktuella förändrings-
arbetet just det året. Det sista tipset är att undersökningen inte bör ta för stort fokus från den 
ordinarie verksamheten, utan istället betraktas som en viktig del i det ständiga utvecklings-
arbetet. 
 
Schou (2007, s 102) uppger att det finns fördelar med att medarbetarundersökningen betraktas 
som en naturlig del av verksamheten på ett mer övergripande plan än endast i syfte att 
motverka “enkättrötthet”. För att lyckas med detta bör företaget se till att ifyllandet av enkäten 
inte innebär för stor administrativ belastning för medarbetarna. Det är också här viktigt med 
kontinuitet så att inte rutinerna kopplat till undersökningarna förändras för ofta. Om frågorna i 
undersökningen utvecklas och förändras inför varje undersökning, kan mätbarheten över tid 
komma att försvåras. Slutligen hävdar Schou att det är relevant att se till att resultaten från 
enkäten används som en förutsättning för affärsplanearbete och verksamhetsplanering.  
 

2.1.4 Tidpunkt för medarbetarundersökningen 
 
Schou (2007, s 148f) menar att det inte finns någon självklar tidpunkt då medarbetar-
undersökningar med fördel bör genomföras, eftersom det är svårt att hitta en tid som passar 
alla som är involverade. Schou (2007, s 100) ger därför några råd kopplat till tidpunkten för 
medarbetarundersökningar. Inledningsvis menar han att det är fördelaktigt att genomföra 
undersökningen vid samma tidpunkt varje år. En positiv effekt av detta är ökad motivation 
inför förändringsarbetet och att det upplevs enklare att ta tag i för enheterna och cheferna 
eftersom de vet att resultaten följs upp året därpå. Författaren säger också att det visat sig 
fördelaktigt att genomföra undersökningen i anslutning till budget- och affärsplanearbete. 
Schou (2007, s 148) uppger att medarbetarundersökningen då kan fungera som en 
utgångspunkt för kommande års budget och affärsplan. 
 
Schou (2007, s 100) ser att det finns en risk i att inte genomföra medarbetarundersökningar 
kontinuerligt, då poängen med att direkt vidta åtgärder utifrån resultaten försvinner. Han 
menar att uppföljningsarbetet också kan komma att skjutas upp i fall då medarbetar-
undersökningen sker i för nära anslutning till semesterperioden. Att genomföra 
undersökningen innan sommaruppehållet kan också få konsekvensen att resultatet känns 
mindre relevant när medarbetarna kommer tillbaka på hösten, vilket sänker intresset för 
förändringsarbetet. Författaren rekommenderar att den som mottar rapporten med fördel bör 
motta den minst en månad innan sommaruppehållet, för att hinna tolka och påbörja arbetet 
innan ledigheten. 
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Vidare talar Schou (2007, s 100f) om olämpliga tidpunkter för att genomföra 
medarbetarundersökningen. Han klargör bland annat att det inte är läge för att genomföra 
medarbetarundersökningar vid större omorganiseringar. Med omorganisering menas i detta 
fall att medarbetare omplaceras och därigenom förväntas vänja sig vid nya kollegor och 
eventuella nya chefer. Däremot menar han att omorganisering där hela arbetsgrupper flyttas 
inte är något hinder för genomförandet av medarbetarundersökningar. Författaren anser också 
att företag bör undvika medarbetarundersökningar i nära anslutning till neddragning av 
personal. Det medför nämligen stora risker för ökat antal negativa svar och lägre 
svarsfrekvens. Slutligen menar Schou (2007, s 148f) att företag med fördel bör anpassa 
genomförandet av medarbetarundersökningen så att det stör företagets ordinarie verksamhet 
så lite som möjligt, det vill säga aldrig i samband med stora kundleveranser eller liknande. 
 

2.2 Resultathantering 
 
Wiley (2012b, s 21) menar att åttio procent av ansträngningen kopplat till medarbetar-
undersökningar tenderar att gå åt till uppföljningsarbetet av resultatet. Uppföljningsperioden 
är med andra ord avgörande för en framgångsrik medarbetarundersökning. De Waal (2014, s 
227) redogör för en ökat kritisk inställning till medarbetarundersökningar som fokuserar på att 
respondenter inte upplever att resultathanteringen hanteras tillräckligt. Det ökade missnöjet 
hos medarbetare innebär ett hinder i organisationens möjligheter till organisationsförändring. 
Granberg (2011, s 216) instämmer och menar att det finns en fara i att inte avsätta tillräckligt 
med tid och resurser för hantering av medarbetarundersökningens resultat. Risken för 
negativa reaktioner hos medarbetarna ökar eftersom de har lagt ner tid och energi på 
undersökningen och givetvis vill att det ska hända någonting med resultatet. 
 
De Waal (2014, s 229) anser att den vanligaste anledningen till dålig uppföljning är bristande 
disciplin. Att skicka ut en medarbetarundersökning innebär indirekt att ledningen vill lyssna 
på medarbetarnas åsikter och agera utifrån dem. Att skicka sådana signaler ställer krav på 
disciplinen då det innebär att ledningen och chefer behöver leva upp till förväntningar och 
arbeta aktivt för en fungerande förbättringskultur. Wiley (2012b, s 21) menar att ett vanligt 
hinder vid uppföljning är bristen på prioriteringar. Utifrån den feedback som mottas från 
undersökningen menar författaren att ledare, vid skapandet av handlingsplaner, missar att 
skapa tydliga riktlinjer för vad som behövs och när det bör tas itu. Det är vanligt 
förekommande att organisationer i tron om att det är vad medarbetarna vill, påbörjar arbetet 
med en rad olika förbättringsområden samtidigt, medan medarbetarna i motsats till detta 
uppskattar när företaget främst ägnar tid och resurser åt de viktigaste frågorna. Wiley menar 
att företag genom att lägga fokus på några färre uppföljningsområden möjliggör ett mer 
grundläggande förändrings- eller förbättringsarbete. Han betonar detta genom att redogöra för 
hur medarbetare som möter en prioriteringslista som inte överensstämmer med företagets 
resurser och riktlinjer, möter processen med misstro. 
  
Wiley (2012a, s 267) redogör för sin undersökning som visar att respondenternas vilja att 
svara på undersökningen minskar om de upplever att tidigare års resultat bara runnit ut i 
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sanden. Han menar att detta är skrämmande då det visar på en övergripande brist i länken 
mellan undersökningen och de organisatoriska mål som företaget har. Schou (2007, s 158) 
trycker på att det är viktigt att redan från början engagera sina medarbetare. I och med att 
chefen troligen har sett resultatet av undersökningen i förväg har hen ett försprång gentemot 
medarbetarna och risken finns att chefen går för fort fram och kväver de andras engagemang. 
För att förhindra att detta händer är det bra om medarbetarna i lugn och ro får sätta sig in i 
materialet och därmed få känna sig delaktiga redan från början. 
 
Wiley (2012b, s 22) menar att framgångsrika chefer förstår vikten av att redovisa resultaten 
från medarbetarundersökningen för medarbetarna. Detta är chefer som lärt sig hur man tolkar 
resultaten, hur man återger dem till medarbetarna och involverar dem i diskussionen kring 
resultaten för att sedan vidta åtgärder. En annan framgångsfaktor är också att som chef hålla 
medarbetarna fortsatt uppdaterade om hur förändrings- eller förbättringsarbetet fortlöper. 
Detta bidrar till två enligt författaren positiva faktorer. Dels skapar det engagemang hos 
medarbetarna och dels bidrar det till att medarbetarna känner tilltro inför att deras åsikter hörs 
och betyder något för företaget. 
 

2.2.1 Reaktioner på högt och lågt resultat 
 
Schou (2007, s 155) konstaterar att de chefer som anser sig tagit emot höga resultat från 
medarbetarundersökningar, det vill säga resultat som pekar på att medarbetarna är nöjda, är de 
chefer som tidigare år arbetat mest med undersökningen som underlag för förändringsarbete. 
Han menar att höga resultat tenderar att leda till ökad motivation att ta tag i sådant som inte 
fungerar lika bra i organisationen. Som motsats till detta menar författaren att de som tar emot 
lägre resultat från medarbetarundersökningen, vilket tyder på missnöje hos medarbetarna, ofta 
undviker utvecklings- och förändringsarbete. Han anser att detta är problematiskt då de som 
tar emot lägre resultat är de som kanske främst behöver arbeta med förändring av sådant som 
inte fungerar tillfredsställande i organisationen. Schou menar mot denna bakgrund att det är 
viktigt att försöka förstå vad som händer hos de ledare som får lägre resultat från 
medarbetarundersökningar. 
 
Schou (2007, s 155) hävdar att ett högt resultat är lättare att tolka som en sanning än ett lågt 
resultat. I omvandlingen från ett lågt resultat till konkreta förbättringsåtgärder krävs det insikt, 
men det krävs också att insikten är korrekt, att man verkligen ser vad problemet grundar sig i. 
Vidare anser han ett vanligt scenario är att chefer får för sig att problemen beror på yttre 
faktorer som till exempel förändringar i verksamheten eller i personalstyrkan och inte på 
chefen själv. I fall där insikten inte stämmer, kan konsekvensen leda till felaktiga åtgärder 
som inte uppnår förväntad effekt. Det är vanligt att en ledare som får ett lågt resultat värjer sig 
mot en bild av den egna personen, som inte stämmer överens med ledarens självbild. 
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2.2.2 Behavior change index 
 
Wiley (2012a, s 270) uppger att ansvarsfördelning är avgörande för att möjliggöra att 
uppföljnings- och förändringsarbetet prioriteras på rätt sätt och genomförs av rätt person. 
Dock ser han att ansvarsfördelning är en utmanande aspekt vid hantering av medarbetar-
undersökningar. Kopplat till detta redogör Wiley för en metod kallad Behavior change index 
(BCI). Wiley (2012b, s 22) menar att många företag har nytta av BCI-metoden eftersom den 
ökar engagemanget och underlättar ansvarsfördelningen både vad det gäller genomförandet 
och uppföljningen av handlingsplaner på såväl verkställande- som ledningsnivå. BCI-
modellen bidrar till att medarbetarundersökningen faktiskt får användas som ett verktyg för 
organisationsutveckling och åstadkommande av undersökningsbaserade mål. 
   
Enligt Wiley (2012a, s 270) är metoden tänkt att hjälpa företag att mäta framgången i deras 
insatser utifrån handlingsplaner samtidigt som metoden fungerar pådrivande för att chefer ska 
fullfölja vidtagna åtgärder. Den metod som Wiley (2010) presenterar bygger på fyra 
uttalanden från respondenter till medarbetarundersökningar ämnade för uppföljning. Det 
första är att undersökningsresultaten kommuniceras till gruppen. Det andra bygger på 
möjligheten att diskutera frågor och idéer utifrån undersökningsresultaten. Därefter betonas 
vikten av att chefen vidtar åtgärder utifrån feedback från medarbetarundersökningen och 
slutligen att ledningen gör detsamma. Wiley (2012a, s 270) redogör för BCI-metodens 
huvudsakliga värde att uppmuntra uppföljning av medarbetarundersökningen och därigenom 
underlätta organisationers väg mot att övervinna motstånd mot förändring. Metoden svarar 
mot ordspråket: "Det som mäts, blir gjort" (vår översättning). Författaren menar att om chefer 
vet att deras feedback och handlingsplanering kommer att redovisas och mätas i deras 
närmaste chefs undersökningsrapport, stärks chefernas energi inför att följa upp och aktivt 
arbeta med åtgärder. Användandet av BCI-metoden ger också ledningen större möjlighet att 
uppmärksamma chefer som fungerar bra och därigenom belöna dem. 
 

2.2.3 Utvecklings- och förändringsarbete  
 
Wiley (2012a, s 271) redogör för hur han tror att en framgångsrikt utformad och använd 
medarbetarundersökning kan vara det mest effektiva verktyget för förändringsarbete. Han 
menar att en enkät som mäter för organisationen viktiga frågor kan bedöma effektiviteten i 
affärsstrategin och spegla hur företaget ska arbeta för att maximera potentialen i 
humankapitalet. Författaren hävdar att den investering som en medarbetarundersökning 
faktiskt innebär på så sätt ger avkastning. Detta stämmer överens med Ulfsdotter Erikssons 
(2013, s 140) redogörelse för medarbetarundersökningar som ett verktyg som ger kännedom 
om vilka områden företag behöver fokusera på inför kommande förändringsarbete. Schou 
(2007, s 153) instämmer, men säger också att processen för ett förändringsarbete inte sköter 
sig själv, utan är en komplicerad uppgift som behöver genomföras stegvis. Schou (2007, s 18) 
påpekar att alla individer i en organisation, oberoende av position, spelar en viktig roll i 
arbetet med utveckling och förändring. Därför menar han att organisationer måste möjliggöra 
att alla får möjlighet att delta i medarbetarundersökningen för att kunna driva ett 
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framgångsrikt förändringsarbete (Schou 2007, s 97). Enligt Schou (2007, s 147) sker inga 
förändringar automatiskt utan varje chef måste tillsammans med sina medarbetare arbeta 
aktivt med resultatet för att kunna driva förändring. Wiley (2012a, s 266) menar därutöver att 
ett framgångsrikt initiativ till organisationsförändring är beroende av att ledningen visar 
engagemang och tillhandahåller de resurser som behövs. 
  
Även Schou (2007, s 154) betonar vikten av att ledningen är involverad och ger sitt stöd. Han 
menar att förändringsarbete ofta är både tids- och resurskrävande, vilket kan leda till att 
genomförandet lätt skjuts upp. Wiley (2012a, s 270) påpekar att engagemanget även behövs 
från de närmaste chefernas håll och betonar vikten av att som ledare vara ihärdig vid 
förändringsarbete, då det kan uppstå hinder längs med vägen. Wiley (2012b, s 21) menar dock 
utifrån sin undersökning att chefer tenderar att förlora drivkraften att fullfölja arbetet med 
medarbetarundersökningar. I de flesta organisationer upplever endast 30 procent av cheferna 
att de förmedlar resultaten till sina medarbetare och tar initiativ till att vidta åtgärder. 
Ytterligare 30 procent uppger att de vill vidta åtgärder, men saknar tydlig vägledning och 30 
procent väljer att se förbi undersöknings-resultaten och istället fokusera på annat. 
  
Granberg (2011, s 216) betonar vikten av att syftet med medarbetarundersökningen är väl 
förankrat i organisationen redan från början, för att förbättringsarbetet efter en 
medarbetarundersökning ska bedrivas på ett lyckat sätt. Vidare menar författaren att en analys 
av arbetsplatsen i kombination med ett strukturerat förbättringsarbete kan fungera effektivt 
när resultatutvecklingen är tänkt att hålla långsiktigt. Schou (2007, s 154) föreslår att 
förändring alltid ska föregås av insikt, vilket han definierar som kunskap som berör och angår 
en själv. Från att man nått insikt krävs det ytterligare arbete till dess att förändring sker. Schou 
(2007, s 157f) anser att insikt och acceptans av problemet är viktigt när resultatet av 
rapporterna ska presenteras och diskuteras. Han föreslår att chefer bör avsätta tillräckligt med 
tid för arbetet med resultatet. Att göra resultatet från en rapport till meningsfull kunskap, som 
sedan ska omvandlas till konkreta handlingsplaner är tidskrävande. Som chef behöver man 
noggrant läsa igenom, fundera över och försöka förstå rapporten. Efter detta bör man ta sig tid 
att låta informationen sjunka in, utan att störas av krav på snabba lösningar. Enligt författaren 
kommer det inte att ske någon förändring om inga åtgärder vidtagits inom 100 dagar från det 
att resultatet presenterats. 
  
Wiley (2012b, s 23) diskuterar de största hoten mot ihärdighet vid förändringsarbete och 
konstaterar att det finns två primära hot. Det ena är distraktion från yttre förhållanden och det 
andra är att företaget har för starkt tilltro till sin kapacitet. Det förstnämnda hotet utgörs av 
faktorer som till exempel minskning av efterfrågan eller ekonomiska kriser. Det andra hotet 
beror vanligtvis på att ledningen avgör om nuläget för organisationen är "okej" i jämförelse 
med till exempel konkurrenter och därför saknar underlag för förändring. Ett annat exempel 
på det sistnämnda hotet kan vara att företaget redan löst två organisatoriska problem och 
därför börjar ifrågasätta resterande förbättringsåtgärder. Wiley menar att fördelarna med 
återkommande medarbetarundersökningar bara uppstår om företaget kontinuerligt arbetar 
med uppföljnings- och förändringsarbete. 
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2.3 Högsta ledningens roll i medarbetarundersökningen 
 
Wiley (2012a, s 169f) menar att ledningen och högre chefer endast kommer att vara nöjda 
med medarbetarundersökningen om den kopplas samman med organisationens affärsstrategi. 
Sammankopplingen skulle exempelvis kunna bestå av att undersökningsinnehållet är baserat 
på företagets mål och vision. Är undersökningsinnehållet relevant för affärsstrategin är det 
möjligt för ledningen att motta värdefulla åsikter som blir feedback för utveckling. Wiley 
(2012a, s 270) kan också konstatera att en tydlig koppling mellan medarbetarundersökning 
och affärsstrategi leder till att ledningen blir mer benägen att följa upp resultaten och vidta 
åtgärder. 
 
