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Sammanfattning 

På många arbetsplatser genomförs medarbetarenkäter. Syftet är oftast att identifiera 
förbättringsområden i arbetsmiljön och att undersöka medarbetares trivsel och må-
ende. Studien handlar om pulsade/frekventa varianter av medarbetar-
undersökningar. Dessa undersökningar används i arbetsgrupper för att undersöka 
måendet vid många tillfällen under verksamhetsåret. En fördel kan vara möjligheten 
att upptäcka missförhållanden direkt i realtid. Fem chefer och fem medarbetare har 
intervjuats, och deras upplevelser av pulsade/frekventa medarbetarundersökningar 
har analyserats. Det förekommer positiva omdömen, men många utmaningar identi-
fierades. En chefsutmaning var svarsprocenten, då många medarbetare valde att inte 
svara på enkäterna främst p.g.a utebliven resultatuppföljning. Det framkommer även 
oro för att anonymiteten inte upplevs vara garanterad. Medarbetare kan genom att 
inte svara demonstrera sin makt gentemot ledningen, speciellt om man inte vet vad 
ledningen gör med resultaten. En organisatorisk olydnad visade sig växa fram. Ett an-
tal idealtyper hos chefer och medarbetare identifierades och presenteras i studien 
med koppling till lojalitet, olydnad och makt.  

Nyckelord: medarbetarundersökning, mående, pulsade medarbetarundersökningar, 
nöjdhet, makt, organisatorisk olydnad, lojalitet, självorganisation, arbetarkollektiv 
och idealtyp. 

Summary 

At many workplaces, employee surveys are carried out. The aim is usually to identify 
improvement areas in the work environment. The study is about frequent variations 
of employee surveys that are used in groups on many occasions during the year. One 
advantage is the possibility of detecting working environment problems directly as 
they occur. Five managers and five employees were interviewed, and their experi-
ences of pulsed/frequent employee surveys have been analyzed. There are positive 
reviews, but many challenges were identified. A managerial challenge was the re-
sponse rate, as many chose not to respond to the questionnaires because of an un-
satisfactory follow-up of results. There was also concern that anonymity was not 
guaranteed. By not answering, employees can demonstrate their power towards 
management. An organizational misbehaviour turned out to emerge. A number of 
ideal types were identified in the study and their connection to loyalty, organizational 
misbehaviour and power are presented. 
 
Keywords: pulse survey, employee survey, employee engagement survey, job satis-
faction, employee satisfaction, workplace well-being, commitment, organizational 
misbehaviour, loyalty, power, self organization and collective work.   



 

 

 



 

Förord 

Arbetet med den här magisteruppsatsen har för mig varit en mycket givande och lä-
rorik process. Arbetet har varit fyllt med nya insikter och inspirerande samtal med 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Många organisationer och företag använder sig av medarbetarundersökningar. 

Syftet är oftast att identifiera förbättringsområden i arbetsmiljön och för att un-

dersöka medarbetares engagemang, trivsel och mående (Schou, 2007, 153, Wi-

ley, 2012). Ett av de vanligaste sätten att ta reda på dessa faktorer, är att låta 

medarbetarna svara på en årlig, övergripande enkät där resultaten kan användas i 

det löpande arbetsmiljöarbetet. Men, just mående och trivsel visar sig i litteratu-

ren vara mycket svårt att mäta, då begreppen är komplexa (se avsnitt 2.3).  

 

Kritik mot de stora årliga medarbetarundersökningarna finns att läsa från unge-

fär år 2012 och framåt i litteraturen (se bl. a. de Waal, 2014). Kritiken består 

främst av att medarbetarundersökningar är kostsamma både i tid och i pengar, 

och det är svårt för ledare och chefer att hinna arbeta med förbättringar innan 

nästa medarbetarundersökning genomförs (de Waal, 2014, 228). Planering, 

ifyllnad och analyser kan ta flera månader att genomföra. Det betyder att den 

information som erhålls, ofta är gammal när den ska börja analyseras (Braf, 

2017). Bloggaren Braf (2017) påtalar vidare att problem som kanske var aktuella 

när enkäten fylldes i, kan ha djupnat eller blåst över. Resultaten speglar då en tid 

som varit, och frågan är vad man egentligen mäter och vad det är man behöver 

förbättra. 

 

Det har även spridits kritik av traditionella medarbetarundersökningar via andra 

medier. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i maj 2014, menas att företag i 

Sverige lägger upp till en halv miljard sek. årligen på medarbetarundersökningar 

(Kärnekull, Edmark & Gauffin, 2014). Man kritiserar saknaden av kopplingar 

mellan mätningarna av medarbetares nöjdhet, organisationens uppdrag och re-

sultat. Det bärande argumentet mot medarbetarundersökningarna var i debattar-

tikeln, att det inte går att bevisa att medarbetarnöjdhet och goda prestationer kor-

relerar. En generell svårighet med medarbetarenkäter som också nämns i blog-

gar, är också att det är medarbetaren själv som bedömer sin situation, och det 

kan vara individuellt hur man använder sig av nivåerna i svarsskalorna (Braf, 

2017). 

 

En växande marknad av andra typer av undersökningar har märkts på senare år 

både i Sverige och internationellt. Dessa sk. pulsade/frekventa undersökningar 

kan användas i personalgrupper varje månad, varje vecka eller kanske varje dag 

(Sandberg, 2018). I litteraturen finns ännu inte så mycket om den nya typen av 

verktyg att läsa, men via webbsidor kan man läsa om dessa frekventa undersök-

ningar, där poängen är att medarbetarnas mående kan undersökas ofta och följas 

upp direkt (Sandberg, 2018). En fördel med dessa pulsade undersökningar som 
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nämns, är att företag kan hitta varningssignaler på arbetsmiljöproblem i realtid 

så att åtgärder av missförhållanden kan hanteras direkt (Sandberg, 2018). 

 

Något för chefer att förhålla sig till är att medarbetarundersökningar, både årliga 

och frekventa, skapar förhoppningar bland medarbetare att utpekade missförhål-

landen ska leda till förändringar och förbättringar (de Waal, 2014). Skulle fram-

gångar i förbättringsarbetet utebli efter en undersökning, kan det skapa frustrat-

ion och förbittring i personalstyrkan (de Waal 2014, 228-229). Att kunna ta till 

sig förväntningar och realisera förbättringar blir därför en viktig faktor att han-

tera för cheferna (Arvidson & Axelsson, 2014). Arvidson och Axelsson (2014) 

menar vidare att chefer behöver skapa en miljö där medarbetarna känner sig 

lyssnade på och därigenom skapa en vilja att få dem att bidra i arbetsmiljöarbe-

tet genom att svara på enkäterna. Om inte medarbetarna känner sig lyssnade på, 

kan de genom uppkommen bristande lojalitet, utöva både makt och organisato-

risk olydnad (Karlsson, 2015). Eller, så kan de välja att svara och göra chefer till 

”syndabockar” (Granström, 2009, 48) och tydligt markera anonymt i enkätsvar 

att man inte är nöjd med sin arbetssituation (Braf, 2017). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att på ett utforskande och explorativt angreppssätt 

ta reda på hur frekvent återkommande medarbetarundersökningar upplevs fun-

gera för chefer respektive medarbetare på några olika arbetsplatser.  

