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Beskrivning 

En organisationsanalys består av en 

temperaturtagning som ger en nulägesbild av 

organisationen. Nuläget matchas mot företagets 

vision och långsiktiga mål. Utifrån detta drar vi 

slutsatser och ger rekommendationer om hur 

organisationen kan utvecklas. I en handlingsplan 

föreslår vi utvecklingsinsatser som bidrar till en 

effektivare organisation och motiverade 

medarbetare, för att uppnå affärsmålen. 

Efter avrapportering och handlingsplan finns 

möjlighet anlita oss i implementeringsarbetet. 

Syfte 

Syftet med en organisationsanalys är att skapa 
en gemensam bild av vilka inre faktorer som 
påverkar organisationen och hur väl den 
fungerar i relation till företagets vision och 
affärsmål.  

Genomförande 

Vi genomför intervjuer med ett urval av chefer 

och medarbetare, hur många bestäms av 

storleken på företaget eller avdelningen. Vi tar 

del av styrdokument, medarbetarunder-

sökningar, NMI-mätningar etc. för att skapa en 

grundlig förståelse för verksamheten. Vi gör en 

analys av nuläget och skriver en rapport med 

iakttagelser och rekommendationer kring vad 

utvecklingsarbetet bör fokusera på. 

 

Resultat 

En förankrad bild av nuläget ger en gemensam 

plattform för den fortsatta utvecklingen av 

verksamheten. Företagsledningen får också en 

konkret handlingsplan för ett utvecklingsarbete. 

Processen i sig bidrar till att undanröja otydliga 

eller upplevda hinder i kommunikationen. När 

de viktiga frågorna har synliggjorts kan vi 

tillsammans hitta lösningar för de utmaningar 

och problem som kan finnas i organisationen. 

Det möjliggör en tydligare kommunikation och 

en konstruktiv problemlösning, vilket i sin tur ger 

organisationen ett skarpare fokus.  

När jag som chef eller medarbetare har en tydlig 

riktning för mitt arbete och vet vad som 

förväntas av mig och vad jag ska göra och varför, 

ökar både energinivå och handlingskraft och 

därigenom arbetsglädje och motivation.  

Vi skapar helt enkelt bättre förutsättningar för 
ett effektivt samarbete och beslutsfattande som 
i förlängningen bidrar till högre produktivitet och 
effektivitet. 
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