Enligt Schou (2007, s 94f) är en framgångsrik medarbetarundersökning beroende av att högsta 
ledningen har ett engagemang inför såväl utformningen av undersökningen som resultaten. 
Författaren menar att det rent av är nödvändigt att högsta ledningen visar på genuin förståelse 
för att medarbetarna behöver må bra för att organisationen som helhet ska kunna må bra. 
Wiley (2012a, s 268) instämmer och menar att det är viktigt att ledningen tar kommandot för 
utformningen och hanteringen av medarbetarundersökningen och driver på processen i sin 
helhet. Författaren citerar en respondent från sin undersökning som kopplat till högsta 
ledningens roll i arbetet med medarbetarundersökningar säger: “You have to have 
commitment from the CEO and the management committee. Bottom-up does not work as well 
as one might think”. 
 
Schou (2007, s 94f) tillägger att det också är relevant att högsta ledningen följer upp 
förändringsarbetet och att de där tar initiativ till förändring av det som inte fungerar på 
övergripande nivå. Författaren påpekar att högsta ledningen har stor inverkan på de 
underordnade och poängterar att det är viktigt att ledningen tar hänsyn till att 
förändringsarbete kräver tid. Vidare menar han att ledningen bör sammankoppla resultaten 
från undersökningen och chefers förändringsarbete till belöningssystem, för att konkret visa 
på att förändringsarbete lönar sig för cheferna även på individuell nivå.  
 
Wiley (2012a, s 265f) redogör för en undersökning av Scott Brooks, Anne Herman och 
honom själv. Utfallet av undersökningen visade att 75 procent av respondenterna, som i denna 
undersökning utgjordes av chefer, upplever att de har en effektiv planering och hantering av 
resultaten från medarbetarundersökningen och att detta leder till positiva effekter och 
utvecklingsmöjligheter. Siffran för de som upplever sin hantering av undersökningsresultaten 
ineffektiv visade sig däremot vara låg i deras undersökning. Wiley (2012a, s 266) anser dock 
att den till synes väldigt positiva siffran från deras undersökning, inte nödvändigtvis innebär 
att hanteringen av resultaten för respondenterna anses vara fri från hinder och problematik. 
Författaren redogör för de tre största hinder som respondenterna upplever att de möter kopplat 
till medarbetarundersökningar. De tre hindren utgörs av själva genomförandet av under-
sökningen, förståelsen för undersökningens syfte och arbetet med handlingsplanen utifrån 
resultaten. Vad Wiley konstaterar är en gemensam nämnare för dessa tre upplevda hinder är 
ledningens hantering av medarbetarundersökningen. Han menar att de tre uppgivna hindren 
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beror på chefers och ledningens bristande förmåga att uttrycka vikten av uppföljning och 
skapa handlingsplaner och tid för hantering av undersökningen. 

 
2.4 Chefers roll i medarbetarundersökningen 
 
Enligt Schou (2007, s 21) är det möjligt att utläsa att närmaste chefs ledarskap har en stor 
påverkan på enhetens prestationsresultat i medarbetarundersökningar. En välfungerande enhet 
kan vara ett tecken på ett välfungerande ledarskap och vice versa. Likaså är närmaste chefs 
ledarskap avgörande för aktiviteten i enhetens förändringsarbete. Larsson et al. (2017, s 69ff) 
menar att ledare genom att involvera medarbetarna och uppmuntra till delaktighet kan få dem 
att vilja sträva mot ledningens uppsatta mål. Larsson et al. (2017, s 18) anser att medvetenhet 
om hur vi påverkar andra och påverkas själva i relation till andra människor är ett viktigt 
ledarskapsverktyg. 
 
Schou (2007, s 21) menar att det finns en poäng i att undersöka och utvärdera chefers 
ledarskap utifrån det faktum att ledarskapet påverkar enhetens prestation. Schou (2007, 136ff) 
redogör för begreppet personlig chefsrapport som en viktig del i en medarbetarundersökning. 
En chefsrapport baseras på medarbetarnas upplevelser av närmaste chefs ledarskap, som 
sedan vanligtvis sätts i relation till ett genomsnitt av andra chefer i företaget och tidigare års 
resultat. En personlig chefsrapport är sluten till berörd chef som kan välja att inte dela med sig 
av resultaten, men vanligt är att chefer uppmanas till att delge och samtala om resultaten med 
såväl dennes chef som dennes medarbetare.  
 
Larsson et al. (2017, s 119) redogör för hur ledarskapsutveckling kan ske praktiskt i 
arbetslivet och menar att feedback har en avgörande roll i utvecklingen. Feedback i form av 
medarbetarundersökningar kan dels ge stöd för den enskildes utveckling och dels bidra till ett 
klimat som är öppet för lärande. Schou (2007, s 21) instämmer och menar att medarbetar-
undersökningar är ett sätt att skapa ökad insikt hos chefer om deras styrkor respektive 
svagheter, vilket kan underlätta ledarskapsutveckling. Wiley (2012a , 266) däremot redogör 
för att färre än 50 procent av de som tar emot resultat från medarbetarundersökningar faktiskt 
upplever att respondenternas svar bidrar till deras ledarskapsutveckling, primärt för att 
undersökningen misslyckas med att mäta för cheferna viktiga aspekter i deras ledarskap. Det 
kan bero på att det är fel frågor som ställs i medarbetarundersökningen eller att de ställs på fel 
sätt. Detta innebär att mer än hälften inte ser på medarbetarundersökningar som ett värdefullt 
verktyg för att ta itu med viktiga frågor angående chefers ledarskap. 
 
Wiley (2012b, s 17) menar att det under 2000-talet varit en trend att företag fokuserat på att 
mäta engagemang hos sina medarbetare, men att organisationer allt mer börjar förstå vikten 
av att också mäta prestationsfaktorer såsom ledarskap inom organisationen. Han menar att 
mätning av både prestationsförmåga och medarbetarnas engagemang ökar värdet av resultatet 
för medarbetarundersökningen. McGurk och Baron (2012, s 319) redogör för en rapport av 
“Chartered Institute of Personnel and Development” från 2011 som visade att många 
organisationer brister i förmågan att nyttja kunskapen och infallsvinkeln hos chefer som 
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arbetar på lägre nivåer i organisationen. Rapporten visade också att dessa chefer har en 
nyckelroll för att kunskap ska kunna förmedlas både uppåt och nedåt i organisationen, men att 
de ibland brister i förmåga att utföra denna roll på ett effektivt sätt och därmed blir effekten 
blockering av kunskapsflödet. McGurk och Baron (2012, s 320) menar att engagemang är 
nyckeln till att få chefer att dela med sig av den ovan nämnda unika kunskapen. De menar att 
engagerade chefer är mer benägna att verka för organisationens framgång och dela med sig av 
kunskap och information som kan bidra till detta. Vidare redogör författarna för hur 
förtroende är en annan viktig aspekt för att skapa ett klimat där kunskap av den här typen kan 
och vill delas. Detta eftersom kunskap kan vara en källa till makt, som kan ligga till grund för 
en önskan om belöning för att dela med sig av sin kunskap. McGurk och Baron menar då att 
förtroende kan fungera motverkande mot den nämnda maktrelationen till kunskap.  
 
Larsson et al. (2017, s 32) talar om den så kallade containerfunktionen som en viktig 
egenskap hos ledare. Denna funktion är särskilt viktig hos mellanchefer, som är just den 
grupp chefer vi senare ska undersöka. Containerfunktionen innebär att man som chef ska 
kunna omvandla information från ledningen så att den sedan kan förmedlas på ett värdefullt 
sätt till medarbetare på lägre nivåer. På samma sätt måste en mellanchef kunna transformera 
information från arbetstagarna “på golvet” för att kunna redovisa denna för sina chefer på ett 
konstruktivt sätt.  
 

2.5 Kommunikation som verktyg 
 
Wiley (2012, s 267) menar att respondenternas svar kan fungera som värdefull vägledning för 
hur ett företag ska arbeta framgångsrikt med medarbetarundersökningar. Segerfeldt (2002, s 
51) anser att medarbetare som känner sig trygga, delaktiga och som upplever att de får ta eget 
ansvar, är mer benägna att kommunicera med sina chefer. Segerfeldt (2002, s 11) redogör i 
samband med kommunikation för vikten av att medarbetarna upplever att de har möjlighet att 
påverka sin arbetssituation och att de blir bemötta med respekt från sina chefer och ledningen. 
Segerfeldt (2002, s 96) uppger därutöver att chefens förmåga att engagera sina medarbetare är 
avgörande för att öppna upp för kommunikation. Han menar dessutom att medarbetarnas 
engagemang är beroende av att chefen visar på eget engagemang. Enligt Segerfeldt (2002, s 
102) kan det ur ett mellanchefsperspektiv vara svårt att få med sig andra om man ständigt 
refererar till “Nu har de däruppe bestämt… Jag tycker inte heller om det här, men vi måste… 
Tyvärr måste jag meddela att…”.  
 
Enligt Wilhelmson och Döös (2012, s 11) kan individer lära sig mycket genom att 
kommunicera med andra, då vi har olika erfarenheter och liv i stort. Enligt Wilhelmson och 
Döös (2012, s 16) är dialog ett fungerande verktyg för lärande, vilket innebär att ett 
dialogvänligt klimat öppnar upp för lärdom hos bland annat ledare. Vidare menar Wilhelmson 
och Döös (2012, s 11) att lärandet i sig kan fungera olika. Det kan till exempel röra sig om 
assimilativt lärande där det vi redan visste bekräftas. Ett annat exempel är ackommodativt 
lärande, som innebär att vi i samtal med andra påverkas och förändrar vår grundsyn på ämnet 
som samtalet berör. Det är alltså möjligt att via dialog förändra våra och andras 
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grundläggande värderingar och åsikter. Segerfeldt (2002, s 92) anser också att kommunikation 
är värdefullt då det skapar möjligheter till feedback. Han anser att kritik på rätt ställe, vid rätt 
tidpunkt och till rätt person är nödvändigt och önskvärt på alla arbetsplatser, även om han 
påstår att ingen egentligen vill ta emot kritik.  
 
Wiley (2012, s 267) delger i sin artikel resultatet från en undersökning som ger exempel på 
vanliga råd från respondenter kopplat till hantering och planering av medarbetar-
undersökningar. Nästintill hälften av alla som deltog i undersökningen ansåg att de viktigaste 
råden att ge är möjliga att dela in i två kategorier. Den ena rör skapandet av en effektiv 
process som respondenterna menar är beroende av att organisationen har utarbetade strukturer 
för samarbete, involvering och uppföljning. Den andra kategorin berör kommunikation där 
respondenterna refererar till effektiv kommunikation kopplat till administration av 
undersökningen, resultathantering och handlingsplaner. Vidare exemplifierar Wiley (2012a, s 
268) dessa kategorier av råd från respondenterna genom att citera dem. Inom kategorin för 
effektiv process säger en respondent ‘‘Keep it simple and don’t set too many expectations". 
Talar respondenterna istället om kategorin kommunikation säger en “The simplest thing of all 
– results must be shared with colleagues. Asking them to fill out a survey and never sharing 
the results is worse than never asking them to fill it out in the first place”. Segerfeldt (2002, s 
52) förstärker detta med att påstå att om ett beslut påverkar någon annan än den som fattat det, 
räcker det inte med att informera utan då behöver man även kommunicera beslutet.  
 
Segerfeldt (2002, s 57) menar att kommunikation också kan vara ett värdefullt verktyg för att 
dämpa motstånd mot förändring. Att kommunicera kring förändring och öppna upp för dialog 
med medarbetare skapar möjligheter att ställa frågor, ge besked och ta emot reaktioner. 
Vidare uppger Segerfeldt (2002, s 64) att all förändring får olika typer av motstånd. För att 
underlätta motståndet behöver man arbeta kommunikativt och skapa delaktighet.  
 

2.5.1 Medarbetarsamtal som verktyg för dialog mellan chef och medarbetare 
 
De flesta medarbetarundersökningar visar att medarbetarna vill ha feedback i sitt arbete 
(Granberg 2011, s 477f). Detta kan bland annat ske i medarbetarsamtal eller 
utvecklingssamtal som det också kallas, tillsammans med sin chef. Dessa samtal ska vara 
planlagda, systematiskt upplagda och regelbundet återkommande. Asmuß (2008, s 408f) 
menar att allt fler företag börjar se värdet av att kommunicera internt på ett bra sätt, då det 
leder till företagets ökade prestation. Som ett resultat av detta blir det allt vanligare att 
organisationer investerar tid och pengar genom att utvärdera anställdas prestation och ge dem 
möjligheter till individuell utveckling. Kopplat till detta aktualiserar författaren begreppet 
medarbetarsamtal som ett sätt att genomföra detta i praktiken. Asmuß menar att 
medarbetarsamtal är avgörande för välfungerande intern kommunikation på ett företag, vilket 
spelar en betydande roll för arbetet med medarbetarundersökningar. D. Russo et al. (2017, s 
769) instämmer och uppger att medarbetarsamtal är ett av de vanligaste HR-verktyg som 
företag använder sig av idag.  
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Diskussion kring medarbetarens prestation, behov av kompetensutveckling, synpunkter på 
arbetsmiljön och information om företagets mål och framtidsplaner är vänliga ingredienser i 
medarbetarsamtalet (Granberg 2011, s 480). Asmuß (2008, s 417) menar att bedömning av 
medarbetarnas prestation är den aspekt som får mest utrymme i ett medarbetarsamtal. 
Jakobsen et al. (2010, s 40) å andra sidan anser att den svenska termen ”medarbetarsamtal” 
lägger större vikt vid ömsesidig relation, till skillnad från den engelska termen ”performance 
appraisal interview” som istället fokuserar på just utvärdering av medarbetarnas prestationer. 
D. Russo et al. (2017, s 770) menar att ledarens beteenden har stor påverkan på hur 
medarbetarsamtalet utformas och hur dialogen mellan chefen och medarbetaren fungerar. D. 
Russo et al. (2017, s 772) anser att det är möjligt att se på chefen som en coach, som fungerar 
vägledande för medarbetarnas lärande i arbetslivet. Ledaren kan då genom kommunikation ge 
medarbetarna feedback, inspirera och engagera dem, samt involvera och uppmana 
medarbetarna till ökat deltagande. Författarna menar att det handlar om chefens förmåga att 
skapa ett tryggt klimat för medarbetarna så att båda parter kan vara ärliga i dialogen.  
 

2.6 Motivation och engagemang  
 
En medarbetarundersökning är lönlös utan respondenternas deltagande. Mot redovisad 
bakgrund kan vi dra slutsatsen att engagemang behövs för att de tänkta respondenterna ska 
vilja delta i undersökningen, eftersom medarbetarundersökningar ofta är frivilliga. Då 
begreppen motivation och engagemang tenderar att användas som synonymer, anser Berglund 
(2010, s 44f) det som viktigt att reda ut skillnaderna mellan dem. Författaren menar att 
engagemang beskriver inställning och beteende medan motivation snarare uppmärksammar 
individens känsla. Blumenfeld et al. (2006, s 476) anser att motivationen sätter tonen för 
engagemanget. Detta eftersom stor motivation leder till större engagemang att lära och 
fördjupa sin förståelse inför saker och ting, som kan få effekter i form av ökad prestation. 
Begreppet motivation har en relativt diffus mening i vårt vardagsspråk. Hedegaard Hein 
(2009, s 12f) menar att det vid tolkning av begreppet finns svårigheter i att skilja på om vi 
syftar till lust, beslutsamhet, drivkraft, avsikt eller behov att göra något. I vardagen tycks vi 
förstå varandra trots det faktum att begreppet kan ha olika innebörd för olika människor. 
Däremot blir begreppets oklarhet ett större problem när vi använder oss av motivation som ett 
teoretiskt begrepp. Därför är det för denna uppsats viktigt att fastslå en definition av 
begreppet, för att undvika förvirring. Hedegaard Hein refererar till (Weiner 1992, Franken 
2002) förslag på definition av begreppet: “Motivation är de faktorer hos en individ som 
väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål”. 
 