1.2.1 Frågeställning 

1. Hur upplever chefer och medarbetare användandet av pulsade/ frekventa 

medarbetarundersökningar i sina verksamheter? 

2. Finns det skillnader och/eller likheter i upplevelserna mellan chefer och 

medarbetare? 

 

1.3 Begrepp och avgränsningar 

Studien har sin grund i problemställningen hur man kan ta reda på medarbetares 

mående på arbetsplatser. Med mående menas här hur man upplever att man mår 

fysiskt och psykiskt i sitt arbete. Att ha kunskap om måendet kan vara en viktig 

del av arbetsmiljöarbetet, och den litteraturgenomgång som presenteras i studien 

inriktar sig mot olika forskares sätt att närma sig begreppet mående, d.v.s. hur 

man kan studera och mäta måendet på arbetsplatser. Något som kommer att 

framgå i studien är att begreppet mående är komplext, och olika forskare har valt 

att närma sig begreppet på olika sätt beroende på problemställning. 

 

I studien har ordet ”pulsade/frekventa medarbetarundersökningar” använts som 

ett samlande begrepp för den studerade typen av medarbetarundersökningar. An-
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ledningen till att två termer satts ihop till ett begrepp, var att vissa leverantörer 

av medarbetarundersökningar själva använder sig av ordet ”pulsade” och andra 

inte. Dock var samtliga verktyg frekventa i sin utformning, vilket också var en 

del av förutsättningarna för de studerade verktygen i studien. Med anledning av 

att båda benämningar förekom under intervjuerna, valdes det kombinerade be-

greppet genomgående i denna skrift. Definitionen som används i arbetet beträf-

fande vad som menas med verktygen ”pulsade/frekventa medarbetarundersök-

ningar”, är att undersökningen ska vara regelbunden och genomföras oftare än 

en gång per halvår. Dessutom ska undersökningen innehålla ett fåtal frågeställ-

ningar per undersökningstillfälle. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. I det första kapitlet återfinns en presentation av 

studiens bakgrund och problemformulering. I kapitlet presenteras även studiens 

syfte, frågeställningar samt en beskrivning av de begrepp som använts och de 

avgränsningar som gjorts.  

 

I kapitel 2 ges en teoretisk översikt över medarbetarundersökningar som verktyg 

i arbetsmiljöarbetet samt en presentation av den forskning som identifierats vid 

litteratursökningarna. Sist i kapitlet presenteras de sociologiska teorier som valts 

ut att ingå i studien. Där återfinns teorier om lojalitet, organisatorisk olydnad 

och makt. 

 

I kapitel 3 redogörs för den vetenskapliga ansats som valts i studien samt val av 

metod. Kapitlet innehåller även beskrivningar av praktiskt tillvägagångssätt, ur-

val, litteratursökningar och analysmetod, samt ett avsnitt om studiens kvalitet, 

tillförlitlighet och tillämpad forskningsetik. Kapitlet avslutas med en metoddis-

kussion med reflektioner runt valda vetenskapliga metoder och det praktiska 

tillvägagångssättet.  

 

I kapitel 4 presenteras studiens resultat sorterade under olika teman som identi-

fierats vid resultatanalyserna. Chefers svar presenteras först under varje under-

rubrik, följt av medarbetares svar. I slutet av kapitlet finns en sammanfattning av 

resultatdelen. 

 

I kapitel 5 presenteras en resultatdiskussion där studiens resultat analyseras och 

teoretiseras. Kapitlet avslutas med några sammanfattande praktiska implikation-

er som framkommit i studien.  

 

I kapitel 6 återfinns de referenser som använts i studien från publicerade 

forskarartiklar, litteratur samt källor funna på webben.  

 

Sist i studien återfinns fyra bilagor. 
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2. TEORETISKT LANDSKAP 

Kapitel 2 inleds med en kort presentation av de regler och lagar som förekom-

mer inom svenskt arbetsmiljöarbete och därefter följer en övergripande genom-

gång av användningen av medarbetarundersökningar i stort. Efter den inledning-

en presenteras en internationellt utförd litteratursökning runt begreppet mående, 

och hur man på olika sätt i forskningen har valt att försöka ta reda på hur medar-

betare bedömer att de mår på sina arbetsplatser. Valet av ingång innebär att av-

snittet inte bygger på regelrätta medarbetarenkäter utförda i löpande verksam-

heter, utan mer på den forskning som finns angående hur man internationellt 

studerar hur medarbetare mår på sina arbetsplatser. I slutet av avsnittet återfinns 

de teorier som identifierats som intressanta för studien. Teorierna kretsar runt 

begrepp såsom bl. a. organisatorisk olydnad, lojalitet och makt. 

 

2.1 Lagar och föreskrifter 

I Sverige finns en arbetsmiljölag som ålägger alla arbetsplatser som har någon 

anställd att arbeta för en god arbetsmiljö. ”Lagens ändamål är att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” 

(SFS 1977:1160). Strävan är att arbetsmiljön ska ge anställda ett skydd och ett 

stöd mot sådant som kan påverkar dem negativt beträffande bl. a. arbetsinnehåll, 

gemenskapen med kollegor och utebliven personlig utveckling. I arbetsmiljö-

föreskriften 2001:1 (AFS 2001:1), finns beskrivet i 8§ att “Arbetsgivaren skall 

regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon 

kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet”. Det är utifrån dessa 

krav på undersökningar av arbetsförhållandena, som denna studie genomförts. 

Grundtanken med att genomföra medarbetarundersökningar är i de allra flesta 

fall att det ska gå att hitta förbättringsområden för arbetsplatser utifrån de svar 

som samlas in (Schou 2007, 68, 153). Därefter kan företaget enligt Schou (2007) 

arbeta med förändringar av organisationskulturen och arbetsmiljöfaktorerna i 

riktning mot ett önskat läge. 

2.2 Medarbetarundersökningar, en översikt 

Från mitten av 1990-talet började medarbetarundersökningar användas mer all-

mänt på arbetsplatser runt om i världen som ett sätt för företag att skaffa sig en 

överblick och samla in information om främst risker angående fysiska faktorer i 

verksamheterna (Hartley, 2001, 186). Från början var syftet att ta reda på före-

komst och upplevelser av exempelvis buller, gifter och farliga arbetsmoment. 

