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Om rapporten

Medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för framgångsrika 
organisationer. Ett högt engagemang bland medarbetare är en drivkraft 
för medarbetarnöjdhet, lojalitet och kundnöjdhet vilket på sikt leder till 
både ökad effektivitet och omsättning. 

Pandemin har inneburit stora utmaningar för organisationer i form av 
distansarbete, säkerhetsfrågor, nedskärningar/permitteringar, ändrade 
arbetsuppgifter och ett förändrat ledarskap. När livet börjar återgå till det 
normala och arbetsmarknaden öppnar upp igen finns det risk för att 
många medarbetare som känt sig låsta söker sig vidare. Därför är det nu 
extra viktigt att säkerställa att arbetstagare mår bra, är lojala och 
engagerade i sina arbetsplatser för att öka möjligheten att behålla 
kompetent personal.

På Netigate arbetar vi ständigt med att skapa insikter kring 
medarbetarengagemang, lojalitet, ambassadörskap och nöjdhet som 
partners till våra kunder. Denna rapport sammanfattar våra insikter baserat 
på feedback från 3004 yrkesverksamma svenskar kring deras upplevelse av 
sina arbetsgivare. Fokus ligger på att hitta utmaningar för svenska 
arbetsgivare samt förklara varför det är viktigt att skapa en engagerande 
arbetsmiljö för alla medarbetare. Rapporten lyfter viktiga styrkor, 
utvecklingsområden samt var det finns gap mellan olika yrkesverksamma 
grupper. Vi har även fördjupat oss i frågor om medarbetarfeedback, 
medarbetarskap och mångfald, inkludering och oönskat beteende samt 
hur dessa aspekter påverkar svenska medarbetare.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om denna studie eller om du 
behöver hjälp med att sätta upp en egen medarbetarundersökning. Våra 
kontaktuppgifter finner du i slutet av rapporten.

Testa Netigate kostnadsfritt i 30 dagar. 
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Metod

Resultaten i denna rapport baseras på en riksrepresentativ panelundersökning 
(Syno) med totalt 3 004 yrkesverksamma individer på den svenska 
arbetsmarknaden. Undersökningen innehöll Netigates engagemangsmodell 
tillsammans med fördjupande bakgrundsfrågor och kompletterande frågor. 

År 2019 utvecklade Netigate en Engagemangsmodell som organisationer kan 
använda för att mäta hur väl de presterar på olika faktorer på arbetsplatsen 
som påverkar medarbetarnas engagemang. 

Engagemangsmodellen är sammanställd av Netigate och är baserad på 
analys av tiotusentals svar från våra kunders medarbetarundersökningar, 
metaanalys av extern forskning inom området medarbetarengagemang samt 
input från olika HR-experter inom området. Under 2020-2021 har modellen 
validerats med stöd från experter från Göteborgs Universitet och Stockholms 
Universitet samt använts av en stor mängd av Netigates kunder. 

Analysen av de viktigaste drivkrafterna för framgångsrika organisationer 
baseras på korrelationsanalys mellan frågorna i undersökningen och olika 
effektmått. Korrelationssambanden är inga direkta bevis på orsakssamband, 
men ger oss viktiga indikationer på vilka faktorer som potentiellt sett driver 
engagemang, lojalitet och ambassadörskap på svenska arbetsplatser. 

Upptäck möjligheterna i Netigate

Testa Netigate kostnadsfritt i 30 dagar. Scanna QR-
koden och skicka din första undersökning idag!
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De viktigaste drivkrafterna för att öka ambassadörskapet bland svenska 
arbetstagare är:
• Ett starkt förtroende för ledningen, tydliga visioner och en tro på en 

positiv utveckling.
• Ledare som motiverar och visar uppskattning för medarbetarna 

samtidigt som de arbetar aktivt med feedback. Chefen bör också vara 
en god förebild för företaget.

• Uppmuntra medarbetare att dela med sig av tankar och idéer samt 
säkerställa möjligheter att växa och utvecklas inom organisationen

UTMANINGAR FÖR SVENSKA ARBETSGIVARE

OÖNSKAT BETEENDE OCH DESS EFFEKTER

Efter metoo 2018 har många organisationer börjat arbeta mer kontinuerligt 
med att följa upp oönskat beteende. Det är viktigt eftersom förekomsten av 
trakasserier och/eller diskriminering får effekt på många delar av 
medarbetarupplevelsen. De effekter vi kan se bland de som i högre 
utsträckning anger att de utsatts i årets mätning är:

• Minskad vilja att rekommendera sin arbetsgivare
• Minskad känsla av inkludering och uppskattning
• Minskad lojalitet och ökad risk för att medarbetare avslutar sin anställning

VIKTEN AV MEDARBETARFEEDBACK

Vikten av att arbeta aktivt med medarbetarfeedback är tydlig i årets resultat. 
Organisationer som genomför medarbetarundersökningar årligen eller oftare 
har ett eNPS på 3 och en generell nöjdhet på 3,95 medan de som gör de mer 
sällan ligger på -17 respektive 3,70. Medarbetare som kontinuerligt genomför 
medarbetarundersökningar uppger också i högre grad att de kommer 
arbeta kvar inom organisationen ett år från nu, 3,95 jämfört med 3,75.

Summering
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Vill du läsa hela rapporten? 
Scanna QR-koden nedan och ladda ner den idag!

Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm
08-411 71 10
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