Hedegaard Hein (2009, s 16f) menar att definitionen ovan är relativt vid och det finns många 
olika indelningar inom motivation som begrepp. En sådan indelning är inre och yttre 
motivationsfaktorer som omnämns ovan. De inre motivationsfaktorerna grundas i individens 
inre, där vi skapar önskningar om vad vi ska åstadkomma och hur vi ska utvecklas. De yttre 
motivationsfaktorerna är sådant som individen inte kan kontrollera och styra över, utan endast 
reagera på. Författarna beskriver att de yttre motivationsfaktorerna är instrumentella till 
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skillnad från de inre, vilket innebär att handling utifrån de yttre motivationsfaktorerna leder 
till belöning. 
 
Hedegaard Hein (2009, s 119) redogör för en tydlig framtoning på arbetsmarknaden kopplat 
till motivation. Idag ligger motivation i medarbetarnas intresse likväl som i ledningens, där 
ansvaret för motivationen förflyttats från företaget till individen. Ett exempel på denna trend 
är FISH!-filosofin, som menar att vi själva är ansvariga för vår inställning och därmed vår 
motivation. För att uppnå motivation kan vi dels försöka vara närvarande för andra, arbeta för 
att göra kollegor och kunders dagar bättre, samt bibehålla vår lekfullhet kopplat till arbetet. 
Filosofin betonar lekfullhet som ett sätt att göra annars tråkigt arbete roligt. 
 
Baron (2013, s 22) redogör i sin tur för att engagemang kan ha olika innebörd beroende på 
sammanhang. Detta innebär i praktiken att vad som triggar engagemang i en organisation 
kanske inte fungerar i en annan. Detsamma gäller från individ till individ. Han redovisar 
dessutom forskning som säger att medarbetare kan engagera sig i olika delar av sitt arbete 
över tid och att engagemang kan variera vad gäller intensitet och djup. Studier visar att 
anställda känner stort engagemang för sina arbetsuppgifter, istället för faktorer som till 
exempel organisationen som helhet eller deras kollegor. Författaren menar att detta ställer 
krav på att arbetet förblir intressant, motiverande och utmanande för varje enskild individ för 
att denne ska förbli engagerad. 
 
Matthews (2018, s 151) redogör för en risk kopplat till undersökningar av medarbetarnas 
engagemang. Han menar att organisationer allt oftare tenderar att mäta engagemanget snarare 
än att uppmärksamma vad resultatet av medarbetarnas engagemang egentligen innebär. Baron 
(2013, s 23) ser en problematik kopplat till att kunna identifiera och skilja på de emotionellt 
engagerade och de transaktionellt engagerade. Det finns dessutom en utmaning i att se hur de 
två olika typerna av engagemang kan komma att påverka verksamheten. Baron (2013, s 23) 
menar att transaktionellt engagerade medarbetare är mer benägna att tala om det som 
organisationen vill höra. Dessa medarbetare är ofta villiga att ta på sig extra arbete och 
undviker gärna att kommunicera negativ feedback uppåt i organisationen. I medarbetar-
undersökningar brukar transaktionellt engagerade medarbetare ge en positiv bild av hur de 
upplever sina arbetsförhållanden, men som organisation är det svårt att uttyda vad de 
egentligen engageras av och till vilken nivå de upplever sig vara engagerade. Baron (2013, s 
23f) redogör för motsatsen som är emotionellt engagemang och som generellt utgörs av att 
medarbetare utför sitt arbete samvetsgrant, accepterar mindre frustration och uppför sig artigt 
och med respekt inför varandra. En emotionellt engagerad person engagerar sig med andra 
ord främst i organisationens intressen snarare än i sina individuella intressen. 
 

2.6.1 Mellanchefens påverkan på medarbetarnas engagemang 
 
Callari et al. (2019, s 20) menar att mellanchefers roll i det vardagliga arbetet är att i 
interaktion med andra organisationsmedlemmar identifiera, hantera och filtrera information 
mellan de olika lagren i organisationen. Vidare menar Callari et al. (2019, s 26) att 
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mellanchefer har möjlighet att påverka såväl sina chefer som sina medarbetare. Callari et al. 
citerar en respondent från en studie kopplat till mellanchefsskap som säger följande: “I can 
influence my bosses but I do not sit around the decision table”. Med andra ord kan det vara 
svårt att direkt påverka sina chefer, men Lleo et al. (2017, s 974) menar att mellanchefer 
istället har stora möjligheter att påverka sina medarbetare kopplat till deras engagemang.  
 
Lleo et al. (2017, s 974) redogör för begreppet "continuous improvement" som på svenska 
kan översättas till kontinuerlig förbättring. Avgörande för att företag ska kunna arbeta 
kontinuerligt med förbättring är att klimatet på företaget tillåter och uppmanar till 
engagemang och deltagande från medarbetarna. I detta sammanhang menar författarna att 
mellanchefens roll är viktig. De menar att företag bör arbeta för att stärka mellanchefernas 
förmåga att engagera både individuellt och kollektivt deltagande i de kontinuerliga 
förbättringssystemen. 
 
Anledningen till att mellancheferna har en nyckelroll menar Lleo et al. (2017, s 976) är för att 
de är den operativa personalens närmaste chef, vilket innebär att medarbetarna med större 
säkerhet kommer att känna förtroende för mellanchefen, snarare än för ledningen. En studie 
genomförd och redovisad av Callari et al. (2019, s 24) visade att mellanchefer som upplevde 
sig ha personliga relationer till sina medarbetare, också upplevde att det var lättare att få 
viktig information från dem. Att skapa förtroende visade sig alltså vara nyckeln till dialog för 
dessa mellanchefer.  Lleo et al. (2017, s 976) menar att förtroende ofta knyts samman med 
engagemang. Kopplat till detta samband redogör författarna för Hosmers (1994) teori som 
bygger på fyra argument, nämligen att behandla människor rättvist, att förtroende leder till 
engagemang, att engagemang garanterar ansträngning och slutligen att ansträngning är 
avgörande för framgång. 
 
Trots att studier visar att mellanchefen har en viktig roll kopplat till medarbetarnas 
engagemang, konstaterar Lleo et al. (2017, s 977) att det saknas studier för vilka egenskaper 
hos mellanchefer som lockar medarbetarnas engagemang till förändrings- och 
förbättringsarbete. Lleo et al. (2017, s 980ff) valde därför att undersöka saken och kan genom 
sin artikel identifiera några viktiga egenskaper. De menar att en viktig egenskap är att vara 
human mot sina medarbetare, att mellanchefen är ärlig och pålitlig men också lugn och 
tacksam. Detta menar författarna är viktiga egenskaper för att mellanchefen ska vara en trygg 
punkt vid svårt beslutsfattande. Den andra viktiga aspekten som författarna identifierade är 
vikten av att som mellanchef investera tid och anstränga sig för att utveckla sig själva och sina 
medarbetare. Lleo et al. (2017, s 980ff) menar att detta görs bäst genom feedback. Den tredje 
egenskapen utgörs av att mellanchefen är målorienterad och involverar medarbetarna i 
måluppfyllelsen. Den fjärde egenskapen är att som mellanchef vara drivande och stötta 
gruppen av medarbetare. Och slutligen bör mellanchefer vara en team builder och arbeta för 
att inkludera och engagera alla i gruppen.  
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3. Metod  
 

I detta kapitel redogör vi för vårt val av forskningsmetod och för resonemang kring 
grunderna bakom valet. I metodavsnittet presenteras även undersökningens urval, utformning 
av vår intervjuguide samt genomförandet av intervjuerna. Vidare förklaras hur vi arbetat med 
transkribering och analys av insamlad data. Slutligen förs diskussion kring etiska principer, 
validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Val av metod  
 
Denna undersökning syftar till att tolka och förstå människors upplevelser inför 
medarbetarundersökningar, vilket enligt Patel och Davidson (2011, s 14) bäst lämpas att ta 
reda på genom en kvalitativ forskningsmetod. Författarna uppger att val av 
undersökningsmetod till stor del påverkas av den problemformulering som är tänkt att prägla 
undersökningen. Genom att söka efter respondenternas personliga erfarenheter av 
medarbetarundersökningsverktyget, är vår förhoppning att kunna nå ett resultat som speglar 
upplevelsen hos gruppcheferna och därmed kunna besvara våra frågeställningar. Enligt Krag 
Jacobsens (1993, s 19) mening är intervjuer ett fördelaktigt val inom kvalitativ metod när 
syftet är att på kort tid få ta del av flera personers reflektioner och tankar kring ett visst 
fenomen. I intervjuer är det möjligt att ge längre resonemang utifrån ställd fråga och att 
exemplifiera för att förtydliga svaret. Mot denna bakgrund grundar sig vårt beslut om att 
använda en kvalitativ ansats med intervjuer för insamling av empiriskt underlag. Det finns 
dock en rad andra aspekter som fungerat vägledande i vårt val av forskningsmetod. 
 
Beslutet om vilken forskningsmetod som lämpar sig bäst för undersökningen kan präglas av 
maktrelationer, dels till den handledare vi som studenter tilldelats, men också till det företag 
vi utför studien mot (Ahrne och Svensson 2015, s 29f). Författaren beskriver vidare att 
organisationen som uppsatsen baseras på kan ställa krav för att undersökningen ska bli 
relevant och värdefull för den. För oss har det varit viktigt att vara öppna för önskemål och 
rådgivning, men att förbli sanna mot vår undersökning. Vi menar att det är vi som äger 
undersökningen i den bemärkelse att det är vi som genomför arbetet och därmed har kunskap 
om vilket val av metod och tillvägagångssätt som passar för just denna studie. Ahrne och 
Svensson (2015, s 29f) ser vidare att tradition är en faktor som kan komma att påverka 
metodvalet. Författarna menar att vi kan påverkas av det metodval som är vanligast i det 
sammanhang vi befinner oss. Vi kan se att traditionen spelat in i vårt val av forskningsmetod, 
även om valet främst präglats av undersökningens syfte. I det forskningssammanhang vi 
befinner oss är den kvalitativa metoden och intervjuer det överlägset vanligaste valet, vilket 
gör att undervisning och litteratur främst fokuserat på det. Detta har i sin tur fått effekten av vi 
utvecklat störst förståelse för innebörden och värdet av intervjuer som verktyg, vilket gör att 
vi ser fördelar i att använda oss av intervjuer. Slutligen menar Ahrne och Svensson (2015, s 
31) att resurser är en annan avgörande faktor vid val av forskningsmetod. Resurserna redogör 
för tidsaspekten i sammanhanget, där examensarbeten vanligtvis har en tidsram på tio till 
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tjugo veckor. Att genomföra alla moment som inkluderas i en examensuppsats och samtidigt 
visa respekt inför intervjupersonernas tid och scheman har varit en utmaning. Vi hade också 
en strävan om att intervjuerna skulle ske antingen via telefon och personligen, vilket har 
inneburit en del resande. Tidsaspekten har därför format vårt upplägg utifrån vårt val av 
kvalitativ metod och gjort att . 
 

3.2 Urval  
 
Urvalet i vår undersökning består av sju av 55 gruppchefer för enheterna Trafik och Service, 
en HR-representant och en produktionsområdeschef inom SJ. Gruppcheferna leder stora 
grupper av åkande medarbetare som arbetar rörligt över hela landet, antingen som lokförare 
eller som servicepersonal på tågen. Då vi utgår från gruppchefernas arbetssituation har vi valt 
att inkludera två andra perspektiv för att bredda vår bild av gruppchefernas arbete. Det ena 
perspektivet utgörs av en representant från HR-avdelningen på SJ. HR fungerar stöttande för 
gruppcheferna i deras dagliga arbete. Vår tanke i intervjun med HR-representanten var också 
att öppna upp för resonemang kring hur hen upplever gruppchefernas situation i relation till 
medarbetarundersökningen och vad företaget skulle kunna göra för att underlätta hanteringen 
av verktyget. Det andra perspektivet som vi har valt att inkludera utgörs av gruppchefernas 
närmsta chefer som inom SJ kallas för produktionsområdeschefer. Varför vi har valt att 
intervjua en produktionsområdeschef motiveras av vår förhoppning om att få en mer allsidig 
bild av gruppchefernas arbete med medarbetarundersökningen. Intervjuerna syftar till att 
undersöka om produktionsområdeschefen instämmer i eller ser annorlunda på de 
beskrivningar som vi får ta del av från gruppcheferna.  
 
Kopplat till mängden intervjuer menar Trost (2010, s 84) att relativt få intervjuer är att 
föredra, detta eftersom för många intervjuer kan medföra att materialet blir näst intill omöjligt 
att hantera. Trost (2010, s 84) uppger att för många intervjuer kan försvåra möjligheten till att 
få en överblick över materialet och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller skiljer 
sig åt. Med hänsyn till litteratur och rekommendationer från handledare har antalet intervjuer 
resulterat i totalt nio stycken. David och Sutton (2016, s 194) trycker på vikten av att urvalet 
inte är snedvridet i den bemärkelsen att olika delar av undersökningsgruppen, i vårt fall 
gruppcheferna för Trafik och Service, är över- eller underrepresenterade. Med detta i åtanke 
har vi sett till att urvalet speglar gruppchefernas olika förutsättningar genom att intervjua 
gruppchefer av olika kön, från olika delar av landet och som har arbetat olika lång tid som 
gruppchefer på SJ.  
 
Urvalet för denna studie har bestämts genom ett tvåstegsurval, vilket Ahrne och Svensson 
(2015, s 40) menar är en vanlig metod att anamma vid samarbete med en organisation. Vidare 
säger författarna att en sådan process är betydligt enklare att genomföra än om vi själva skulle 
välja individer för undersökningen. Tvåstegsurvalet sker i två etapper, där steg ett utgörs av 
val av en organisation, i vårt fall SJ. Steg två innebär att en ansvarig från organisationen, i 
vårt fall vår kontaktperson på SJ, kontaktar de medarbetare som tillsammans ska utgöra 
urvalsgruppen. De som vi har kontaktat för intervjuer är gruppchefer som vår kontaktperson 
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ansåg kunde ha åsikter och idéer kopplat till medarbetarundersökningen. Vår önskan var att 
uppmana till reflektion hos gruppcheferna, där såväl positiva som negativa inställningar, 
tankar och åsikter välkomnades. Urvalet grundades således inte på förhoppningen om att 
samla in en viss typ av åsikt kopplat till medarbetarundersökningen. Detsamma gällde för 
intervju av produktionsområdeschefen och HR-representanten. Då SJ med hjälp av oss ville 
undersöka ett problemområde hos dem tror vi att de har valt ut personer med blandade åsikter, 
då resultatet inte skulle bli lika relevant för dem om de valt ut personer som endast svarade på 
ett sätt som gynnade företaget. 
 
För att underlätta läsningen och lättare kunna skilja intervjupersonerna åt har vi valt att ge 
dem fiktiva namn. Däremot avstår vi från att ge dem någon närmare presentation än deras 
titel. Detta för att det inte ska gå att härleda en specifik berättelse eller citat till en viss person. 
Eftersom att de som arbetar med HR och som produktionsområdeschefer på SJ inte är så 
många till antalet, har vi valt att ge dem könsneutrala namn och benämna dem som “hen” i 
resultatdelen. Detta för att skydda deras identitet ytterligare. Nedan presenteras de 
intervjupersoner ni kommer att få läsa om:  
 
Signe  Gruppchef 
Johannes  Gruppchef 
Colin  Gruppchef 
Henrik  Gruppchef 
Elsa  Gruppchef 
Hedda  Gruppchef 
Paul  Gruppchef 
Jordan Produktionsområdeschef 
Charlie Representant från HR 

 

3.3 Utformning av intervjuguide 
 
Innan vi påbörjade utformningen av vår intervjuguide (bilaga 8.1) valde vi att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer som intervjuteknik. Enligt Ahrne och Svensson (2015, s 37) 
innebär detta att alla frågor är förbestämda och ställs i samma ordning. Utöver de bestämda 
frågorna har vi haft möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse och ett mer 
utförligt svar. Vi har dels skrivit ner förslag på följdfrågor till oss själva men även kommit 
överens om att fråga en spontan följdfråga om det skulle passa bättre, beroende på vad 
intervjupersonen svarar. Effekten av en variation mellan förbestämda frågor och följdfrågor är 
enligt Ahrne och Svensson (2015, s 38) att intervjupersonerna kan ge svar på andra frågor och 
därmed som helhet ge en bredare bild av fenomenet som undersöks.  
 