Undersökningarna användes inte initialt i någon stor utsträckning som underlag 

till förbättringsarbete inom psykosociala områden (Hartley, 2001, 198).  Under 

mitten av 2000-talet ändrades fokus successivt från att fokusera på frånvaro av 

sjukdom, till undersökningar av välmående och social acceptans (Russel, 2017, 

35; Schou, 2007, 18). Det nya breddade fokuset på undersökningarna visade sig 
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vara mer komplexa (Schou 2007, 15). Ett lågt resultat i en medarbetarenkät 

kunde inte alltid kunna ge exakta svar på vad som är problemet i verksamheten. 

En insats skulle kunna göras samtidigt som någon annan händelse, och det 

skulle kunna påverka resultatet negativt (Schou 2007, 47). 

 

Vanligtvis används kvantitativa medarbetarenkäter då företag vill få reda på hur 

personalen mår. Det visar sökningarna i den här studien. Frågeområden kan 

skifta mellan olika företag och även mellan olika år inom företag, men vanligt är 

att man upprepar samma frågor till personalen om trivsel, arbetsmiljö, ledarskap 

och organisationens mål varje år (de Waal, 2014; Schou, 2007, 37). Om samma 

typer av frågor används år efter år, kan företagen följa hur åsikter skiftar och 

följa förändringar efter eventuella insatser. Ofta förekommer frågor på flera 

olika nivåer, d.v.s både på individnivå, på gruppnivå och på organisationsnivå 

(Schou, 2007, 21, 34). Undersökningarna är i de allra flesta fall anonyma och 

den enskilde medarbetaren kan på så sätt göra sin röst hörd och framföra åsikter 

som kanske inte kommer fram till ledningen eller till HR i andra sammanhang 

(Cox Edmondson, 2007, 307, Wiley, 2012, 265). Man kan vara rädd för repres-

salier från ledningen om man framför kritiska åsikter vid andra samtal och mö-

ten, och då blir den anonyma medarbetarundersökningen en kanal för åsikter.  

 

Flera av litteraturreferenserna betonar att det är viktigt att ta hand om resultaten 

från undersökningarna. Följande citat är taget ur en artikel av Hartley (2001, 

188), där han citerar en text från en bok av Morris Viteles (1953). Viteles menar 

i sin bok, att HR och chefer behöver vara noga med att inte hantera medarbetar-

undersökningar som neutrala verktyg på arbetsplatserna. I boken citeras en chef 

som säger: 
 

“An employee survey is like a hand grenade. Once you pull the pin out you 

have to do something with it. Otherwise, it may harm you rather than help 

you”  

(Viteles 1953, 394 i Hartley 2001) 

 

Viktiga förutsättningar för att medarbetarundersökningarna som förbättrings-

verktyg ska bli användbara, är att undersökningen har ett tydligt syfte, profess-

ionellt utförande och att det redan innan genomförandet finns en plan för kom-

mande förändringsarbete (Schou, 2007, 16). Om inte cheferna och HR är med 

och stödjer medarbetarenkäten som ett viktigt verktyg för förbättringar, kan det 

tolkas som om medarbetarnas röster inte är värda att lyssnas till. Medarbetarun-

dersökningen kan då väckta förhoppningar som kan övergå i misstro (Wiley, 

2012, 266; Schou 2007, 66). Men, tilläggas kan att det kan det vara svårt och 

komplext för HR-avdelningar och chefer att se sambanden mellan medarbe-

tarenkäternas resultat och de mål som finns i verksamheten (Schou 2007, 79). 
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Under början av 1990-talet utfördes medarbetarundersökningar främst via pap-

persenkäter, telefonintervjuer eller direkta intervjuer på arbetsplatser (Schou 

2007, 109-110). I litteratursökningarna i studien framkommer att det varierar 

globalt hur man rent tekniskt väljer att ta reda på hur personalen mår. De klas-

siska pappersenkäterna finns med i flera publikationer, företrädelsevis från län-

der i Asien (se exempelvis Banjarnahor et al. 2018). Under mitten av 2000-talet 

har datorbaserade webbaserade enkäter sk. “online surveys” ökat i antal och 

spridit sig som ett relativt enkelt, billigt och snabbt sätt att samla in stora mäng-

der data (se exempelvis Betts & Cubbon, 2015). Det går även snabbt att skapa 

rapporter och sammanställningar via datorbaserade enkäter (Regmi et al. 2016, 

640). En annan fördel med webbenkäter är att ifyllandet kan göras från vilken 

dator som helst och vid vilken tidpunkt som helst.  

 

Det kan i vissa upplägg även finnas möjligheter till fördjupningar av vissa frå-

gor, då öppna textfält kan skapas för kommentarer i fritext (se exempelvis Jar-

den et al., 2018). Tillsammans med klassiska flervalsfrågor i enkäten, kan 

undersökningen på så sätt göras både kvalitativ och kvantitativ. I den här aktu-

ella studien återfanns få exempel på kvalitativa forskningsmodeller vid littera-

tursökningarna rörande mående hos medarbetare. Flera forskare skriver i sina 

publikationer att mående är en komplex egenskap, och att det inom en organisat-

ion kan finnas ett flertal faktorer som kan påverka medarbetarnas upplevelse av 

välmående (se exempelvis Betts & Cubbon, 2015). Faktorer som nämns kan 

handla om fysiska faktorer, gruppers storlek, sociala kontaktnät eller intellektu-

ella utmaningar.  

2.3 Forskningsläge 

Begreppet mående, som enligt SO (2009), kan beskrivas som ”att befinna sig i 

visst (fysiskt eller psykiskt) tillstånd permanent eller tillfälligt”, visar sig vara ett 

begrepp som forskningen närmat sig från många olika håll och infallsvinklar. I 

studiens litteratursökningar kunde ett flertal studier från olika arbetsplatser iden-

tifieras. Det rörde sig om undersökningar på sjukhus, i skolor, bland butiksan-

ställda, på verkstäder eller bland tjänstemän. Referenserna som presenteras i 

studien kommer främst från tidskrifter och litteratur som presenterar studier 

inom området HRM/HRD (human resource management/human resource deve-

lopment). Ofta undersöks olika yrkesgrupper var för sig med syfte att ringa in 

olika typer av arbetsmiljöproblem som är kopplade till just de yrkena och ar-

betsuppgifterna. I exempelvis en undersökning från Sri Lanka var personalom-

sättningen 30% och mycket tid och resurser lades på att lära upp ny personal 

(Weeramanthrie et al. 2017, 137).  

