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Skulle detta vara intressant?
Mer kreativitet och innovation 
Amabile, 1985

Ökad kvalitet och 
ökad ekonomisk vinst 
DDI, 2005, Harter m fl., 2002

Ökad förändringsförmåga 
Prosci, Adkar, 2012

Högre kundnöjdhet 
Harter m fl,. 2002; Stairs & Galpin, 2010

Högre målupfyllelse
Goal setting theory

Mindre sjukfrånvaro 
Flade, 2003; Gallup, 2004

Mindre personalomsättning 
Harter, Schmidt och Keyes, 2002

Bättre arbetsprestation 
Barber m fl.,1999; 
Corporate Leadership Council, 2004

Ökad trivsel 
Flade, 2003; Gallup, 2004

Bättre samarbeten 
Corporate Leadership Council, 2004

Ökad uthållighet… 
Stairs och Galpin, 2010



11 flugor i en smäll!
Mer kreativitet och innovation 
Amabile, 1985

Ökad kvalitet och 
ökad ekonomisk vinst 
DDI, 2005, Harter m fl., 2002

Ökad förändringsförmåga 
Prosci, Adkar, 2012

Högre kundnöjdhet 
Harter m fl,. 2002; Stairs & Galpin, 2010

Högre målupfyllelse
Goal setting theory

Mindre sjukfrånvaro 
Flade, 2003; Gallup, 2004

Mindre personalomsättning 
Harter, Schmidt och Keyes, 2002

Bättre arbetsprestation 
Barber m fl.,1999; 
Corporate Leadership Council, 2004

Ökad trivsel 
Flade, 2003; Gallup, 2004

Bättre samarbeten 
Corporate Leadership Council, 2004

Ökad uthållighet 
Stairs och Galpin, 2010



• Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, 
medelvärde av många studier. 

• Randomiserade kontrollerade studier. Experiment.

• Kvasi-experimentella studier: Befintliga riktiga grupper som får olika 
behandling.

• Korrelationsstudier: Insamling av kvantitativa data hos en eller flera 
organisationer för att se samband mellan olika variabler (ex. 
enkätundersökningar)

• Fallstudier: Systematiska observationer och beskrivningar av enstaka 
personer, grupper eller observationer.
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FORSKNING ATT LITA PÅ?



Absolut viktigast för goda 
medarbetar-prestationer?



Bidrag
- tillit till att den andre parten går att lita på. 

Lojalitet
- att bägge parter upplever att man står bakom 
varandra och backar upp varandra. 

Affekt
- Att det finns en ömsesidigt positiv känsla och 
gillande mellan bägge parter i relationen. 

Professionell respekt 
- att bägge parter i relationen har en 
ödmjukhet inför den andres förmågor 



Vägen till framgång?

Strategi
Mål
Värdegrund
Digitalisering
Projekt
Processer
System
Arbetssätt
Policys



2. ”Det är ledarskapet och medarbetarnas 
engagemang som driver resultat. Men studien visar 
på STOR förbättringspotential inom området.

1. ”Ju bättre man är på strategisk planering i 
offentliga verksamheter desto sämre resultat får 
man”



7-9 av 10 strategiska beslut misslyckas
- kommunikation från närmsta chef och förtroende för 
ledning

En undersökning bland landets 60 största företag: 
- 84 % av de tillfrågade var nöjda med sina strategier. 3 av 4 
uppgav att de inte förverkligades

Ökade sjuktal, psykisk ohälsa

Endast 14 % av medarbetarna är engagerade

Endast cirka 1 av 3 chefer uppnår en god 
ledarskapsstandard 
*Referenser: McKinsey, Acando, Ennova, Gallup, Prosci, Harvard, Nordisk kommunikation



”Bristande feedback 
och otydliga mål”



Feedbacken då?

Upplevt: 40 %
Verklighet: 0-2 % 













HYLLAR GODA PRESTATIONER

• Fokus på beteenden
• ”Gårdagens bästa”
• #Hackstapodden
• Medarbetarna driver 

utvecklingsprojekt
• 2000 inlämnade 

förbättringsförslag



RESULTAT?

• Galet ökat engagemang
• Kraftigt minskade sjuktal
• Kraftigt minskat svinn
• Erkännande för ”Framgångsrik 

verksamhetsutveckling”, SIQ
• Prisad som en av Nordens bästa digitala arbetsplatser
• Ökad produktivitet med…

+23 %



JAG ÄLSKAR 
ÄLDRE MÄN!
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• Tydliga involverande mål

• Uppmuntran, uppföljning 
och feedback

• Säkra material, resurser 
och mandat

Ledarskap vs Behov

• Syfte, syfte, syfte

• Erbjud så mycket valfrihet 
som är möjligt

• Uppmuntra egna initiativ 

• Ta emot kritik och nya 
idéer på rätt sätt

• Visa uppskattning för 
person 

• Tydliggör individuella roller 
och ansvarsområden

• Visa omtanke och 
tacksamhet

Kompetens Autonomi Samhörighet

Källa: Self Determination Theory



Overall job
performance

Task 
Performance

Organizational
citizenship
behaviour

Counterprod-
uctive work
behaviour
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Trygghet & omtanke
- Viktigt för samhörighet, 
arbetsprestation och resultat

- Global Empathy Index

- Kanadensiska forskare undersökte 
på sjukhus hur tex ohövlighet 
påverkade medarbetare och deras 
välmående och prestation. Påbörjade 
insatser.
- tecken på stress minskade
- sjukfrånvaron sjönk med 38%
- Konflikter och dålig stämning minskade
- måluppfyllelsen ökade markant

- Insatsen var?



”Över 1000 vetenskapliga studier har visat 
att ett korrekt utformat OCH genomfört 

målsättningsarbete förbättrar 
arbetsprestation med upp till 25% 

hos individer och grupper”



80%



”Femtio procent vet inte vad som förväntas av dem på 
jobbet”

”Endast 2/10 anser att det de utför hanteras på ett sätt 
som får dem att vilja göra ett bra arbete”

”Endast 14 procent av medarbetarna anser att det man 
mäter och följer upp inspirerar dem att förbättra sitt 
dagliga arbete”



Grunden

• Tydlighet

• Utmaning

Leder till

• Motivation

• Ansträngning

• Uthållighet

• Prioritering

Arbetsprestation

• Produktivitet

• Ökade resultat

Goal Setting Theory
Måluppföljning
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• Utmaning

Leder till

• Motivation

• Ansträngning

• Uthållighet

• Prioritering

Arbetsprestation

• Produktivitet

• Ökade resultat

Förstärker eller 
försvagar

• Uppföljning/feedback

• Delaktighet

• Målengagemang

Goal Setting Theory
Måluppföljning



Resultatmål

”Det här ska hända”

Det magiska målarbetet

Process- och prestationsmål

”Det här ska jag göra”

Läromål

”Det här ska jag kunna”



Uppföljning och återkoppling, AAR

Vilket var målet/intentionen?

Vad blev utfallet?

Vad gjorde vi bra och varför?

Vad gjorde vi mindre bra och 
hur ändrar vi på detta?

25%



Resultatmål

”Det här ska hända”

Organisation i förändring?

Process- och prestationsmål

”Det här ska jag göra”

Läromål

”Det här ska jag kunna”



Tillsammans är starkare!

Johan Book

johan.book@hejengagemang.se

072-585 09 30

Johan Book

johan_book_hejengagemang
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Tack!
#frånmåstetillvill

hejengagemang.se