De första frågorna som ställs i en intervju kan vara avgörande för hur resten av intervjun 
kommer att arta sig (Trost 2010, s 84). Om den som intervjuas anser att den som intervjuar 
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har ett otympligt eller störande sätt kan det vara svårt att förändra dennes inställning och 
bygga upp ett förtroende för den som intervjuar. Författaren uppger att ett bra sätt att börja en 
intervju på är att be den som ska intervjuas att fritt berätta om något i anslutning till 
ämnesområdet. Ahrne och Svensson (2015, s 45) instämmer och menar att det är viktigt, 
framförallt vid den inledande delen av en intervju, att uttrycka intresse för intervjupersonens 
erfarenheter och uppfattningar kring undersökningsfenomenet. Med detta som stöd valde vi 
inledningsvis att utforma en fråga som handlade om intervjupersonernas instinktiva 
upplevelse av medarbetarundersökningen som tillät öppna svar och resonemang. Tanken med 
detta var att intervjupersonen skulle få betygsätta sin instinktiva upplevelse av 
medarbetarundersökningen på en skala mellan ett och fem och därefter berätta varför hen 
valde just den specifika siffran.  
 
Vidare redogörs för intervjuernas tidsram och Trost (2010, s 82) menar att intervjuerna med 
fördel inte bör vara alltför långdragna. Att hålla en intervju i flera timmar kan tyda på brist på 
respekt för intervjupersonen och dennes tid. En intervju som är alldeles för kort kan å andra 
sidan innebära att de som intervjuar inte får ut all den information de behöver. Detta tog vi 
hänsyn till i utformandet av intervjuguiden genom att inte ha med allt för många frågor. I 
intervjuguidens första utkast hade vi cirka 40 frågor, som efter bearbetning blev 15 frågor. 
Intervjuguiden präglas till stor del av frågor som är kopplade till medarbetarundersökningen 
och berör svarsfrekvens, periodicitet, frågorna som ställs i undersökningen etcetera. Den 
innehåller dessutom frågor kring gruppchefernas ledarskap, där vi frågar om befogenhet, hur 
dialogen med deras chef ser ut, engagemang, utvecklingsarbete med mera. Utöver 
intervjuguidens 15 frågor beräknade vi också att vi skulle hinna med ett antal följdfrågor. I 
intervjuguiden har vi skrivit ned ett antal förslag på följdfrågor, som vi under intervjun har 
kunnat välja att använda om vi inte har kommit på några andra mer passande i stunden.  
 

3.4 Genomförande av intervjuer 
 
Vid intervjuer med mellan sex och åtta personer är det möjligt att få en bild av ett 
undersökningsfenomen som inte utgörs av enskilda individers personliga upplevelser av 
fenomenet (Ahrne och Svensson 2015, s 42). I detta sammanhang presenterar författarna 
begreppet mättnad. Mättnad uppnås när vi som intervjuare upplever att vi kan se ett mönster i 
intervjupersonernas svar, det vill säga att liknande svar kommer igen från olika personer. 
Mättnadsnivån kan skilja mellan olika intervjusituationer men effekten av mättnad blir ofta att 
vi som intervjuare till slut upplever att vi inte får någon ny kunskap av att intervjua fler.  
 
En utmaning som vi har fått handskas med är att boka in intervjuer. Ahrne och Svensson 
(2015, s 43) menar att trots det faktum att organisationen gått med på att hålla intervjuer och 
att individerna själva gärna ställer upp, kan det vara svårt att hitta tid och plats som fungerar. 
Vår förhoppning vid uppstarten av arbetet med denna uppsats var att intervjua hälften över 
telefon och hälften personligen. Då intervjupersonerna var utspridda över hela landet gick det 
varken att lösa rent praktiskt eller tidsmässigt. Resultatet blev att vi träffade tre av 
intervjupersonerna personligen och resterande sex intervjuer genomfördes över telefon, då det 
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var svårt att synkronisera flera intervjuer till samma dag. Att hålla intervjuer över telefon gör 
att man förlorar intervjupersonens kroppsspråk, vilket Krag Jacobsen (1993, s 59f) menar ofta 
säger något annat än det som sägs med ord. Han redogör för att man går miste om en stor del 
av den omedvetna kommunikationen i intervjun om den hålls över telefon. Vidare konstaterar 
han att det inte nödvändigtvis är bättre eller sämre att hålla intervjuerna över telefon. Av våra 
totalt nio intervjuer har vi hållit sju stycken tillsammans. Vid två tillfällen lyckades vi inte 
synkronisera våra scheman med intervjupersonens och delade då på oss och höll de 
intervjuerna enskilt. 
 
Att ha ett kortare avbrott mellan intervjuerna för att göra anteckningar kring sådant som 
kommit upp i samtalet, menar Ahrne och Svensson (2015, s 43) är av stor vikt. Eftersom vi 
båda saknade erfarenhet av intervjusituationer inledningsvis, såg vi stora fördelar i att 
bearbeta informationen från varje intervju, innan vi gick vidare till nästa. Ahrne och Svensson 
(2015, s 49) menar att det är positivt att vara två intervjuare, då den ena kan fokusera på att 
intervjua och den andra på att anteckna. Detta är fördelaktigt även i det fall då 
intervjupersonen kan tänka sig att samtalet spelas in, då det kan uppkomma eventuella idéer 
om frågor inför nästkommande intervju eller andra tillägg som kan vara viktiga att komma 
ihåg. Vi valde att ha ett upplägg där en av oss var drivande i en intervju och den andra aktivt 
lyssnande. Detta fungerade framgångsrikt då vi varken kom att avbryta varandra eller 
intervjupersonen, samtidigt som vi båda hade möjlighet att ställa följdfrågor när sådana 
uppstod. Genom att en av oss var aktivt lyssnande under intervjuerna fick denne möjlighet att 
observera samtalet och ta minnesnoteringar till nästa intervju. Detta bidrog till att vi kunde 
lära från intervjuerna och utveckla vår lyhördhet och styrning av samtalet allt eftersom vi höll 
fler intervjuer. 
 
Vid fråga tillät alla intervjupersoner oss att spela in intervjuerna, vilket underlättade vårt 
arbete med transkribering. Möjligheten att lyssna på samtalet en gång till efter en liten stunds 
paus skapade också möjligheter för oss att höra vad som fungerade bra respektive mindre bra 
vid varje intervjutillfälle. Vid transkriberingen av vår första intervju uppmärksammade vi att 
vi kanske inte lämnade tillräckligt långa pauser mellan frågorna. Under nästkommande 
intervju tog vi därför hänsyn till detta och gjorde längre pauser mellan fråga och följdfråga, 
vilket vi upplevde fungerade bättre och fortsatte med i resterande intervjuer också. 
Transkriberingen gjorde oss uppmärksamma på vår förmåga att driva samtalen och allt 
eftersom lämna mer utrymme för tankar, vilket gjorde att vi med tidens gång blev allt mer 
bekväma i rollen som intervjuare. Ahrne och Svensson (2015, s 43) anser att det vid slutet av 
intervjun är passande att tala om hur undersökningen kommer att gå vidare, att be om att få 
återkomma med eventuella frågor och tacka intervjupersonen för dennes deltagande. För oss 
var det viktigt att följa de råd som fanns för hur vi på bästa sätt kunde förhålla oss till 
intervjupersonen, för att hen skulle känna sig trygg. Vi valde därför att avsluta varje intervju 
med att fråga om intervjupersonen kände sig bekväm med hur intervjun tagit form, informera 
om hur hen kunde nå oss vid frågor eller kompletterande information och till sist meddela att 
hen hade möjlighet att ta del av vår undersökning när den blivit klar.  
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3.5 Bearbetning av datainsamling 
 
Att skriva ut intervjudata är mycket tidskrävande och tar mellan tre och sex gånger så lång tid 
som inspelningen av intervjun, menar David & Sutton (2016, s 120). Om det förekommer 
mycket bakgrundsljud eller om rösterna inte hörs tillräckligt tydligt kan ytterligare tid behöva 
läggas till. Av samtliga intervjupersoner har vi fått lov att spela in intervjuerna, vilket har 
underlättat vårt transkriberingsarbete och givit oss möjlighet att återge fler detaljer än om vi 
inte hade spelat in. Utöver inspelning av intervjuerna har vi fört anteckningar under intervjun. 
Detta valde vi att göra som en säkerhetsåtgärd ifall tekniska problem skulle uppstå och vi inte 
skulle kunna ta del av den inspelade datan. Vi har turats om att föra anteckningar och skriva 
ut intervjuerna utifrån inspelningarna. Som tidigare nämnt hölls två av intervjuerna enskilt, då 
endast en av oss medverkade. Dessa hölls över telefon. Den intervju som den ena av oss höll i 
har den andra transkriberat och tvärtom. Detta för att den som inte var med under intervjun 
ändå skulle kunna ta del av den muntligen.  
 
I den utsträckning vi har kunnat har vi återgett intervjupersonernas uttalanden ordagrant och 
inkluderat eventuella pauser, skratt och tveksamheter. Detta för att underlätta analysdelen och 
bidra till att vår tolkning av texten skulle bli så sann som möjligt. “Att transkribera är att 
transformera, att ändra från en form till en annan”, menar Kvale och Brinkmann (2014, s 
218). De trycker på att det finns stora skillnader mellan muntligt tal och skrivna texter. Ett 
välformulerat tal kan verka osammanhängande och innehålla mycket upprepningar vid 
översättning till textform, medan en noggrant skriven artikel kan låta trist och opersonlig när 
den läses upp högt. Vid arbetet med transkriberingen har vi upplevt att vissa meningar har 
behövts justeras från talspråk till textform, för att bli mer sammanhängande och för att 
därigenom återge intervjupersonernas uttalanden på ett mer rättvist sätt.  
 
Vid analys av intervjuerna har vi inspirerats av Grounded Theory och arbetat med kodning av 
intervjupersonernas uttalanden. Corbin och Strauss (2008) redogör för Grounded Theory som 
ett sätt att bygga teori utifrån datainsamling. Vi började istället med att söka teori och har 
därför inte kunnat följa Corbin och Strauss (2008) teori fullt ut. Den teoretiska referensramen 
låg sedan till grund för vår intervjuguide och därefter fortsatte vi med datainsamling i form av 
intervjuer. Corbin och Strauss (2008, s 67ff) redogör för kodning som en analysmetod där 
rådata omvandlas till en mer konceptuell nivå. Kodningen sker genom att man etiketterar 
varje ord, mening eller händelse av datan, i detta fall intervjun. Fokus ligger på att koda 
händelser och inte personer, genom att söka efter och lyfta fram latenta mönster. I denna 
studie har nio personer intervjuats, men de händelser som har identifierats är betydligt fler än 
så. Varför vi har valt att söka efter mönster i datainsamligen är för att kunna jämföra 
händelser och se likheter eller skillnader mellan dem. Vi har kodat våra intervjuer i två steg. 
Först gjorde vi en kodning i samband med transkriberingen. Där lyfte vi fram begrepp som vi 
ansåg viktiga och drog paralleller och skrev även ner tankar som uppstod under tiden vi 
lyssnade på intervjun. Patel och Davidson (2011, s 121) tipsar om att analysera datan så snart 
som möjligt efter att intervjuerna genomförts. Vidare menar de att det blir svårare att få ett 
“levande” förhållande till sitt material ju längre tid som löper mellan intervjun och analysen. 
Vi följde deras tips och kodade intervjuerna dagen efter eller maximalt några dagar efter 
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datainsamlingen. Till följd av detta granskade vi texten en gång till och gjorde en mer 
översiktlig kodning. Vid den analys som skedde parallellt med transkriberingen, fokuserade vi 
på att återge varje ord och mening från intervjun så rättvist som möjligt. Under den andra 
kodningen kunde vi fokusera mer på att lyfta ut viktiga citat och se kopplingar mellan de olika 
intervjuerna. Där arbetade vi med kopior av materialet för att behålla originalet intakt. Vi 
sållade en hel del i materialet och plockade ut de mest relevanta delarna för vår undersökning. 
Patel och Davidson (2011, s 121) anser att en väl avvägd balans mellan citat och 
kommenterande text blir som mest tillgängligt för läsaren. Under analysprocessen har vi haft 
detta i åtanke och försökt lyfta fram citat som vi anser fyller en viktig funktion för 
besvarandet av våra frågeställningar eller öppnar för diskussion. 
 
Vid genomförandet av analysen arbetade vi i Google dokument för att vi både skulle kunna ta 
del av allt material samtidigt, nå det från olika datorer samt eliminera risken för att det skulle 
försvinna. Vissa föredrar att arbeta med utskrivet material för att kunna klippa och sortera 
materialet rent fysiskt (Patel & Davidson 2011, s 122). För oss fungerade det bäst att arbeta 
med allt material på datorn. Genom hela uppsatsen har vi arbetat med olika färgkoder i texten 
och kommentarer i marginalen. Detta för att skilja på färdig text, tankar och idéer. Vidare har 
vi delat upp uppsatsens olika delar och intervjuerna i separata dokument, för att göra dem mer 
lätthanterliga och överskådliga. Detta har varit ett arbetssätt som fungerat framgångsrikt för 
oss vid hanterandet av stora mängder data.  
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 
Trost (2010, s 131) beskriver reliabilitet som en synonym till tillförlitlighet. Ju högre 
reliabilitet en undersökning har, desto mer tillförlitlig är den. Patel och Davidson (2011, s 
103f) menar att det inom kvalitativa undersökningar är svårt att mäta reliabiliteten. 
Tillförlitligheten grundas till stor del på intervjuarens förmåga och chansen till högre 
reliabilitet ökar om man är flera som intervjuar, då man kan jämföra varandras tolkningar av 
intervjun. Att spela in intervjun kan också öka reliabiliteten, då det kan lyssnas på flera gånger 
om det uppstår osäkerhet över hur en viss del ska tolkas.  
 
Patel och Davidson (2011, s 104f) redogör för begreppet “intervjuareffekt”. Med begreppet 
menas att intervjuaren uppträder på ett visst sätt under intervjun, vilket medför att 
intervjupersonen omedvetet eller medvetet förstår vad som förväntas av dem. Detta gör att 
svaren avviker från det “sanna” värdet. I vår undersökning kom vi efter några intervjuer på att 
vi troligtvis kommit i kontakt med detta fenomen. I intervjuguidens första fråga, där vi ber 
intervjupersonen poängsätta sin instinktiva upplevelse till medarbetarundersökningen på en 
en- till femsiffrig skala, hade vi en tanke om att siffran skulle avspegla den resterande delen 
av intervjun. Efter några intervjuer märkte vi att alla intervjupersoner valde ungefär samma 
siffra men att resterande del av intervjuerna präglades av tydliga tecken på en lägre eller högre 
poängsättning. Det är möjligt att intervjupersonerna i den första frågan svarat på ett sätt som 
de tror att vi förväntar oss att de ska svara.  
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Validitet handlar istället om mätbarhet. Fejes och Thornberg (2015, s 258) uppger att validitet 
är ett sätt att bedöma i vilken utsträckning som en undersökning lyckas undersöka det som 
avses att undersökas. Begreppet har sin bakgrund i den kvantitativa forskningstraditionen men 
har blivit allt mer vanligt förekommande även i kvalitativa sammanhang. Dock menar Patel 
och Davidson (2011, s 106) att eftersom varje kvalitativ forskningsprocess är unik är det svårt 
att följa några bestämda regler och procedurer för att säkerställa undersökningens validitet. 
Vidare anser författarna att om undersökningens tillvägagångssätt och genomförande tydligt 
förklaras kan det stärka validiteten i en kvalitativ undersökning (Patel & Davidson 2011, s 
109). Detta innefattar hela processen från hur problemområdet har uppkommit, hur vår egen 
förförståelse och teoretiska kunskap har spelat in, på vilket sätt genomförandet och 
bearbetningen av datainsamlingen gått till samt hur analysen har genomförts och resultatet har 
redovisats.  
 
Då vår datainsamling har skett genom intervjuer bygger validiteten dessutom till stor del på 
de frågor som har ställs under intervjuerna, samt på vilket sätt de har ställts. Detta för att 
frågorna ska mäta för studien relevanta fenomen. I utformningen av intervjuguiden var 
validiteten därför en viktig aspekt att ta hänsyn till och vi försökte att inte på något sätt 
utforma ledande frågor, utan att hålla de så neutrala som möjligt. Som vi nämnde vid 
beskrivning av vårt urval, kan tvåstegsurvalet påverka undersökningens validitet (Ahrne & 
Svensson 2015, s 40). Hade vi gjort ett slumpmässigt urval hade vi med större säkerhet kunnat 
veta att urvalet inte är manipulerat av företaget och därmed erhållit en högre validitet. Dock 
finns det, som vi redogör för i metodavsnittet under rubriken Urval, en avgörande faktor som 
ger oss skäl att tro att urvalet inte är manipulerat, vilket är att resultatet på så sätt inte skulle 
bli lika relevant för SJ. 
 