 

Genom att ta reda på vilka grupper inom företaget som var mest missnöjda, 

kunde organisationen arbeta med ett ökat fokus på just dessa grupper och arbeta 

med riktat förbättringsarbete. Dessa studier har som syfte att identifiera orsaker 
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till misstrivsel och på att ge svar på vad som inte fungerar (se exempelvis de 

Waal, 2014; Weeramanthrie et al. 2017, 136). Undersökningarna är tänkta att ge 

företagen ledning i var man ska gräva ytterligare i under kommande interna 

medarbetarunderökningar (de Waal, 2014, 231). Nedan följer ett axplock av ett 

antal studier som publicerats under senare år internationellt.  

 

2.3.1 Mätningar av mående i forskningen 

2.3.1.1 Mående kopplat till relationer 

Många studier från Asien beskriver insamlandet av medarbetaråsikter via pap-

persenkäter. I en undersökning från Indonesien studerades rektorer och deras 

uppfattning om sin egen påverkan på underställdas mående i staden Medan på 

Sumatra. Studien genomfördes genom kvantitativa handutdelade enkäter. Stu-

dien hade som syfte att utröna om rektorernas egna upplevda nöjdhet skulle 

kunna ha en positiv effekt på underställda och skapa en kultur av gott ledarskap, 

välmående och uppskattning (Banjarnahor et al. 2018). Resultaten visade på att 

rektorerna själva ansåg att ett deltagande ledarskap skapar möjligheter till väl-

mående i organisationerna och att deras ledarskapsstil skulle kunna bidra till un-

derställda lärares trivsel och nöjdhet (Banjarnahor et al. 2018, 881). 

 

Ett annat sätt att mäta välmående på arbetsplatser kan vara att studera relationer 

medarbetare emellan och mellan chefer och medarbetare. I Australien har en stor 

undersökning gjorts inom verkstadsindustrin där både chefer och medarbetare 

fick bedöma bl. a. trivsel och mående på arbetsplatserna (Wilkinson et al. 2018). 

Författarna menade att det finns få studier i litteraturen som fokuserat just på 

relationer. Studien gjordes med webbaserade kvantitativa enkäter där man kunde 

sortera frågorna så att olika yrkesgrupper och arbetsplatser fick olika typer av 

frågor att svara på utifrån relevans (Wilkinson et al. 2018, 150-151). Det visade 

sig i analyserna av svaren att det skiljde sig åt om man jämförde chefers och 

medarbetares uppfattning av relationerna och måendet. Chefer hade genomgå-

ende en mer positiv bild av arbetsplatsens relationer än vad medarbetarna hade. 

Författarna poängterade att i dagens globala värld med hög konkurrens företag 

emellan, är det viktigt att HR och chefer arbetar med medarbetares och chefers 

relationer, då de har stor inverkan på både trivsel och välmående i verksamhet-

erna (Wilkinson et al. 2018, 171).  

 

I en studie från Grekland undersöktes hur lärare kopplade ihop ledarstil från 

överordnade chefer med sin egen trivsel och välmående på arbetsplatserna 

(Kouni, Koutsoukos & Panta, 2018). Genom att låta 171 lärare både svara på 

både en enkät samt genomföra fokusgruppsdiskussioner, gick det att konstatera 

att ett situationsbaserat ledarskap är gynnsamt för lärarnas trivsel. Man bedömde 

att ledarskapet påverkade lärarnas motivation inför arbetet positivt.  Den kvalita-

tiva modellen förekommer inte så ofta i litteraturen då mående på arbetsplatser 
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ska undersökas, men motiverades med att forskarna ville komma lite djupare in i 

de svar som fås i kvantitativa enkäter för att öka förståelsen ytterligare. I det här 

aktuella fallet bekräftade fokusgruppsintervjuerna de svar som man fått fram i 

den kvantitativa enkätundersökningen (Kouni, Koutsoukos & Panta, 2018, 165). 

 
2.3.1.2 Mående kopplat till kulturell mångfald 

En studie från Taiwan undersökte om det fanns en koppling mellan arbetsplat-

sens mångfald med hur medarbetarna trivdes (Hsiao, Ma & Auld, 2016, 144). 

En ökad globalisering i många branscher skapar arbetsplatser där personalstyr-

kan består av människor med olika kulturell bakgrund. Studien genomfördes 

med hjälp av pappersenkäter uppdelade i tre avsnitt och som delades ut till ho-

tellanställda på 20 olika hotell i Taiwan. Syftet med studien var att undersöka 

om en ökad kulturell mångfald bland de anställda kan öka motivationen och 

trivseln. Resultaten av studien visade att så var fallet på de Taiwanesiska hotel-

len (Hsiao, Ma & Auld, 2016, 158). Författarna förespråkade därför ett aktivt 

rekryteringsarbete för att medvetet öka mångfalden och därmed även trivseln 

och tillfredsställelsen bland de anställda. 

 
2.3.1.3 Mående kopplat till ansvar och delegering 

Det finns flera artiklar med undersökningar från bank- och försäkringsanställda 

och deras mående på arbetsplatser (exempelvis Ukil, 2016, 182). I Ukils studie 

delades pappersenkäter ut till 300 st anställda inom bank- och försäkringsverk-

samheter i Bangladesh för att ta reda på om det föreligger någon koppling mel-

lan välmående på arbetsplatsen och grad av delegering av ansvar. Det visade sig 

att delegering av ansvar på de aktuella arbetsplatserna kunde bidra till att öka 

medarbetares trivsel och välmående (Ukil, 2016, 185-186). 

 

Grad av delegering av ansvar tas även upp som en möjlig aspekt på att öka triv-

seln och motivationen på arbetsplatser i en norsk studie (Thun & Bakker, 2018). 

Studien gjordes för att undersöka hur optimism och delegerat ansvar hänger ihop 

med välmående på en arbetsplats i Trondheim (Thun & Bakker, 2018). En web-

baserad enkät sändes ut till olika yrkesgrupper på ett antal olika arbetsplatser. 

Man undersökte uppfattningar om bl. a. delegerat ansvar och hur optimism på-

verkar trivseln. Det visade sig att ledarskapet påverkar trivsel och mående signi-

fikant och även ett delegerat ansvar påverkar trivseln positivt (Thun & Bakker 

2018, 578). Författarna drog slutsatsen att ett delegerat ansvar är ett bra sätt att 

öka trivseln och måendet på arbetsplatsen. En optimistisk inställning hos en-

skilda individer bidrar även det till ett positiv välmående.  

 

Det finns även andra studier angående kopplingar mellan välmående och grad av 

ansvar. Att få ett ökat ansvar kan skapa en känsla av meningsfullhet och moti-

vation på arbetsplatsen och därigenom skapa ett välmående, se Kohli & Sharma, 

(2017). En undersökning från Malaysia beskriver en kvantitativ undersökning 
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där kopplingen mellan välmående och ansvar bland universitetsanställda under-

söktes (Hanaysha, 2016, 304). Undersökningen gjordes via kvantitativa weben-

käter och visade på att det fanns positiva samband mellan välmående och moti-

vation hos de anställda relaterat till grad av delegering och ansvar.  

