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Den framgångsrika arbetsplatsen

- en medarbetarundersökning som för 

organisationer framåt
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Vi tycker att medarbetarundersökningar…

…ska fokusera på att skapa en god arbetsplats
Vi tycker att frågorna i en medarbetarundersökning ska vara positivt 
laddade och fokusera på vad som är önskvärt och eftersträvansvärt

…ska leda till förändring
Vi tycker att chefer och medarbetare tillsammans behöver gå igenom 
resultatet från en medarbetarundersökning och gemensamt hitta vad 
som behöver förbättras och förändras

…ska kännas meningsfulla för medarbetarna
Vi tycker att en medarbetarundersökning ska ta högst 10 minuter att 
fylla i. Och den ska bara innehålla frågor som har betydelse för 
slutresultatet

…ska vara en instrument för ledningen i beslutsfattande
Medarbetarna är företaget. Och då är det viktigt att ledningen får ett 
underlag där det är tydligt vad som behöver prioriteras för att nå högre 
nöjdhet, effektivitet och lönsamhet
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Därför har vi tagit fram en ny typ av 
medarbetarundersökning:

Den framgångsrika arbetsplatsen
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Den framgångsrika arbetsplatsen

• Fokuserar på att nöjda medarbetare ger EFFEKTIVITET, 
UTVECKLING och POSITIV ANDA

• Ger ett TYDLIGT RESULTAT kring organisationens nuläge –
vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra

• Ger BRA UNDERLAG FÖR DISKUSSION –
var befinner vi oss idag och var vill vi vara om ett år

• Visar på SKILLNADER I ORGANISATIONEN –
varför fungerar arbetet bättre på vissa platser i organisationen

• Är ENKEL att fylla i och LÄTT att tolka
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Den framgångsrika arbetsplatsen

• Frågorna utgår från den enskilda medarbetarens eget ansvar 
och situation

• Enkla frågor med skalor och möjlighet att lämna öppna svar

• Tar 5-10 minuter att fylla i

• Resultatet presenteras i en matris med fyra ”typ-arbetsplatser”

• Analysen anpassas efter varje organisations unika resultat och 
förutsättningar
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Resultatet

• Varje chef får ett eget underlag för sin grupp och verktyg för att 
kunna arbeta vidare med resultatet

• Skillnader mellan olika grupper och avdelningar synliggörs i en 
enkel matris. Till matrisen följer ett diskussionsunderlag

• Genom färgkodning (röd, gul och grön) synliggörs vilka 
områden som har fått låga eller höga värden i undersökningen

• Personal från Axánd går igenom resultatet och hur man kan 
arbeta vidare med det tillsammans med 
ledningsgrupp/chefsgrupp
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Jag bidrar aktivt till att skapa en arbetsplats
där vi trivs

När jag upptäcker att något inte fungerar bra
på min arbetsplats gör jag något åt det
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på min arbetsplats gör jag något åt det
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StödjandeIsolerande

Aktiv

Passiv

Bikupan
Arbetar aktivt tillsammans mot 
tydliga mål. Hög energi och gott 
samarbete

All inclusive
Karaktäriseras av hänsyn och att 
trivsel är viktigt. Krav och mål är 
låga, likaså produktivitet

Fångarna
En dysfunktionell 
organisation, utan tydliga mål 
och utan stöd för 
medarbetarna

Orienterarna
Har tydliga mål, men arbetar 
ensamma för att nå dit
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Exempel på 
diskussionsfrågor är:

Är resultatet 
överraskande? 
Varför/Varför inte?

Vad beror det på att 
vissa avdelningar får så 
mycket högre värden än 
andra? 

Vilka avdelningar 
behöver öka sina 
värden? 

Vilka har uppnått ett 
resultat som är bra 
utifrån var 
medarbetarna vill 
befinna sig? Och utifrån 
var ledningen vill att de 
ska befinna sig?

0

100

0 100

Isolerande Stödjande

Aktiv

Passiv

Avd E
Avd F

Avd G

Avd H

Avd D

Avd B

Avd A

Avd C



www.axand.se

Verkar det intressant? 

Ring Maria Nettersand på 0703-13 53 08 
eller maila på maria@axand.se så 
berättar jag mer!

www.axand.se