3.7 Etiska principer 
 
I genomförandet av intervjuerna har vi upplevt det som viktigt att ständigt arbeta utifrån ett 
tydligt etiskt förhållningssätt. Trost (2010, s 61) skiljer på termerna anonymt, konfidentiellt 
och tystnadsplikt och förklarar att de ibland förefaller att vara synonymer, vilket inte stämmer. 
Anonymitet innebär att namn och specifika igenkänningsfaktorer hos intervjupersonen är 
okänt. I vårt fall har vi känt till namnen hos intervjupersonerna vilket har inneburit att 
intervjuerna inte har varit anonyma för oss. Med konfidentialitet menas att det som sägs inte 
ska föras vidare på ett sådant sätt som gör att utomstående kan ta reda på vem som sagt eller 
gjort vad. Tystnadsplikten däremot, hänger samman med ovan nämnda begrepp och innebär 
att intervjupersonen utlovas att skyddet mot utomstående verkligen upprätthålls.  
 
Under hela processen har vi arbetat utifrån individskyddskravet, som kan konkretiseras i fyra 
allmänna krav om forskningsetik (Vetenskapsrådet 2002). Det första kallas informations-
kravet och innebär att vi som är ansvariga för undersökningen ska informera de som berörs av 
den om undersökningens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s 7ff). Deltagarna ska även 
tillhandahålla information om deras uppgift i undersökningen, vilka villkor som gäller samt 
att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Det andra 
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kravet benämns som samtyckeskravet och innebär att deltagarna i undersökningen själva har 
rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, som är det tredje i ordningen, 
bygger på att de som deltar i studien ska utlovas största möjliga konfidentialitet och att deras 
personuppgifter förvaras på en sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 
(Vetenskapsrådet 2002, s 12ff). Det sista kravet kallas nyttjandekravet och handlar om att de 
uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för undersökningens 
ändamål. Uppgifterna får således inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften.  
 
I vår kontakt med intervjupersonerna har vi utlovat anonymitet inför utomstående, 
konfidentialitet då det intervjupersonerna sagt inte ska kunna härledas till dem personligen 
och slutligen tystnadsplikt i den mening att vi lovar att hålla intervjupersonerna anonyma och 
konfidentiella för allmänheten. Vi har dessutom innan intervjun upplyst om att det när som 
helst går bra att avbryta och stämt av efteråt om det har känts bra för den intervjuade. Senare 
under samma dag eller dagen efter intervjun ägde rum, skickade vi ut ett mail till 
intervjupersonen där vi tackade för dennes medverkan samt meddelade att det gick bra att 
ställa frågor och komplettera med information fram tills dess att uppsatsen är klar i slutet av 
maj månad.  
 
För att underlätta läsningen av denna uppsats har vi valt att varva citat från intervjupersonerna 
med löpande text i resultatdelen. För att kunna göra detta samtidigt som vi håller 
intervjupersonerna anonyma för läsaren, har vi valt att inte skriva ut intervjupersonernas 
riktiga namn. Vi funderade kring att namnge dem som “Gruppchef 1” eller “Intervjuperson 
2”, men bestämde oss sedan för att ge intervjupersonerna fiktiva namn för en mer 
verklighetstrogen läsning. Dessutom har vi valt att slå ihop gruppcheferna från de olika 
avdelningarna trafik och service, till endast gruppchefer.  
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4. Resultat och analys  
 

I detta kapitel redogörs för vad som framkommit vid intervjuer med sju gruppchefer, en 
produktionsområdeschef, som är gruppchefernas närmaste chef, och en representant från HR. 
Kapitlet kommer också att innehålla analys av den insamlade datan kopplat till redovisad 
teori. 

 

4.1 ”Vi kan inte undersöka bara för att” 
 
Det är enligt tidigare forskning som vi tagit del av möjligt att ha olika syften med 
medarbetarundersökningen (Schou 2007, s 18). Exempel på olika syften kan vara att ta reda 
på hur medarbetarna uppfattar och värderar organisationen eller att använda medarbetar-
undersökningen som ett verktyg för styrning, utveckling eller förändring av företaget 
(Ulfsdotter Eriksson 2013, s 140). Syftet kan även fungera som ett hjälpmedel i att låta 
medarbetarna göra sina röster hörda (Wiley 2012a, s 265). Det är möjligt att tolka tidigare 
studier och litteratur om medarbetarundersökningar som att det viktigaste är just det faktum 
att det finns ett syfte.  
 
SJs syfte med medarbetarundersökningen är att använda den dels som ett mätverktyg och dels 
som ett arbetsredskap. Varför aspekten att mäta är viktig beror på att styrelsen och företags-
ledningen vill ha en mätpunkt att utgå ifrån och även få reda på hur medarbetarna mår. 
Resultatet av medarbetarundersökningen ingår dessutom i års- och hållbarhetsredovisningar 
och sätter tryck på ledningen att prioritera för medarbetarna viktiga frågor.	 
  
Hur väl ledningen på SJ har lyckats förankra syftet med undersökningen hos de övriga 
medarbetarna har gruppcheferna delade meningar om. Under intervjuerna har gruppcheferna 
fått berätta om vad de själva anser är syftet av medarbetarundersökningen, för att sedan 
redogöra för vad de tror att SJs huvudsakliga syfte är. Det visat sig att gruppcheferna är eniga 
om att medarbetarundersökningen fungerar som en temperaturmätning på hur medarbetarna 
och organisationen mår. Syftet är vagt enligt vissa, har blivit tydligare under de senaste åren 
enligt andra och är fullt begripligt enligt några. Oavsett syfte upplever gruppcheferna att deras 
eget och deras medarbetares engagemang inför medarbetarundersökningen påverkas av hur 
väl syftet har kommunicerats. Wiley (2012b, s 18) redogör för hur medarbetarundersökningen 
tenderar att mottas bättre om företaget lyckats kommunicera ut vilka mål undersökningen 
syftar till att nå. Att kunna tala om varför medarbetarundersökningen genomförs är rentav en 
nödvändighet för att skapa engagemang inför undersökningen menar vissa gruppchefer. ”Vi 
kan inte undersöka bara för att”, säger Signe, som lägger stor vikt vid att inte bara göra 
medarbetarundersökningen för att den ska göras, utan menar att de även måste analysera och 
arbeta med resultatet.  
 
För att kunna öka deltagandet i undersökningen menar samtliga gruppchefer att de måste 
kunna motivera de ibland måttligt roade medarbetarna om att deras röst spelar roll. 
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Gruppcheferna är överens om att medarbetarundersökningen är ett ypperligt tillfälle för 
medarbetarna att framföra deras åsikter och därmed bidra till förändring eller förbättring av 
deras arbetssituation. En viktig del i den motiveringen menar vissa är uppföljningen, vilket 
stämmer överens med tidigare forskning inom området. Schou (2007, s 18) menar att 
företaget måste arbeta med uppföljning och se på medarbetarundersökningen som 
startpunkten för ett utvecklings- och förändringsarbete. Gruppcheferna menar att 
undersökningen inte bara måste motiveras av sitt syfte, utan också uppfylla sitt syfte för att 
vara värdefull. Att de har strategier för uppföljning och dialog kring resultaten menar 
gruppcheferna är nödvändigt för att medarbetarna ska finna ett intresse i att delta. 
Gruppchefen Signe kan ibland känna att det tar lite för lång tid innan hon får tillbaka 
resultatet av medarbetarundersökningen och kan börja arbeta med det.  
  

Vår förhoppning är att vi ska få resultaten i november och att vi ska redovisa dem direkt på 
arbetsplatsträffarna som vi har november-december. Något år drog det ut på tiden med 
resultatet och vi fick dra resultatet på vårens arbetsplatsträffar i april-maj, året därpå. Det är 
ju inte bra. Då blir det bara pinsamt, berättar Signe.  

  
Hedda har erfarenhet av liknande situationer där resultatet från medarbetarundersökningen 
inte hade hunnits med att sammanställas inför höstens arbetsplatsträff. Då fick hon som 
gruppchef presentera resultatet på vårens arbetsplatsträff i april, när resultatet inte längre var 
färskt. De gångerna det har förekommit har hon upplevt situationen som genant. Hon menar 
att arbetsplatsträffen är hennes enda tillfälle att diskutera frågorna med sina medarbetare och 
att det då inte är säkert att deras upplevelser i april stämmer överens med höstens resultat från 
medarbetarundersökningen. Då kan saker ha förändrats och verkligheten kan se ut på helt ett 
annat sätt. Detta har dock inte hänt de två senaste åren, menar Hedda. När uppföljningen inte 
sker på ett framgångsrikt sätt och i en miljö där den är relevant, förlorar grundtanken med 
uppföljningen sitt syfte.  
  
Många gruppchefer möter motstånd från medarbetarna som anser att undersökningen inte 
leder till någon förändring och menar därmed att deras deltagande inte är nödvändigt. Schou 
(2007, s 15ff) ser att det går att urskilja ett mönster i att medarbetarundersökningar allt mer 
sällan leder till faktisk förändring och att brister i kommunikationen av syftet kan innebära att 
medarbetarna inte tror sig behöva delta. Gruppcheferna menar att det är högst nödvändigt att 
känna motivation inför undersökningen samt själva förstå värdet av den. Johannes är relativt 
ny i rollen som gruppchef och har arbetet i ett par år på och tycker att engagemanget vuxit 
under den tid han varit på företaget i takt med att han lärt sig mer om medarbetar-
undersökningsverktygets värde. Han beskriver att det tidigare har varit svårt för både honom 
själv och för hans medarbetare att hitta motivationen till medarbetarundersökningen då det 
upplevts som en brist att SJ inte lyckats formulera syftet på ett bra sätt. I dagsläget upplever 
han dock att SJ på ett mer framgångsrikt sätt har lyckats förmedla varför de genomför årliga 
medarbetarundersökningar, vilket gör att fler engagerar sig och deltar i enkäten.  
  
Arbetet kring medarbetarundersökningen börjar med högsta ledningen och HR, som i det här 
fallet skickar ut medarbetarundersökningen till alla medarbetare på SJ. Enligt Schou (2007, s 
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94f) har högsta ledningens engagemang inför undersökningen stor påverkan på medarbetarnas 
deltagande. Det främsta ansvaret ligger på ledningen vad det gäller kommunikation av syfte 
och utifrån det kan gruppcheferna sedan föra vidare informationen till sina medarbetare. Lleo 
et al. (2017, s 974) menar att företag bör arbeta för att stärka mellanchefernas förmåga att 
engagera sina medarbetare. Författaren talar i sammanhanget om "continuous improvement" 
och menar att mellanchefen spelar en viktig roll i att engagera medarbetarna till ökat 
deltagande. Samtliga gruppchefer redogör för upplevelser som styrker tidigare forskning, 
däribland Johannes som upplever att hans engagemang inför medarbetarundersökningen 
smittar av sig på medarbetarna. Gruppchefen har under de år som han arbetat som gruppchef 
hos SJ lyckats höja svarsfrekvensen med mer än 30 procent. Johannes menar att betoning av 
syftet varit hans nyckel till framgång i sammanhanget. Gruppchefen upplevde en stor 
utmaning i att förstå att alla människor är olika och har olika syn på saker och ting. Han 
menar att han som ledare måste anpassa sitt bemötande för att lyckas engagera sina 
medarbetare till att delta i undersökningen. “Vad som inspirerar någon till att delta i 
undersökningen, behöver inte nödvändigtvis fungera motiverande för någon annan”, säger 
Johannes.  
  

4.2 ”Frågorna kanske fungerar för dem men inte för oss”  
 
Gemensamt hos alla gruppchefer hör vi en kritik riktas mot medarbetarundersökningens 
frågor. Både produktionsområdeschefen och HR-representanten var medvetna om detta och 
höll med om att många frågor inte fungerade optimalt för de åkande medarbetarna. Ett flertal 
gruppchefer menar att deras medarbetare har svårt att tolka de frågor som ställs. Begreppen 
som används i enkäten kan ibland vara för avancerade för att medarbetarna ska förstå vad som 
undersöks. Granberg (2011, s 218) menar att det är viktigt att frågorna är lättförståeliga, för 
att det inte ska uppstå svårigheter vid just tolkning av frågorna. Elsas medarbetare har vid 
tillfälle berättat för henne att de brukar sätta ett medelbetyg utan vidare eftertanke när de inte 
kan tolka frågorna och då blir resultatet därefter. Paul upplever också att en del av hans 
medarbetare har svårigheter i att tolka frågorna och framförallt sådana som är riktade mot hur 
medarbetarna upplever den grupp de arbetar i. För åkande medarbetare förändras 
arbetsgruppen på daglig basis, vilket skapar svårigheter vid bedömningen av en i 
medarbetarundersökningen angiven specifik grupp. Han tror att om SJ skulle lyckas rikta 
frågorna även till de som arbetar skift, skulle engagemanget kring medarbetarundersökningen 
samt deltagandet öka. 
  
Återkommande under alla intervjuer har gruppcheferna berättat om hur de upplever att 
frågorna i medarbetarundersökningen är utformade på ett sätt som är anpassat efter de som 
arbetar administrativt i kontorsmiljö och inte åkande medarbetare. HR-representanten Charlie 
kan instämma i att undersökningen tenderar att blir en produkt för huvudkontoret. Hen menar 
att det är lätt att svara rakt av på varje fråga om man arbetar i kontorsmiljö, men att det är 
svårare för de åkande medarbetarna att tolka och besvara enkäten. Paul ser en poäng i att ha 
en allmän del i undersökningen, men tror att det också behövs en mer inriktad del för de 
åkande medarbetarna. Främst för att det är den grupp som bedriver och tillhandahåller service 
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på den huvudsakliga verksamheten, det vill säga tågresor. Han tror inte att den inriktade delen 
behöver vara lång, men han ser ett behov hos sina medarbetare att få tycka till kring 
kärnprodukter och kundrelationer. 
  
Många av gruppcheferna tror att frågornas bristande relevans för de åkande medarbetarna 
bidrar till att svarsfrekvensen är lägre för dem än för de som arbetar administrativt på 
kontoret. Jordan menar att resultatet för hela företaget, det vill säga de som arbetar 
administrativt och de åkande medarbetarnas resultat sammanslaget, speglar en bättre 
svarsfrekvens än vad som egentligen är fallet. “När vi slår ihop hela företaget, då ser det 
bättre ut än vad det är där ute. Den är väldigt tydligt för mig som jobbar närmare grupper som 
arbetar ute i verkligheten”, säger Jordan. Schou (2007, s 147f) menar att det är viktigt att få 
till en hög svarsfrekvens för att skapa en rättvis bild av hur företaget faktiskt mår och ser ut. 
Svarsfrekvensen för de som arbetar administrativt inom företaget är mycket hög, däremot har 
många åkstationer en svarsfrekvens som är lägre än vad Schou (2007, s 147f) redogör för är 
en “skamgräns”, det vill säga 70 procent. Författarens mått gäller däremot för ett företag som 
helhet, där vi kan konstatera utifrån intervjuerna att SJ som helhet har en svarsfrekvens långt 
över 70 procent. Schou (2007, s 147f) menar att företag inte bör nöja sig med en svarsprocent 
som är lägre än 80 procent och att det borde vara fullt möjligt för företag som använder sig av 
webbundersökningar, vilket SJ gör. Charlie berättar att de inför den senaste medarbetar-
undersökningen möjliggjorde deltagande i medarbetarundersökningen via mobiltelefoner, 
vilket ledde till att de nådde ut till fler. Däremot konstaterar hen att det inte fick önskad effekt 
i och med att det inte ledde till att svarsfrekvensen ökade i den utsträckning SJ hade hoppats 
på. Vad Charlie berättar utgör en kritisk kontrast i relation till hur Schou (2007, s 147f) 
redogör för webb-möjligheternas effekt på deltagande. 
 
Det är få gruppchefer vars åkstationer lyckats nå svarsfrekvenser över 70 procent och de som 
har lyckats med det arbetar på mindre åkstationer, där möjligheterna för dem att träffa sina 
medarbetare är större. Hedda leder två åkstationer, den ena i en mindre stad och den andra 
leder hon tillsammans med andra gruppchefer i en större stad. På den mindre åkstationen 
ligger svarsfrekvensen på 87,5 procent och för den större åkstationen ligger svarsfrekvensen 
på 67 procent. Skillnaderna är stora mellan små och större åkstationer, vilket HR-
representanten Charlie menar beror på att de mindre stationerna har färre medarbetare vilket 
gör att det blir lättare för gruppcheferna att nå ut till sin arbetsgrupp. Charlie exemplifierar 
detta genom att berätta om medarbetarna i stad X, som har en liten åkstation: “När de har 
slutat går de inte hem efter sitt pass, utan sitter kvar och fikar med de som ska snart ska börja 
jobba”.  
 