 
2.3.1.4 Mående kopplat till utbildning 

Ytterligare ett exempel på en webbaserad kvantitativ undersökning finns i en 

studie från Rumänien. I den studien undersöktes välmående och kopplingen till 

företagens upplärnings- och utvecklingsprogram (Bercu, 2017, 1341-1342). I 

undersökningen skickades enkäter ut via mail till 230 st. träindustriarbetare. Det 

visade sig att välmåendet ökade ju bättre upplärning och vidareutveckling arbe-

tarna fick i sina yrkesroller. 

 
2.3.1.5 Mående kopplat till livsbalans och allmänt välbefinnande 

På senare år har forskning även inriktat sig på att undersöka kopplingar mellan 

välbefinnande på arbetsplatser och de ökande procenten av sjukskrivningar. I ett 

exempel från Sverige studerades medarbetares känsla av livsbalans med upp-

fattningen av välmåendet på jobbet (Törnquist Agosti, Bringsén & Andersson, 

2017). Enkäter, både webbaserade och papperskopior delades ut till ett antal 

olika yrkesgrupper inom en kommun. Man ville ta reda på om det fanns en 

koppling mellan hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen och medarbetares 

välmående kopplat till deras totala livssituation.  

 

Undersökningen visade att livsbalans är ett komplext begrepp som beror av 

många olika parametrar, inte bara relaterat till förhållanden i arbetslivet (Tör-

nquist Agosti, Bringsén & Andersson, 2017, 2369). Dock påverkades arbetspre-

stationen av hur medarbetarna mådde och därför var det intressant att studera 

hur personalen fick ihop sina livspussel. Enkäterna analyserades och det visade 

sig att äldre medarbetare skattade sin livsbalans högre än yngre medarbetare. 

Även möjlighet till återhämtning visade sig spela in som positiv faktor i livs-

pusslet. Kombinationen av arbetsrelaterat välmående och en stabil situation pri-

vat verkade vara nyckeln till det övergripande välmåendet (Törnquist Agosti, 

Bringsén & Andersson, 2017, 2364). För att skapa en livsbalans tyder resultaten 

på att både arbetsplatsens och privatlivets möjligheter till välmående spelar in i 

måendet. 

 

Genom fokusgruppsintervjuer av yrkesarbetande personer i Maryland USA, har 

en publicerad studie låtit grupper diskutera hur organisationer och ledare kan 

skapa arbetsmiljöer som främjar välmåendet (Russell, 2017, 36). Påverkansfak-

torer för välmående som nämndes i analysen av studien var god kommunikation, 

självbestämmande, respekt och förmåner för anställda såsom exempelvis barn-

vaktning. De föreslagna aktiviteterna på förbättringar visade sig inte vara dyra 

att genomföra inom de aktuella organisationerna, utan var relativt enkla att för-
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verkliga. Man nämnde också att välmående kan handla om ett enkelt “tack” eller 

annan feedback som uppmuntrar (Russell, 2017, 39). Det handlade i många fall 

om skapandet av en engagerande och motiverande arbetsmiljö, vilket framkom i 

de tre fokusgruppsdiskussionerna. Begreppet välmående framkom som multidi-

mensionellt och definierades mer som psykiska faktorer än fysiska. Studien vi-

sade också att det går att med små medel skapa förbättringar som verkar positivt 

på medarbetarnas arbetsmiljö och välmående (Russell, 2017, 40). 

 

I en annan studie från Australien valde man att genomföra en webbaserad enkät-

studie med enbart öppna frågor. Studien genomfördes på olika sjukhus med in-

tensivvårdsavdelningar där arbetsmiljön presenterades som stressig och uttröt-

tande. Man utgick induktivt i studien och skickade ut enkäten med öppna fråge-

ställningar om välmående (Jarden et al. 2018). I studien ingick frågor om förslag 

på aktiviteter som skulle kunna öka sjuksköterskornas välmående på arbetsplat-

serna. 85 st. sjuksköterskor deltog i studien, och den resulterade i ett flertal för-

slag på hur sjukhusen skulle kunna öka välmåendet i arbetet.  

 

I ett försök från Indien undersöktes medarbetares nöjdhet genom en enkät med 

både öppna och slutna frågor (Roy, Bagchi Roy & Samaddar, 2017). På det sät-

tet kunde man både kvantitativt och kvalitativt få in svar på enkätens frågor. En-

käten bestod av ett flertal olika mätpunkter i ett försök att ringa in medarbetar-

nas nöjdhet och vad som spelar roll för välbefinnandet. Resultaten visade att de 

som svarat, skattat alla parametrar som var med i enkäten (tolv st.) som viktiga 

bidrag till välbefinnandet på arbetsplatsen. Välbefinnande är, enligt författarna, 

en komplex känsla som inte kan mätas med enbart en parameter. Man betonar 

även vikten av att alla i organisationen behöver involveras i förbättringsarbetet 

för att öka delaktigheten i arbetsmiljöarbetet (Roy, Bagchi Roy & Samaddar, 

2017, 5). 

 

Läkare är en yrkesgrupp vars mående undersökts i flera olika studier internat-

ionellt. En stor kvantitativ enkätundersökning i Danmark undersökte mentalt 

välbefinnande och nöjdhet bland ca. 1700 st. danska läkare (Nørøxe Busk et. al. 

2018, 2). Undersökningen visade på generellt låga värden för välbefinnande och 

höga värden för stress, men visade även på stor variation läkare emellan. I stu-

dien genomfördes även telefonintervjuer och fokusgruppsintervjuer. Då studier 

bland läkare i Danmark gjorts även under tidigare år, kunde resultaten jämföras 

mellan åren, och den mentala hälsan hade minskat under de år som undersökts. 

 
2.3.1.6 Mående kopplat till fokus på verksamhetsproduktion 

I en jämförande artikel från 2012, gjordes en omfattande litteraturgenomgång av 

publikationer från början av 2000-talet, där man försökte komma fram till om 

det finns kopplingar mellan välmående, lycka och företagens fokus på produkt-

ion (Van De Voorde, Paauwe & Van Veldhoven, 2012). Man följde två spår. 
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Det ena hänvisade till publikationer som kommit fram till att det finns koppling-

ar mellan medarbetares välmående och framgång för företagen, och det andra 

som visade att det inte fanns kopplingar mellan medarbetares hälsa och företa-

gens framgång. Slutsatsen blev att mående är ett komplext mått och olika fak-

torer relaterar olika till medarbetares mående. Som exempel kan nämnas att man 

fann kopplingar mellan glädje och nöjdhet å ena sidan och företagsframgång å 

andra sidan. Men, det finns en komplexitet även i begreppet nöjdhet. Schou me-

nar (2007, 18-19) att en medarbetare som anser sig vara nöjd, mycket väl kan 

agera passiv och liknöjd, och inte motsvara organisationens förväntningar. Den 

klassiska medarbetarundersökningen är alltså inte ett verktyg som alla forskare i 

litteraturen finner som ett enkelt verktyg att använda vid mätandet av medarbe-

tarnas mående. 

 

2.3.2 Pulsade/frekventa medarbetarundersökningar 

Som nämnts i inledningen av denna uppsats, så finns det ett ökat utbud på senare 

år av frekventa medarbetarundersökningar, även kallade pulsade undersökning-

ar. I brist på publicerade forskningsreferenser, kommer mycket av texten nedan 

från bloggar och inlägg på webbsidor. Utifrån webbsidornas ökande fokus, så är 

intresset för dessa underökningar växande. Främst verkar detta nya intresse fin-

nas bland chefer, men även bland medarbetare (Kjellquist, 2014). Förändrings-

takten har blivit större i arbetslivet, och det gör att årliga enkäter tappar sin aktu-

alitet då resultaten ska presenteras (Bisander, 2017, Kjellquist 2014; Schou 

2007, 197). En utveckling kan därför märkas mot korta, snabba medarbetarun-

dersökningar. Modern teknik möjliggör snabba enkäter som kan fokusera på ak-

tuella problem och som kan tas omhand direkt. De nya datorbaserade enkäterna 

utgår ifrån färre antal frågor som ställs oftare, kanske varje dag eller en gång per 

vecka (Kjellquist, 2014). Hur ofta en medarbetarundersökning bör göras, finns 

inte beskrivet i litteraturen. Det man nämner är att en gång om året kan vara allt-

för sällan om det händer mycket i verksamheten (Schou 2007, 98), men det är 

också kostsamt att ta hand om en undersökning vid flera tillfällen per år.  

 

Genom att använda modern teknik och implementera automatiserade processer 

kan medarbetarundersökningar göras effektiva (Ahnlund, 2017, Schou, 2007, 

110). När informationen väl har samlats in, analyseras och sorteras den direkt. 

På så sätt kan enligt Ahnlunds webbinlägg, cheferna och medarbetare få rappor-

ter om olika gruppers nöjdhet och engagemang momentant (Ahnlund, 2017). 

Statistik kan byggas grafiskt på ett lättillgängligt sätt och som visar på föränd-

ringar över tid. En tanke med dessa pulsade/frekventa undersökningar är att ny 

teknik skulle kunna öka svarsfrekvensen genom att vara lättillgängliga i mobilte-

lefoner, på läsplattor och på datorer (andfrankly, 2019). De företag som tillver-

kar och erbjuder pulsade/frekventa undersökningar till olika arbetsplatser satsar 
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på lättillgänglig design som är användarvänlig, ”gameifierad” (d.v.s. påminner 

om dataspel) och ska uppfattas som rolig att fylla i (Sandberg, 2018). 

 

Det finns dock kritik att läsa på webben om de nya, snabba och förenklade med-

arbetarundersökningarna som ökar i antal (Judd, O’Rourke & Grant, 2018). 

Skribenterna vänder sig mot att man marknadsför de snabba pulsade enkäterna 

som tidseffektiva och snabba med resultatpresentationen. Skribenterna menar att 

det är ett stort misstag att välja bort de regelbundna, omfattande medarbetarun-

dersökningarna. Anledningen till kritiken är att man menar att övergripande 

undersökningar fortfarande kan ge information om medarbetares beteende och 

mående. Om de årliga undersökningarna tas bort, kan det även uppfattas som att 

företaget inte bryr sig om medarbetarnas åsikter. Ofta återkommande undersök-

ningar kan även leda till sk. “enkättrötthet” (Schou 2007, 98-101). Den uppstår 

inte på grund av antalet frågor i enkäterna eller hur ofta de genomförs, utan av 

bristen på förbättringar från tidigare undersökningar eller en rädsla för föränd-

ringar (Schou 2007, 129, Sörqvist, 2008, 150-151).  

 

Det är även viktigt att tänka på enligt Schou (2007), att även om trenden är att 

effektivisera medarbetarundersökningarna och snabba på dem, så finns det mo-

ment som är svåra att effektivisera och skynda på. Det kan vara tiden för förank-

ringsarbetet innan undersökningens genomförande, anpassningen av frågorna till 

den aktuella organisationen och tiden för förändringsarbetet efter undersökning-

ens genomförande (Schou, 2007, 200-201). I en organisation finns även medar-

betare som behöver tid för reflektion och eftertanke vilket mer och mer nedprio-

riteras i den snabba förändringens tid. Organisationerna utgörs av människor 

som behöver träffas, diskutera och prova olika sätt till lösningar (Schou, 2007, 

203). Det finns även en viktig aspekt med undersökningarna, att man ger den 

enskilde medarbetaren en chans att framföra sina åsikter anonymt (Schou 2007). 

Många av de pulsade/frekventa undersökningarna sker i små grupper, där det är 

enklare att peka ut enskilda svar. 

 

2.3.3 Kritik mot allt för stort fokus på effektivitet 

I många av de artiklar som återfinns vid litteratursökningar på medarbetarunder-

sökningar, rör studierna hur man tar reda på hur medarbetare mår relaterat till 

mål att öka effektiviteten och produktiviteten (se exempelvis Hsiao, Ma & Auld, 

2016 och Nørøxe et al. 2018). Det finns dock referenser som höjer ett varning-

ens finger mot det stora fokus på medarbetarnas effektivitet som företags- och 

HR-avdelningar ofta arbetar mot (Guest, 2017). Författaren nämner ett begrepp, 

den sk. ”ömsesidiga modellen” och föreslår att arbetet inom HR-avdelningar och 

bland chefer borde inrikta sig på att gynna både personalen och organisationer-

na. Historiskt sett har, enligt författaren, forskningen inriktats på att hitta fak-

torer som kan öka aktieägarnas utdelning. Medarbetares arbetsmiljö och välbe-



 

13 

 

finnande har då fått stå tillbaka och blivit lite av en “bi-produkt” (Guest, 2017, 

28). Detta trots att annan forskning visat att det genom att öka medarbetares väl-

befinnande, så går det att öka motivationen och benägenheten att göra ett bra 

jobb hos medarbetarna. Det leder i sin tur till en ökad produktion. En av nyck-

larna till att skapa ett välbefinnande bland medarbetarna, är enligt Guest (2017, 

31) att ta reda på hur de har det genom att använda sig av medarbetarundersök-

ningar, där varje medarbetare ges en röst.  