Vi förstår att förutsättningarna för att tala om medarbetarundersökningen på de mindre 
åkstationerna är mer lika den administrativa personalens förutsättningar. Johannes menar att 
det är viktigt att involvera medarbetarna och skapa ett “vi” kopplat till undersökningen, vilket 
är en olika stor utmaning beroende på vilken typ av medarbetare som chefer inom SJ leder. 
”Frågorna kanske fungerar för dem men inte för oss” är något som vi hört många av 
gruppcheferna uttala. Att skapa ett “vi” för SJ som företag verkar därmed vara en utmaning. 
Henrik är en av de gruppchefer som ser att en bidragande faktor till det låga engagemanget 
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från medarbetarnas håll är deras svårigheter med att tolka frågorna som ställs i 
medarbetarundersökningen. Elsa berättar instämmande; “Skulle vi bara få en medarbetar-
undersökning som är mer anpassad för oss så skulle det kännas mer motiverande”. 
 

4.3 Medarbetarundersökning som verktyg för ledarskapsutveckling 
 
Vi kan utifrån intervjuerna konstatera att samtliga gruppchefer ser fram emot att få feedback 
på sitt ledarskap i samband med medarbetarundersökningen. Däremot är både gruppcheferna, 
HR-representanten och produktionsområdeschefen eniga om att resultatet där deras ledarskap 
bedöms till stor del kan påverkas av externa faktorer. Charlie som arbetar på HR är medveten 
om att resultaten som gruppcheferna får kan påverkas av händelser som skett under året. “Det 
finns en del chefer som har lägre resultat på vissa saker men de är minst lika bra ledare som 
de andra”, säger hen. Produktionsområdeschefen Jordan instämmer med Charlie och menar att 
hen kan se händelser under året som kan kopplas ihop med ett lågt resultat. “Det är tråkigt att 
få låga siffror och se att det har gått ner från förra året, men det kan ju bero på vissa saker som 
inte är kopplat till chefen som person”, menar Jordan. Aspekter som kan spela in är bland 
annat storlek på åkstationen, om nedskärningar gjorts under året eller om det på olika sätt har 
orsakats problem i tågtrafiken. Gruppchefen Johannes ser en risk i att den del av 
undersökningen som utvärderar sin närmaste chefs ledarskap ibland speglar bedömningen av 
centralt tagna beslut, snarare än chefens ledarskap. Han menar att han i rollen som gruppchef 
får positiv feedback och blir sedd som en bra chef i samband med positiva förändringar på 
åkstationen. På liknande sätt blir han negativt bedömd i sin roll som chef när han blir symbol 
för centralt tagna beslut som kan upplevas negativa, såsom nedskärningar av personal. “Det är 
mycket lättare att vara chef när man ökar bemanningen och bjuder på julfester, som är centralt 
tagna beslut” säger Johannes och skrattar. Enligt Baron (2013, s 23) finns det också en risk i 
att medarbetare som är transaktionellt engagerade i företaget stryker medhårs och således 
undviker att ta upp negativ kritik om sådan skulle finnas. Johannes menar att det kan vara 
svårt att bedöma sitt ledarskap utifrån medarbetarundersökningen, vilket bland annat kan bero 
på ovan nämnda aspekter.  
  

4.4 Förtroendeskapande för ledarskapsutveckling  
 
Av samtliga intervjuer kan vi utläsa att gruppcheferna tampas med förtroendeskapande mellan 
dem i rollen som chef och deras medarbetare. McGurk och Baron (2012, s 320) menar att 
förtroende är en viktig aspekt för att samtalsklimatet ska tillåta att kunskap delas. Enligt BCI-
metoden betonas vikten av att kommunicera resultatet till gruppen och att chefer och ledning 
vidtar åtgärder utifrån det. Utan förtroende uppstår ingen dialog som i sin tur är nödvändig för 
chefernas utveckling och åkstationens gemenskap. Utifrån vad Lleo et al. (2017, s 976) påstår 
har medarbetarna större chans att känna förtroende inför gruppcheferna än inför ledningen, 
eftersom gruppcheferna är deras närmaste chefer. Flera gruppchefer upplever att 
medarbetarundersökningen inte ger en fullständig utvärdering av chefernas ledarskap eller 
bild av en viss problematisk situation på arbetsplatsen, vilket gör förtroendet avgörande för att 
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medarbetarna ska våga lyfta detta i samtal med sin chef under medarbetarsamtal eller i grupp 
på arbetsplatsträffar.  
 
Förtroende mellan medarbetarna och gruppcheferna är en aspekt som många gruppchefer för 
på tal. De menar dels att det är en utmaning att skapa förtroenderelationer när man leder på 
distans och dels att det är en prioritet att skapa förtroende. De har olika strategier för att skapa 
förtroende, men ett gemensamt drag är gruppchefernas försök att vara ärliga och transparenta 
inför sina medarbetare. Den studie som Callari et al. (2019, s 24) redovisade påstår att de 
mellanchefer som upplevde sig ha personliga relationer till sina medarbetare, också upplevde 
att det var lättare att få viktig information från dem. Henrik berättar om hur han agerar kring 
ledarskapsutvärderingen; “Jag tror att man måste vara väldigt ärlig. […] Har man ett sämre 
resultat, tror jag inte att man ska mörka det utan istället säga att “det här vill jag jobba med”. 
Gruppchefen upplevde att han genom den taktiken fick feedback från sina medarbetare. 
Johannes instämmer och menar att ärlighet ligger till grund för att skapa förtroende. “Det är 
viktigt att man inte lovar guld och gröna skogar bara för att man gjort en 
medarbetarundersökning”, säger han. Vidare ser han att man bör vara transparent och ärlig 
med att det är komplexa frågor som berörs i medarbetarundersökningen och att de saknar en 
“quick fix”. 
 
Larsson et al. (2017, s 119) redogör för hur ledarskapsutveckling kan ske genom feedback och 
att medarbetarundersökningar kan vara ett fungerande sätt för feedback till enskilda chefer. 
Merparten av gruppcheferna upplever dock som nämnts att dialogen med medarbetarna på 
arbetsplatsträffarna är ett nödvändigt komplement för utveckling av deras ledarskap. Enligt 
Wiley (2012a , 266) är det dock inte helt ovanligt att chefer upplever att medarbetar-
undersökningar inte ger fullständig feedback för deras ledarskapsutveckling. Paul anser att det 
ingår i chefsrollen att kunna möta kritik, så länge kritiken framförs på ett konstruktivt sätt. 
Förtroendet kanske därför också behöver finnas hos gruppcheferna inför deras medarbetare, 
då de måste våga be om mer utförlig feedback för att kunna dra lärdom av resultatet från 
medarbetarundersökningen.  
 
Gruppcheferna är eniga om att ett sätt att skapa förtroende på är att agera utifrån det som 
framkommit i medarbetarundersökningen. De upplever dessutom att det leder till att fler vill 
delta i undersökningen. Det skapas därmed en positiv spiral av att sådant som inte fungerar i 
företaget tas tag i och sedan utvärderas tillsammans i gruppen. Schou (2007, s 155) menar att 
höga resultat tenderar att leda till ökad motivation att ta tag i sådant som inte fungerar lika bra 
i organisationen. På samma sätt menar författaren att lägre resultat från medarbetar-
undersökningen tyder på ett missnöje hos medarbetarna, vilket tenderar att få effekt i form av 
att utvecklings- och förändringsarbete undviks. Johannes menar att det är viktigt att visa på 
vad undersökningen bidrar till i praktiken för att medarbetarna ska känna sig motiverade till 
att delta. Kanske kan det också fungera som ett sätt att göra undersökningen ”roligare” för de 
åkande medarbetarna, vilket går i linje med FISH!-filosofin. Enligt filosofin är alla ansvariga 
för sin egen inställning till verktyget där gruppcheferna genom förtroendeskapande möjligen 
kan påverka de åkande medarbetarnas motivation till medarbetarundersökningen. Detta 
stämmer överens med Hosmers (1994) argument att förtroende leder till engagemang, att 
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engagemang garanterar ansträngning och att ansträngning är avgörande för framgång. 
Johannes anser att det är viktigt att lyfta exempel på förändringar som skett som en effekt av 
vad medarbetarna svarat i tidigare medarbetarundersökningar. Schou (2007, s 101) menar att 
det också är ett sätt att motverka ”enkättrötthet”, som kan bero på lågt förtroende för att det 
inte sker någon förändring utifrån resultatet. 
 
Som ett resultat av medarbetarundersökningen skapade gruppchefen Henrik tillsammans med 
en arbetsgrupp en caseuppgift för sina medarbetare. Casen presenterades genom video-
reportage på kollegor som anonymt redogjorde för situationer där de upplevt mobbning eller 
trakasserier. Casen fungerade som underlag för att skapa diskussion kring problematiken med 
mobbning och trakasserier, som SJ starkt bedriver en nollvision mot. Diskussionen bidrog till 
att många i gruppen fick vad Henrik själv väljer att kalla för “aha-upplevelser”, och vid nästa 
mätning minskade antal medarbetare som kände sig utsatta för mobbning eller trakasserier. 
Även Signe tog upp problematiken kopplat till mobbning och trakasserier på en 
arbetsplatsträff. Varken hon eller övriga medarbetare trodde att det fanns någon som kände 
sig utsatt för trakasserier på åkstationen, men resultatet visade att två personer gjorde det. 
“Det är ju två för mycket”, säger Signe. “När jag presenterade det här för medarbetarna på 
arbetsplatsträffar sa jag att jag fick ont i magen och att det var en riktig käftsmäll att se och 
alla kände samma sak”. Vidare berättar hon att det uppstod många bra diskussioner utifrån 
resultatet. Genom dialog med medarbetarna upplever Johannes att det är lättare att hitta 
områden att lägga extra fokus på under det kommande året. “Även om majoriteten tycker att 
det fungerar bra på arbetsplatsen, tycker jag det är viktigt att lyssna på de som inte tycker 
det”, berättar gruppchefen. 
 

4.4.1 “Det är en framgångsfaktor att göra det ihop” 
 
Merparten gruppchefer upplever att dialog med andra gruppchefer är värdefullt för 
ledarskapsutvecklingen. Möjligheten att kunna jämföra resultat och byta erfarenheter tycks 
vara något många gruppchefer värderar högt. För vissa faller det sig naturligt att ha en 
gruppchefskollega att diskutera med och därför sker denna typ av dialog redan i dagsläget. På 
de större åkstationerna kan gruppcheferna vara flera, vilket gör att de arbetar nära varandra 
trots att de ansvarar för olika arbetsgrupper. Medan andra, som exempelvis arbetar ensamma 
på mindre åkstationer, ser det som en positiv utveckling av utvärderingsarbetet inför 
framtiden. Paul berättar att han och hans närmaste gruppchefskollegor brukar presentera sina 
resultat tillsammans på arbetsplatsträffarna i syfte att låta medarbetarna jämföra resultaten. 
Han upplever att det bidrar till konstruktiva diskussioner utifrån det faktum att ledarna har 
olika förutsättningar för sitt ledarskap. De olika förutsättningarna kan till exempel innebära att 
de leder åkstationer i olika städer som är uppbyggda på skilda sätt och att antalet medarbetare 
de ansvarar över varierar. I samband med detta säger Paul “Du ska inte ta ett chefsjobb i hopp 
om att bli kompis med alla, utan det är mycket bättre att vara som du är och säga som det är. 
Det kommer du längre på. Så sover du bättre också”. Signe ser en möjlighet i att närmaste 
chef och gruppchefer från olika åkstationer har samtal och uppföljningsmöten. Dels för att dra 
lärdom av varandra och dels för att ge varandra energi att arbeta med undersökningen och 
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resultatuppföljningen på ett framgångsrikt sätt. Många gruppchefer upplever att de kan dra 
stor lärdom av varandra, i motsättning till att själva utvärdera och reflektera kring resultatet. 
”Vi märker att det är en framgångsfaktor att göra det ihop”, säger Signe.  
 

4.5 “Det vore verkligen optimalt att få träffa hela sin grupp”  
 
En utmaning som många gruppchefer verkar möta är bristen på tid tillsammans med sina 
medarbetare. Att leda åkande medarbetare innebär att ledarskapet utförs på distans. 
Medarbetarna har en samlingsplats som de utgår ifrån, vilken är deras åkstation, men där är 
det få som vistas en längre stund. Kopplat till detta redogör gruppchefen Johannes för vikten 
av att fånga upp medarbetarna i fikarummet och väcka dialog även för en kort stund. Korta 
möten likt det beskrivna menar gruppchefen kan vara tillräckligt för att föra medarbetar-
undersökningen på tal och påminna om vikten av medarbetarnas deltagande.  
 
Under intervjuernas olika skeden har samtalen kommit att beröra kommunikation, de 
utmaningar som gruppcheferna möter och de tillvägagångssätt de har för att kommunicera 
med sina medarbetare. Segerfeldt (2002, s 52) menar att beslut som påverkar någon annan än 
den som fattat det, måste kommuniceras genom dialog med de som berörs och att det inte 
räcker med att endast informera om beslutet. Colin upplever att just kommunikationen är en 
tuff aspekt i hans roll som gruppchef och att detta är något han har kommit till insikt om 
genom medarbetarundersökningen. Medarbetarna på SJ får dels information centralt från 
företaget och dels från sin närmaste chef, vilket gör att kommunikationen sker via ett flertal 
olika kanaler. Medarbetarna får det således svårt att sålla bland informationen och 
gruppcheferna kan ibland känna att de inte når ut till medarbetarna på ett bra sätt. Flera 
gruppchefer angav veckobrev som det primära verktyget för att kommunicera information till 
medarbetarna, men det går att urskilja en problematik i gruppchefernas möjligheter att samtala 
med sina medarbetare och utbyta information med dem. Kommunikationen tycks bli ensidig 
och informativ i veckobreven och därmed är möjligheterna till dialog knapphändig. 
 
Det tillfället som gruppcheferna har avsatt för dialog med sina medarbetare är under 
arbetsplatsträffar som hålls två gånger per år. Gruppcheferna kallar till dessa träffar och 
samlar en del av sin arbetsgrupp åt gången. Det skiljer sig mellan gruppcheferna hur många 
som träffas på varje respektive arbetsplatsträff, men vanligt är att grupperna brukar bestå av 
cirka tio medarbetare utöver den ansvariga gruppchefen. Gruppcheferna använder 
arbetsplatsträffarna som ett tillfälle att presentera sin sammanställning och analys av resultatet 
från medarbetarundersökningen. Ett framgångsrikt sätt att presentera resultatet för sina 
medarbetare är enligt Granberg (2011, s 221) i en workshop där cheferna tillsammans med 
medarbetare diskuterar resultatet, prioriterar förbättringsområden och beslutar om vilka 
åtgärder som ska genomföras. Författarens beskrivning stämmer bra in på hur gruppcheferna 
på SJ arbetar med resultatet och presenterar det på sina arbetsplatsträffar.  
 
Fokus under våra intervjuer har hamnat på höstens arbetsplatsträff som hålls i nära anslutning 
till medarbetarundersökningen. Tanken är att gruppcheferna ska få tillfälle att redovisa 
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respektive åkstations resultat för berörda medarbetare under arbetsplatsträffen och att det ska 
ligga till grund för dialog. Alla gruppchefer verkar eniga om att arbetsplatsträffarna utgör ett 
värdefullt tillfälle för dialog och att det ligger till grund för det utvecklings- och 
förändringsarbete som sedan påbörjas. Dessutom berättar flera gruppchefer att dialogen vid 
arbetsplatsträffarna kan eliminera eventuella missförstånd som kan uppkomma genom den 
information som sker från chef till medarbetare genom veckobreven. Detta stämmer överens 
med hur Segerfeldt (2002, s 57) redogör för kommunikation som ett värdefullt verktyg för att 
dämpa motstånd och då primärt motstånd mot förändring. Att kommunicera kring förändring 
och öppna upp för dialog med medarbetare skapar möjligheter att ställa frågor, ge besked och 
ta emot reaktioner. Wiley (2012a, s 268) skriver i sin artikel; “The simplest thing of all – 
results must be shared with colleagues. Asking them to fill out a survey and never sharing the 
results is worse than never asking them to fill it out in the first place”.  
 