 

2.4 Teorier 

De teorier som valts ut som intressanta för den aktuella studien har sociologiska 

kopplingar till måendet via arbetssociologin. Efter löpande induktiv ansats inrik-

tades de teoretiskt intressanta begreppen mot lojalitet, organisatorisk olydnad 

och makt. Det finns enligt Karlsson (2008) ett spänningsfält mellan ledningars 

behov av att övervaka sin personal så att uppsatta mål och delmål uppnås, och 

viljan att skapa en kreativ och välmående arbetsmiljö för medarbetarna, så att 

alla vill bidra till verksamhetens ständiga utveckling (Karlsson, 2008, 12). 

Karlsson menar att det inte finns någon given modell som alltid fungerar i detta 

spänningsfält, utan det handlar om att ständigt vara medveten om eventuella 

motsättningar rollerna emellan (Karlsson, 2008, 12).  

 

2.4.1 Lojalitet 

För att kunna ta reda på hur medarbetare mår på jobbet, är de kvantitativa enkä-

terna ett mycket vanligt verktyg på olika arbetsplatser (se avsnitt 2.3). En kvanti-

tativ undersökning bygger på att så många som möjligt i den aktuella populat-

ionen svarar lojalt på enkäterna, så att de statistiska slutsatserna som dras kan 

anses gälla rent statistiskt (Bryman, 20011, 192-193). Problem med bortfall och 

att få respondenterna att svara är en utmaning för cheferna. Viljan att vara lojal 

eller inte mot organisationen och mot dem som distribuerar enkäterna, kan vari-

era mellan olika personer (Bryman, 2011, 71). Lojalitet är ett begrepp som kan 

delas upp i olika dimensioner enligt forskningen (Arvidson & Axelsson, 2014). 

Författarna skriver om en uppdelning av lojalitet i vertikal och horisontell lojali-

tet samt i frivillig och ofrivillig lojalitet (Arvidson & Axelsson, 2014, 26). På en 

arbetsplats är det oftast den vertikala dimensionen av lojalitet som är tydlig och 

som krävs, d.v.s. lojaliteten mellan chefer och de anställda.  Den horisontella 

lojaliteten återfinns i lojaliteten kollegor emellan på arbetsplatsen. Lojaliteten 

kan även enligt Arvidson & Axelsson (2014) vara antingen frivillig (då man ex-

empelvis frivilligt underordnar sig en karismatisk ledare) eller ofrivillig (då 

medarbetaren krävs att tänka och prestera enligt rådande arbetsplatskultur).  

 

Även Paulsen (2015a) skriver om begrepp som kan uppkomma bland medarbe-

tare och som handlar om lojalitet och arbetsplikt. I en studie från Arbetsför-
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medlingen beskriver Paulsen hur situationer kan uppkomma på arbetsplatser då 

brist på lojalitet resulterar i att medarbetare hittar sätt att använda arbetstiden till 

annat än just arbete (Paulsen, 2015b, 363). Paulsen skriver om aktiviteter såsom 

simulering av arbete, maskning från sina ordinarie arbetsuppgifter eller att med-

arbetare utför egna sysslor på arbetet som inte har att göra med ordinarie arbets-

uppgifter (Paulsen, 2015b, 362-363). Skillnaden i vad medarbetare väljer att 

göra exempelvis då det är mindre att göra, handlar enligt Paulsen (2015b) om 

lojaliteten till arbetet som ska utföras. Det framgår i studien att det kollegiala 

ansvaret medarbetare emellan oftast är starkt. Om någon ska drabbas av konse-

kvenserna av exempelvis maskningen, så ska det enligt studien vara chefen (Pa-

ulsen, 2015b, 360).   

 

2.4.2 Organisatorisk olydnad 

Det är vanligt att det på en arbetsplats finns kontroller av medarbetarna, både 

gällande hur man genomför sina arbetsuppgifter och av personers attityder till 

arbetet. Att förhålla sig till denna övervakning kan skapa ett behov hos medarbe-

tare att konstruera en överlevnadsstrategi som inbegriper ett motstånd av infor-

mell karaktär (Karlsson, 2006, 105-106). Att känna av och påverkas av ledning-

ens kontroll, kan få motkrafter att växa på arbetsplatsen, och en vilja hos medar-

betarna att bevara sin egen självständighet kan växa fram (Karlsson, 2006, 106). 

I litteraturen finns referenser som trycker på vikten av att medarbetare behöver 

känna värdighet, självständighet och autonomi i arbetet (se Karlsson, 2008, 9). 

Men, medarbetares behov av självständighet och autonomi kan också hamna i 

motsättning till ledningens krav på hög produktion, effektivitet och lönsamhet 

(Karlsson, 2008, 9).  

 

Situationer på arbetsplatser som uppkommer utifrån att ledningen inte litar på att 

de anställda gör sitt jobb utan övergripande måste kontrolleras och följas upp, 

motarbetar medarbetares autonomi (Karlsson, 2008, 11). Ledningens maktposit-

ion blir då tydlig gentemot medarbetarna (Karlsson, 2008, 9). Sådana överva-

kande system kan ge uppkomst till starka krafter till medarbetares motstånd och 

olydnad (Karlsson, 2008, 11). Karlsson skriver om begreppet självorganisation, 

och det innefattar bl. a. arbetsgruppers strävan att markera mot de överordnades 

krav genom utövning av ett organisatoriskt motstånd och en organisatorisk 

olydnad. Att som medarbetare aktivt välja att inte följa ledningens krav och öns-

kemål, kan tolkas som ett sätt att utöva organisatorisk olydnad (Karlsson, 2006, 

104). Begreppet återfinns även internationellt (eng. organizational mis-

behaviour) och beskrivs bland annat som ett fenomen där medarbetare gör saker 

och tänker på saker som inte den övergripande ledningen vill att de ska göra 

(Ackroyd & Thomson, 1999, 2). Karlsson (2008) definierar motstånd och orga-

nisatorisk olydnad enligt följande: ”Allt som anställda gör och tänker som över-

ordnade inte vill att de ska göra och tänka” (Karlsson, 2008, 17).  
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Den norske sociologen Sverre Lysgaard (i Karlsson, 2006), författade under 

1960-talet en teori om arbetarkollektivet (arbeiderkollektivet) som blivit upp-

märksammad av bl. a. Karlsson (2006). I Lysgaards bok beskrivs enligt Karlsson 

(2006) det organisatoriska motståndet utifrån reaktioner från medarbetare som 

kommit i kläm mellan det teknisk/ekonomiska systemet och det mänskliga sy-

stemet (Karlsson, 2006, 110). I det teknisk/ekonomiska systemet å ena sidan, 

ställs höga krav från ledningens sida, och systemet belönar hög produktion, 

snabbhet, styrka, lojalitet och produktivitet (Karlsson, Skorstad & Axelsson, 

2015). Kraven på medarbetare kan upplevas som höga och omättliga. Det 

mänskliga systemet å andra sidan, utgörs av ett system av människor som upp-

lever sig vara begränsade och trygghetssökande. I det systemet handlar det om 

situationen att arbetskraften behöver känna att de är människor (Karlsson, 2015, 

8). 