Vi uppfattar en problematik i att gruppcheferna inte kan samla hela sin personalstyrka 
samtidigt. Detta försvårar kommunikationen och har även en negativ påverkan på 
arbetsgruppens gemenskap. Paul är en av dem som ser begränsningen i att samla sina 
medarbetare som sin största utmaning. Han får skicka ut information via mail, när han 
egentligen skulle vilja samla hela gruppen och diskutera ett ämne. Signe instämmer med Paul 
och tror att det skulle vara framgångsrikt att träffa alla sina medarbetare samtidigt, även om 
det i praktiken tyvärr inte är möjligt.  
 

När vi startade den här åkstationen för några år sedan fick jag möjlighet att träffa alla 
medarbetare tillsammans och hålla en informationsträff. Då käkade vi julbord ihop här på 
åkstationen, det är det bästa jag någonsin fått gjort alltså. Men det är ju … Någon måste ju 
jobba på tågen. Det är jättesvårt. Men det är klart, det vore verkligen optimalt om man 
kunde få träffa hela sin egen grupp, berättar Signe. 

 
Charlie tror att distansledarskapet kan påverka svarsfrekvensen negativt och att de som 
arbetar på huvudkontoret känner sig mer manade att svara på medarbetarundersökningen, då 
de träffar sina kollegor och chefer varje dag. På tågen menar Charlie att det sällan blir samma 
täta känsla och gruppdynamik mellan medarbetarna, eftersom de arbetar i olika 
konstellationer varje dag.  
 

4.6 Medarbetarsamtal som dialogverktyg 
 
Enskild kommunikation med sina medarbetare är sällsynt menar gruppcheferna. Deras 
medarbetarsamtal med personalen som sker en gång per år är ett exempel på ett sådant 
tillfälle. Russo et al. (2017, s 772) anser att det är möjligt att se på chefen som en coach, som 
fungerar vägledande för medarbetarnas lärande i arbetslivet. Ledaren kan då genom 
kommunikation ge medarbetarna feedback, inspirera och engagera dem, samt involvera och 
uppmana medarbetarna till ökat deltagande. Eftersom gruppcheferna på SJ är ledare på 
distans, blir denna kanal extra värdefull för dem. Hedda berättar att hon genom att lyfta 
medarbetarundersökningen på sina medarbetarsamtal visar att hon tycker att undersökningen 
är viktig. Hon brukar fråga sina medarbetare vad hon kan göra för att skapa större 
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engagemang hos dem och vad de som individer behöver. Detta gör hon utöver redovisning 
och diskussion på arbetsplatsträffar, där de som hon själv uttrycker det ”grottar ner” sig rejält 
i frågorna.  
 
Signe arbetar på ett liknande sätt som Hedda och berättar att hon tar upp vissa frågor under 
medarbetarsamtalen som påminner om de som finns i medarbetarundersökningen. Hon brukar 
fråga om man har uppfattat någonting som inte står rätt till, lagt märke till någon konflikt eller 
om någon känner sig utanför. Hon försöker också informera om vart man vänder sig om 
problem uppstår, vilket Signe menar är jätteviktigt.  
 
Forskning visar att medarbetarsamtal ofta ser ut på två olika sätt. Asmuß (2008, s 417) menar 
att bedömning av medarbetarnas prestation är den aspekt som får mest utrymme i ett 
medarbetarsamtal medan Jakobsen et al. (2010, s 40) anser att den svenska termen 
”medarbetarsamtal” lägger större vikt vid ömsesidig relation och dialog. Gemensamt hos alla 
gruppchefer är att medarbetarsamtalet är ett av få tillfällen där chef och medarbetare får chans 
att föra enskild dialog, eftersom en stor del av kommunikationen under året sker informativt. 
Jordan anser att det individuella samtalet med medarbetaren är viktigare än själva 
medarbetarundersökningen ur aspekten att utveckla sitt ledarskap. Hen trycker på vikten av att 
ställa frågan: “Vad behöver du?”. Genom att arbeta parallellt med medarbetarsamtal och 
arbetsplatsträffar skapas dialog både på individ- och gruppnivå, poängterar Hedda. Vi kan 
dock se ett behov hos många gruppchefer av att “ta tempen” på sina medarbetare och höra hur 
de mår oftare än de gör i dagsläget.  
 

4.7 ”Det slår tillbaka att inte följa upp” 
 
I inledningen av detta kapitel kunde vi konstatera att syftet med medarbetarundersökningen 
spelar en viktig roll i arbetet med den. Vad vi dessutom kan utläsa från tidigare forskning och 
våra intervjuer, är att syftet går hand i hand med resultathanteringen och uppföljningsarbetet. 
Wiley (2012b, s 21) menar att uppföljningsperioden spelar en avgörande roll för om 
medarbetarundersökningen blir framgångsrik. Granberg (2011, s 216) anser dessutom att om 
man inte lägger tillräckligt med tid och resurser för uppföljningen riskerar man att få negativa 
reaktioner hos medarbetarna. Utan uppföljning riskerar syftet att tappa sin funktion. Vi kan se 
en stor spridning i hur gruppcheferna på SJ upplever att uppföljningen av resultatet fungerar. 
Detta kan förklaras med att de tampas med olika problem som bland annat beror på faktorer 
som storlek på arbetsgrupp, storlek på åkstation, förändringar inom verksamheten och 
personalomsättning. 
 
Gruppcheferna har spridda meningar om vad gäller periodiciteten på undersökningen. En del 
ser medarbetarundersökningen som sin primära chans att undersöka hur medarbetarna mår 
och anser mot denna bakgrund att undersökningstillfällena borde vara fler per år. Andra är 
tillfreds med den periodicitet som är i dagsläget och tror att fler undersökningstillfällen skulle 
innebära för stort arbete med utvärdering och uppföljning. Schou (2007, s 99) ser att årliga 
medarbetarundersökningar kan bidra till att organisationer lättare och snabbare tar lärdom av 
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tidigare undersökningar. Johannes anser att den årliga medarbetarundersökningen är lämplig 
och att den inte behöver ske oftare, då han upplever att det är mycket annat som också ska 
rymmas under året. Schou (2007, s 98) menar att företag som väljer att undersöka oftare än en 
gång per år riskerar att förlora fokus från den ordinarie verksamheten. Johannes tror heller 
inte att det är fördelaktigt att föra medarbetarundersökningen på tal i tid och otid. Däremot ser 
han fördelar med att redovisa för medarbetarna om deras delaktighet i undersökningen har 
bidragit till att förändringar implementerats. Således får de återkoppling på att de kan påverka 
sin arbetssituation och yrkesroll, vilket gruppchefen menar gör arbetet med undersökningen 
med “levande”. I motsättning till Johannes menar Charlie att det finns risker med att 
undersöka för sällan. “Det blir en liten temperaturmätning på hur man mår för stunden och 
kanske inte ett resultat som kan representera hur man mår under hela året”, säger Charlie. Hen 
anser att det skulle behöva göras mindre mätningar flera gånger under året. Charlies förslag 
om mindre mer frekventa mätningar är något som många gruppchefer håller med om. 
Johannes tror att sådana mindre mätningar skulle kunna fungera som ett komplement till 
medarbetarundersökningen.  
  
Deltagandet i undersökningen ökar om varje enskild individ i företaget, oberoende av 
position, ser förändring utifrån resultaten (Schou 2007, s 101f). Henrik menar att de som 
gruppchefer allt för sällan visar medarbetarna vilka bra förändringsinitiativ och framsteg de 
har gjort utifrån det som framkommit i undersökningen. “Jag tror att vi är dåliga på att tala om 
vad vi gör för bra grejer som är förknippade med medarbetarenkäten”, säger Henrik. Att bli 
bättre på att visa effekterna av medarbetarnas deltagande i undersökningen går i linje med 
motivering av syfte, anser gruppchefen. Hedda ser en brist av vägledning från SJ i hur hon ska 
hantera arbetet med uppföljning av medarbetarundersökningen. ”Det blir bara fina ord om vad 
vi ska göra men sedan gör vi det inte”, beskriver Hedda. Hon känner ett behov av tips och 
inspiration från HR, som skickar ut medarbetarundersökningen för att hennes energi inför 
undersökningen ska bibehållas. Signe ser dessutom ett stor värde i att också värna om de 
resultat som är bra. Hon tycker att de många gånger endast fokuserar på det mindre bra 
resultaten, men menar att det är lika viktigt att arbeta för att bibehålla de bra resultaten. ”Man 
måste hela tiden elda på och hålla lågan tänd. Det är ju lika viktigt som att jobba med det som 
inte är bra”, säger Signe. 
  
Elsa berättar om ett specifikt tillfälle då hon har gjort en framgångsrik förändring som effekt 
av medarbetarundersökningens resultat. Medarbetarna på åkstationen saknade gemenskap, 
vilket de kom fram till främst berodde på åkstationens storlek. För att möta detta drev Elsa 
olika aktiviteter under nästkommande år. Bland annat skapade de ett rum för de åkande 
medarbetarna som hade åkstationens som sin bas, för att de skulle ha en lugn plats bland all 
passerande personal. Henrik ser arbetet med förbättringsåtgärder som det viktigaste vid 
uppföljning av medarbetarundersökningen. Han menar att det “slår tillbaka” på honom om 
han inte följer upp och vidtar åtgärder utifrån resultaten. Detta eftersom det innebär en negativ 
utveckling inför nästkommande år. Denna aspekt utgör en av hans främsta drivkrafter till att 
engagera sig i medarbetarundersökningen, tillsammans med hans nyfikenhet inför resultaten 
och hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och honom som ledare.  
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4.7.1 Begränsningar i förändringsarbetet 
 
Vi kan konstatera att det finns ytterligare en aspekt som avgör huruvida gruppchefernas 
förändringsarbete blir framgångsrikt eller blir av överhuvudtaget. Vi talar om gruppchefernas 
befogenheter kopplat till att driva förändring. Men förutsätter vi att viljan att driva förändring 
finns, kan fortfarande mellanchefer i praktiken begränsas från att fullfölja önskade åtgärder. 
Henrik upplever en modernitet från SJs håll vad gäller inställningen till gruppchefernas 
befogenheter och möjligheter att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Han ser att 
företaget fortfarande präglas av en viss byråkrati, men konstaterar att det har blivit lättare att 
genomföra förändringar och förbättringar utifrån resultaten med tiden, vilket han i rollen som 
gruppchef uppskattar. Utifrån detta menar Schou (2007, s 18) att alla individer i en 
organisation spelar en viktig roll i arbetet med utveckling och förändring, vilket SJ enligt 
gruppchefernas mening ändå verkar lyckats förmedla.  
  
Fler av gruppcheferna instämmer med Henrik, men det finns också en uttalad begränsning 
gällande större beslut. Till exempel upplever Elsa att hon inte ansvarar för alla de frågor som 
synliggörs i undersökningen, såsom schemaläggning. Just schemaläggningen är en aspekt som 
många av gruppcheferna möter kritik kring från sina medarbetare, men inget de kan förändra 
förutsättningarna för. HR-representanten Charlies uppfattning stämmer överens med 
gruppchefernas redogörelser, att gruppcheferna har fullt mandat att förändra saker i sitt eget 
ledarskap, men att frågor som rör gruppen eller åkstationen kräver att produktions-
områdescheferna involveras. Hen menar bland annat att förändringar som innefattar just 
schemaläggning eller förändring av arbetsförhållanden för de anställda kräver befogenheter 
som gruppcheferna inte har. Däremot, inom ramen för de befogenheter som gruppcheferna 
har säger produktionsområdeschefen Jordan följande: “För min egen del tänker jag; gör något, 
istället för att inte göra någonting alls”. Förändringsarbete är trots allt avgörande för att BCI-
metodens grund som Wiley (2012a, s 270) redogör för ska vara relevant i SJs verklighet, 
nämligen: "Det som mäts, blir gjort" (vår översättning).  
 

4.7.2 Tid för hantering och reflektion  
 
I arbetet med uppföljningen ser vi att gruppchefernas tidsram inför hantering av medarbetar-
undersökningen spelar en avgörande roll. Gruppcheferna är överens om att just tid är en 
bristvara och att deras scheman ständigt är fullspäckade. Eftersom gruppcheferna befinner sig 
i en slags mellanchefsroll, har de en viss press på sig att möta krav både mot sina chefer och 
ledning men också mot sina medarbetare. Samtliga gruppchefer berättar att de disponerar sin 
tid själva, men att det ibland är en utmaning att få ihop det. Elsa anser sig inte ha den tid hon 
behöver för hantering av medarbetarundersökningen. Hon leder cirka 45 medarbetare, vilket 
ställer stora krav på att hon avsätter tid. Signe ser inte heller att hon avsätter tillräckligt med 
tid för hantering av medarbetarundersökningen. Hon reserverar en till en och en halv timme 
till resultatet av undersökningen och menar det skulle behövas mer tid. Vidare anser hon att 
man skulle behöva ägna mer tid åt undersökningen på arbetsplatsträffarna, men då är en 



46 
 

förutsättning att man har mer underlag också. “Det får inte bara bli diskussioner, utan det 
måste även komma ut något konkret av det”, säger Signe.  
 
Granberg (2011, s 216) ser att det finns en fara i att inte avsätta tillräckligt med tid och 
resurser för hantering av medarbetarundersökningens resultat. Eftersom medarbetarna har lagt 
ner tid och energi på undersökningen är det viktigt att uppföljningen blir av och redovisas på 
ett bra sätt. Schou (2007, s 157) instämmer och betonar vikten av att chefer avsätter 
tillräckligt med tid för resultathantering. Att omvandla resultatet från en rapport till en konkret 
handlingsplan är tidskrävande och kräver att man har funderat över och förstår rapporten.  
 
Produktionsområdeschefen Jordan berättar om gruppcheferna; “Eftersom att de är första 
linjens chefer är det många som bara kastar uppgifter på dem”. Hen anser att gruppcheferna 
belastas med onödigt mycket administrativt arbete och tror att de skulle få mer tid över för 
reflektion och hantering av medarbetarundersökningen om en del av det administrativa kunde 
plockas bort. Paul berättar att han likt de andra gruppcheferna ansvarar för att avsätta tid till 
medarbetarundersökningen. Han önskar dock att han kunde avsätta mer tid för utvärdering för 
att öka sin energi och sitt engagemang inför den. Henrik instämmer och ser utvecklings-
möjligheter hos sig själv kopplat till att prioritera sin tid bättre, för att kunna använda lugnare 
stunder i vardagen åt reflektion av undersökningsresultaten. Tidsaspekten var en fråga han 
valde att lyfta under sitt senaste medarbetarsamtal. 
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5. Slutsatser  
 

Utifrån intervjuernas resultat och vår analys av dem, ska vi i detta kapitel dra slutsatser och 
besvara våra frågeställningar.   

 

5.1 Vilka utmaningar möter gruppchefer på SJ i sitt arbete med 
medarbetarundersökningen? 
 
Kommunikation är en central del av arbetet med medarbetarundersökningen i såväl det 
förberedande stadiet som i uppföljningsarbetet. Utifrån våra intervjuer med gruppcheferna kan 
vi konstatera att det faktum att de leder sina medarbetare på distans försvårar dialogen. Att 
kommunicera kring förändring och öppna upp för dialog med medarbetare skapar möjligheter 
att ställa frågor, ge besked och ta emot reaktioner. Eftersom mycket av kontakten sker via 
mail, veckobrev och telefon, blir den tänkta tvåvägskommunikationen snarare envägs-
information. Detta leder till svårigheter i framförallt medarbetarundersökningens 
uppföljningsarbete.  
 
Gruppcheferna talar om att de använder medarbetarundersökningen som en temperatur-
mätning, ett verktyg för att se hur deras medarbetare mår. Eftersom de anser att medarbetar-
undersökningen utgör den huvudsakliga möjligheten till insikt om medarbetarnas tankar, 
känslor och åsikter, tyder det på att de inte har möjlighet att se hur medarbetarna mår på 
daglig basis. Detta innebär en stor skillnad mot chefer som inte leder sina medarbetare på 
distans och stärker slutsatsen att det inte finns någon bra fungerande daglig dialog, chef och 
medarbetare emellan. Schemat som gruppcheferna arbetar efter är dessutom maximerat, vilket 
inte är representativt för att de leder på distans, utan för att de innehar en mellanchefsposition. 
De största utmaningarna som gruppcheferna på SJ möter är således brist på kommunikation 
med sina medarbetare och tid för hantering av undersökningen. Kärnan till problemematiken 
med kommunikationen grundas till stor del i att gruppcheferna leder på distans. Att deras 
schema är pressat och att tiden till undersökningen är knapphändig tycks bero på 
mellanchefsskapet.  
 

5.2 Vad är gruppchefernas upplevelse av varför 
medarbetarundersökningens svarsfrekvens är lägre hos SJs åkande 
medarbetare än hos de som arbetar administrativt? 
 
Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att engagemang inte är en bristvara hos gruppcheferna, 
vilket SJ i början av denna studie var oroliga för. Det framkommer att syftet och hur väl det 
har kommunicerats påverkar engagemanget för såväl gruppcheferna som för deras 
medarbetare. Däremot är det möjligt att utläsa att syftet med medarbetarundersökningen 
kanske inte fyller sin funktion så som det är tänkt, i och med att gruppcheferna upplever att 
frågorna ställda i undersökningen inte är riktade mot de åkande medarbetarna. Lyckas inte 
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frågorna fånga alla de delar som är relevanta att undersöka hos de åkande medarbetarna, 
förlorar undersökningen sitt syfte för den specifika gruppen. En efterföljande effekt verkar 
vara att de åkande medarbetarna tappar engagemang inför enkäten, eftersom de helt enkelt 
inte förstår sig på den. 
  
Vi kan utläsa att svarsfrekvensen i nuläget är högre hos de mindre åkstationerna än hos de 
större. Det tycks bero på att de mindre åkstationerna har förutsättningar att driva dialog utifrån 
medarbetarundersökningen, vilket forskning visar är avgörande för att väcka engagemang. Att 
medarbetarna på de mindre åkstationerna stannar kvar för att fika med varandra, är möjligt att 
jämföra med den kontorsmiljö som den administrativa personalen arbetar i. På de större 
åkstationerna däremot strömmar personalen genom korridorerna och gruppcheferna upplever 
inte att de får något annat tillfälle än arbetsplatsträffarna att samtala med sina medarbetare om 
medarbetarundersökningen. Mycket kommunikation sker via mail, vilket fungerar mer 
informativt än vad det öppnar upp för dialog. Stor del av den problematik som gruppcheferna 
möter verkar grundas i att de leder sina medarbetare på distans. De kan inte kalla in alla sina 
medarbetare på ett möte då någon alltid måste driva trafiken, antingen i rollen som lokförare 
eller som servicepersonal.  
 
Uttalandet ”Frågorna kanske fungerar för dem men inte för oss” får fungera symboliskt för 
den uppdelning som tycks finnas mellan den administrativa personalen (dem) och de åkande 
medarbetarna (oss). Det faktum att undersökningen är anpassad för de som arbetar 
administrativt gör att gruppcheferna och kanske framförallt deras medarbetare stundtals tycks 
förlora förtroendet för ledningen och HR som skickar ut undersökningen. Som svar på 
frågeställningen kan vi konstatera att skillnaderna i svarsfrekvensen till stor del grundas i att 
gruppcheferna arbetar utifrån andra förutsättningar än vad cheferna för den administrativa 
personalen gör. Förutsättningarna innebär olika möjligheter att inkludera medarbetarna i 
dialog, dels för att skapa ökat engagemang och dels för att tillsammans reflektera för att 
utveckla och följa upp arbetet på ett framgångsrikt sätt. Problematiken ligger i att 
gruppcheferna leder på distans och därmed inte har möjlighet att träffa och samla 
medarbetarna i den utsträckning de skulle vilja. Gruppcheferna och deras medarbetare har 
dessutom arbetssituationer som skiljer sig från den administrativa personalens, vilket gör att 
medarbetarundersökningens frågor förlorar sin relevans för de åkande medarbetarna. 
Skillnaderna i svarsfrekvensen är således inte kärnan till problematiken, utan en effekt av 
ovanstående faktorer.  
 

5.3 I vilken utsträckning fungerar medarbetarundersökningen som ett 
verktyg för ledarskapsutveckling? 
 
Samtliga gruppchefer upplever att den dialog som uppstår på arbetsplatsträffarna är värdefull 
för att de ska kunna kartlägga vilka förändringsinitiativ som är lämpliga inför framtiden, dels 
kopplat till åkstationen och dels kopplat till gruppchefernas eget ledarskap. Men för att skapa 
den typ av dialog som gruppcheferna önskar under såväl medarbetarsamtal som 
arbetsplatsträffar krävs förtroende mellan medarbetarna och gruppcheferna. Många 
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gruppchefer kritiserar det faktum att medarbetarundersökningen enbart genomförs en gång 
om året och önskar istället en mer frekvent periodicitet. Forskning redogör för att tätare 
mätningar kan innebära större krav på uppföljning och förändringsarbete, men flera 
gruppchefer verkar eniga om att det är en väl värd investering för att de ska kunna utveckla 
sitt ledarskap.  
 
Det finns en problematik i att medarbetarundersökningsfrågorna är svårtolkade och 
därigenom genererar svar som kanske inte speglar de åsikter och uppfattningar som de åkande 
medarbetarna egentligen har kopplat till sin respektive chef. Dessutom redogör både HR-
representanten och flera av gruppcheferna för hur resultaten har speglat centralt fattade beslut, 
snarare än enskilda chefers ledarskap under vissa mätningar. Vid nedskärningar får cheferna 
sämre betyg och vid positiva förändringar är inställningen till gruppcheferna bättre. Det ligger 
till grund för vissa gruppchefers tvekan inför om undersökningen verkligen utvärderar deras 
ledarskap. 
  
Det går att argumentera för att ledarskapsutveckling är beroende av insikt. För att 
gruppcheferna ska kunna nå insikt behöver de tolka informationen de får genom 
undersökningen, men det finns en stor begränsning i att medarbetarna inte förstår frågorna 
som ställs och att svaren stundtals speglar en annan verklighet än den som råder. Detta leder i 
sin tur till en oseriös inställning till undersökningen där medarbetarna svarar “bara för att” och 
kan skapa missvisande resultat som med fördel inte bör ligga till grund för gruppchefernas 
insikt. Exkluderar man då dialogmöjligheterna från ekvationen kvarstår medarbetar-
undersökningen, vilken vi kan konstatera inte tycks vara tillräcklig för att gruppcheferna ska 
kunna utveckla sitt ledarskap i bästa möjliga mån. Medarbetarundersökningen i sig fungerar 
således inte som ett värdefullt verktyg utan kompletterande dialog.  
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6. Avslutande diskussion 
 
Sammanställer vi resultatet kan vi konstatera att gruppcheferna på SJs arbete med 
medarbetarundersökningen är förenat med fler utmaningar än vad vi först trott. 
Gruppcheferna har en slags mellanchefsroll vilket förutsätter att de ska möta krav och 
förväntningar från sina medarbetare likväl som från ledningen på företaget. I denna 
mellanposition förväntas de hitta en balans i hanteringen av medarbetarundersökningen, vilket 
gruppcheferna verkar ha olika lätt för. Vidare möter gruppcheferna en utmaning i att leda på 
distans, då deras medarbetare arbetar rörligt över hela landet. Detta påverkar gruppchefernas 
arbete med undersökningen från början till slut, då det begränsar deras möjligheter att möta 
och samtala med medarbetarna. Distansledarskapet verkar också bidra till skillnader i 
svarsfrekvensen mellan de åkande medarbetarna och den administrativa personalen, då 
gruppchefernas förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt arbete kopplat till medarbetar-
undersökningen begränsas av avståndet till deras medarbetare. Att föra dialog och engagera 
medarbetarna upplevs svårt för gruppcheferna då större delen av kommunikationen begränsas 
till mailformat. Vidare riktas fokus på gruppchefernas möjligheter till ledarskapsutveckling 
via medarbetarundersökningen, som verkar begränsas av dels frågeställningarna i enkäten och 
dels medarbetarnas engagemang och deltagande i den. Utifrån de förutsättningarna uttalar 
gruppcheferna ett behov av att föra diskussion utifrån resultaten och reflektera tillsammans 
med sina medarbetare, sina gruppchefskollegor och sin respektive närmaste chef. 
Möjligheterna att föra dialog på det sättet som gruppcheferna önskar är små, vilket till stor del 
beror på distansfaktorn.  
 
Distansproblematiken menar vi därför genomsyrar de förutsättningar som gruppcheferna 
arbetar utifrån vid hantering av medarbetarudnersöknignen. Detta är en problematik som är 
svår att göra något åt ur företagets synpunkt. SJ är beroende av att tågen rullar med nöjda 
kunder ombord, vilket ställer krav på lokförare och servicepersonal på tågen. Att driva 
förändring i syfte att reducera de utmaningar som gruppcheferna möter, skulle innebära att 
företaget var tvungna till att göra avkall på det som håller SJ levande, tågtrafiken. Vi menar 
mot denna bakgrund att det är svårt för SJ att göra gruppcheferna helt nöjda kopplat till 
undersökningen. Däremot kvarstår en märkbart viktig aspekt och det är förtroendet. Vi har 
tagit del av teori och intervjuresultat som visar på att förtroenderelationer gynnas av att 
åtgärder vidtas. I syfte att upprätthålla gruppchefernas förtroende inför SJs ledning och HR 
menar vi att företaget har en möjlighet i att lyssna till, kommunicera utifrån och visa 
förståelse inför gruppchefernas förutsättningar. Vi tänker att denna uppsats blir en symbol för 
detta. Att SJ väljer att göra denna undersökning via oss tyder på en vilja att förstå och möta 
gruppcheferna i deras stundtals tuffa arbete med medarbetarundersökningen.  
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Då resultatet visar att den stora övergripande utmaningen för gruppcheferna grundas i 
distansledarskapet, är det lätt att glömma bort problematiken kopplat till gruppchefernas 
mellanchefsskap. Det är möjligt att mellanchefsskapet spelar en större roll i gruppchefernas 
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hantering av medarbetarundersökningen än vad denna uppsats har möjlighet att undersöka. Vi 
anser därför att det vore intressant att studera andra mellanchefers förutsättningar inom olika 
branscher. Detta för att utläsa om några av de utmaningar som gruppcheferna på SJ möter, 
som vi valt att koppla till distansledarskapet, också skulle kunna sammankopplas till ett 
mellanchefsskap.  
 
Vi ser också en möjlighet att i fortsatt forskning djupare studera olika verktyg för medarbetar-
undersökningar, i syfte att undersöka om utmaningarna som gruppcheferna möter i 
utvärderingen av sitt ledarskap skulle kunna förmildras genom byte av leverantör. Genom att 
jämföra olika verktyg och utvärdera deras validitet, finns en chans att finna ett alternativ som 
möter gruppchefernas specifika önskemål. Det är möjligt att det ovan nämnda behovet av 
kompletterande dialog skulle minska om verktyget på ett mer framgångsrikt sätt lyckades 
undersöka för verksamheten relevanta områden på ett bättre sätt. Utifrån resultatet av denna 
studie kan vi konstatera att vissa av frågorna är utformade på ett sätt som gör att de som 
svarar på dem måste tolka dem innan de besvarar dem och kan dessutom tolka dem på olika 
sätt. Syftet med just SJs undersökning är att medarbetarundersökningens resultat ska vara 
jämförbart mellan olika avdelningar, varför samma frågor ställs till hela företaget. Det finns 
dock en risk i att det som avses mätas inte mäts i full utsträckning. Det vore intressant att 
undersöka hur ett verktyg på bästa sätt skulle kunna jämföra resultat över olika avdelningar 
och samtidigt hålla en hög validitet.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor  
Hur många år har du arbetat inom SJ?  
Hur länge har du haft den ledarroll du har idag? 
Hur många medarbetare leder du?  
Hur lång erfarenhet har du att som ledare arbeta med medarbetarundersökningar?  
(Möjligt att denne har erfarenheter utanför SJ) 
  
1. På en skala från 1 till 5 (där 1 är ”ointresserad och energilös” och där 5 är ”motiverad och 
ivrig”) hur skulle du poängsätta din instinktiva upplevelse när jag säger 
”medarbetarundersökning”? 

• Kan du berätta hur det kommer sig att du väljer siffran x? 
• Varför tror du att du känner så? Motivera! 
• Har den upplevelsen förändrats för dig över tid (har det känts annorlunda förut)? Vad 

tror du det beror på? 
 
2. Med dina ord, vad skulle du säga att värdet av en medarbetarundersökning är (vad är syftet, 
varför ska vi mäta)? Utveckla hur du tänker!  

• Vad uppfattar du är anledningen till att SJ genomför medarbetarundersökningar?  
• Påverkas ditt engagemang för undersökningen av den här anledningen (syftet) som SJ 

givit? 
 
3. Vad ingår i ditt arbete inför och under undersökningen?  

• Förbereder du dig och dina medarbetare på något sätt? Hur i sådant fall? Om inte, hur 
tänker du kring det? Ser du något värde i att arbeta förberedande? Utveckla! 

• Hur tänker du kring svarsfrekvensen? Gör du någonting under undersökningens gång 
för att uppmana till högre svarsfrekvens? Om ja, hur då? Om nej, varför inte? 
Utveckla! 

 
4. Vi har förstått att SJ genomför medarbetarundersökningen en gång per år och att det sker på 
hösten.  

• Hur ser du på kontinuiteten? Tycker du att det är lagom, för ofta eller för sällan? Om 
för ofta/för sällan, vad grundas den åsikten i? Hur hade du önskat att kontinuiteten såg 
ut?  

• Tycker du att undersökningen görs vid rätt tidpunkt på året i dagsläget? Ser du några 
alternativa lösningar? Motivera!  

• Hur upplever du frågorna som ställs? Upplever du att de är relevanta för din 
verksamhet och för de du leder? (kommentera “generellt” och visa på att vi förstå att 
frågan är vid).  
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5. När du tar emot resultaten från medarbetarundersökningen, går du igenom dem med någon 
då?  

• I sådant fall med vem? (Din närmsta chef eller en HR-verksamhetspartner?) Upplever 
du att du får stöttning från personen ifråga? Hur går det till? Utveckla! 

 
6. Hur arbetar du med resultaten av undersökningen? 

• Upplever du att du får den tid du behöver för hantering/analys av undersökningarna? 
• Upplever du att du hanterar resultaten från undersökningen på ett effektivt sätt? 
• Delar du resultaten med dina medarbetare?  

Om ja, kan du berätta om hur du lägger upp stunden när ni delar resultatet? Hur ser 
dialogen ut? Hur upplever du den stunden? Utveckla!  
Om nej, hur tänker du kring det? Ser du något värde i att föra dialog utifrån resultaten? 
Utveckla! 

 
7. Kan du komma på något tillfälle när det fungerat framgångsrikt för dig för att få till en 
konstruktiv dialog kring resultatet av medarbetarundersökningen?  

• Hur gjorde du då (exempel)?   
• Upplever du att du kan omvandla resultaten och dialogen till konkreta 

förbättringsåtgärder eller områden som ni ska värna om?  
Om ja, hur då? Upplever du att du faktiskt gör det? Kan du ge något exempel på när 
det fungerat framgångsrikt? Utveckla! 
Om nej, varför inte då? Ser du att det skulle kunna vara annorlunda? I sådant fall hur? 

 
8. Vilken är den största utmaningen för dig när det gäller att skapa engagemang kring 
resultaten av medarbetarundersökningen?  

• Arbetar du med den utmaningen? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? Utveckla! 
 
9. Upplever du att resultatet från medarbetarundersökningen blir en naturlig del i din dagliga 
verksamhet som ledare? Hur kan det i sådant fall se ut? 
 
10. Låt säga att du konstaterar ett problem eller ett utvecklingsområde utifrån resultaten, 
upplever du då att du har befogenhet och möjlighet att genomföra de förbättringarna? 

• Hur ser du på dina förutsättningar? Finns det något som begränsar dina möjligheter att 
praktiskt arbeta med förbättringar?  

• Upplever du att du bidragit till att någon förändring/förbättring skett som ett resultat 
av undersökningen? Ge gärna konkreta exempel i sådant fall.  

 
11. Ser du någon koppling mellan medarbetarundersökningens resultat och utvecklingen i ditt 
eget ledarskap?  

• Hur då? Vilken är den kopplingen i sådant fall? Eller varför inte? 
• Använder du resultaten för att förbättra ditt ledarskap? Om ja, hur tycker du att det 

fungerar? Om inte, ser du att undersökningen skulle kunna vara ett verktyg för dig i att 
få feedback?  
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• Ser du att ditt ledarskap har förändrats på något sätt som en effekt av resultatet från 
medarbetarundersökningarna? Hur då? Utveckla! 

 
12. Har du något exempel då du själv svarat på undersökningen och haft en bra dialog med 
din chef? 

• Om ja, vad bidrog till att det blev bra? Om nej, vad saknade du?  
 
13. Vad skulle du som chef behöva för att få ännu mer energi och kraft i arbetet med 
medarbetarundersökningen? Rent konkret, hur skulle det kunna se ut?  

14. En sista fråga till dig, utifrån det vi pratat om, vilket råd skulle du vilja ge till SJ framåt 
vad det gäller medarbetarundersökningar?  

15. Innan vi avslutar intervjun, är det någonting som vi inte har frågat dig om nu som du 
skulle vilja säga?  

 