 

Det som sker i gränslandet mellan de två systemen för att öka möjligheten till 

överlevnad enligt Lysgaard (i Karlsson 2006, 110-111) är, att medarbetarna kon-

struerar en buffert mellan det teknisk/ekonomiska systemet och det mänskliga 

systemet som Lysgaard kallar arbetarkollektivet. Däri skyddas medarbetaren 

från de hårda kraven, och man sätter upp lite av sina egna regler och lagar för att 

kunna stå ut. Man hittar sätt att identifiera sig med varandra och en organisato-

risk olydnad uppstår informellt (Karlsson, 2006, 112). Den studie som Lysgaard 

utförde på 1960-talet har följts upp 60 år senare, och det visade sig att ett arbe-

tande kollektiv även i modern tid markerade ett avstånd till ledningen och ett 

upprätthållande av arbetarkollektivets motstånd då man upplevde missförhållan-

den (Karlsson, Skorstad & Axelsson, 2015, 12). På arbetsplatsen behöver led-

ningen medarbetare som samarbetar och fungerar i verksamheten (Karlsson, 

2008, 13). Men, risken är att medarbetare som upplever sig sitta i kläm mellan 

de olika systemen, utvecklar ett buffrande arbetarkollektiv vilket skapar sin egen 

solidaritet som kan motarbeta ledningens intentioner (Lysgaard 1972 (1961) i 

Karlsson, 2008, 14).  

 

Att förstå organisatorisk olydnad innebär en förståelse för att det inte bara hand-

lar om vad medarbetare gör eller inte gör på sin arbetsplats enligt Karlsson 

(2008). Mycket av olydnaden ligger i relationer mellan över- och underordnande 

där motstånd uppstår som ett centralt begrepp (Karlsson, 2008, 133). ”Motstånd 

är sådant som anställda gör, tänker och är, som överordnade inte vill att de ska 

göra, tänka och vara och som medvetet riktar sig uppåt i den organisatoriska hie-

rarkin” (Karlsson, 2008, 133). Karlsson menar vidare att medarbetares motstånd 

kan ses som ett svar från medarbetare i relation till ledningens kontroll över dem 

(Karlsson, 2008, 133). Det framgår även att det bland medarbetare som utövar 

organisatorisk olydnad, inte säkert finns en medvetenhet om att man utövar 

olydnad (Karlsson, 2008, 13). Medarbetare kan medvetet bryta mot organisat-
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ionens regler, instruktioner och normer utan att tycka att man därigenom utövar 

organisatorisk olydnad (Karlsson, 2008, 134). Tanken hos medarbetarna kan 

vara att de genom sin olydnad befäster en värdighet som ett försvar gentemot 

ledningen och ledningens krav (Karlsson, 2008, 14, 139). Det är enligt Ackroyd 

& Thompson (1999) svårt för chefer att göra någonting åt uppkommen olydnad, 

då medarbetare som blir påkomna vid inspektioner kan ändra sin olydnad och 

växla till en annan typ av undvikande beteende (Ackroyd & Thompson, 1999, 

4).  

 

2.4.3 Maktbegreppet 

Makt är ett komplext begrepp som många forskare och författare på fler sätt för-

sökt att beskriva och definiera (Heide, Johansson & Simonsson 2012, 101). En 

chef har i sin yrkesroll en inbyggd makt över sin personal, och den makten syn-

liggörs i många olika situationer på en arbetsplats, bl. a vid lönesättning och be-

dömningar av prestation (Heide, Johansson & Simonsson 2012, 101). Tradition-

ellt finns en tanke att makt utgår uppifrån genom sk. formell makt utifrån de rol-

ler som chefer har över medarbetare (Alvesson, 2013, 217). Makt och rädslan 

för eventuella negativa konsekvenser ovanifrån, är den viktig del av hur formell 

makt upplevs och utövas (Alvesson, 2013, 214). Under 1900-talets senare del 

har teorier vuxit fram som mer pekar på en ”modernare” syn på makt, som me-

nar att en överordnad chef har makt eftersom de underställda accepterar rollför-

hållandena, och det tillåter chefen att utöva makt (Heide, Johansson & Simons-

son 2012, 101). Författarna hänvisar bl.a. till teorier som skrevs av Michel 

Foucault som levde mellan åren 1926-1984.  

 

Foucault menade att makt inte bara utövas av vissa i samhället, utan att makt är 

något som alltid finns med i alla former av vårt sociala system (Börjesson & 

Rehn 2009, 45, Alvesson, 2013, 226). Även medarbetare har makt i en organi-

sation, då alla är ömsesidigt beroende av varandra i olika grupper och i de relat-

ioner som man ingår i. Axelsson & Qvarsebo (2017, 9, 145) menar att Foucault 

har liknat sina maktstudier vid en verktygslåda som innehåller många olika 

verktyg som människor kan använda när de själva vill. Makten är enligt 

Foucault rationell, produktiv och öppnar upp möjligheter till handling. Enligt 

Hörnqvist (1996) menar Foucault att makt inte är något som förvärvas, utan 

makt är en relation människor emellan (Hörnqvist 1996, 28).  

 

Foucault skrev bland annat om ett begrepp som nämns power/knowledge, och 

med det menas att makt och kunskap sitter tätt ihop (Börjesson & Rehn 2009, 

46). Genom att tillskansa sig kunskap erhåller man makt, och om man får makt, 

erhåller man kunskap. Det finns alltid interna skillnader mellan olika medarbeta-

res upplevelser av maktförhållanden på arbetsplatser. Effekter av makt kan för 

vissa bli en positiv upplevelse, då ett prioriterat förbättringsområde utifrån en 
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medarbetarunderökning kan kännas viktigt och motiverande (Börjesson & Rehn 

2009, 27). Men, en utebliven fokusering från ledningshåll på missförhållanden 

som anses viktiga från medarbetarhåll, kan skapa känslor av maktlöshet för 

medarbetare. Detta kan leda till ilska, apati och nedstämdhet (Börjesson & Rehn 

2009, 27). En risk som HR och chefer tar vid en utebliven resultatsamverkan, är 

att svarsfrekvensen kan sjunka inför kommande medarbetarunderökningar. 

Medarbetare kan då med sin makt visa att man inte tror på medarbetarundersök-

ningen som ett förbättringsverktyg. Det kan också resultera i riktad anonym kri-

tik och betygssättning av vissa chefer i kommande undersökningar som kan få 

konsekvenser för enskilda personer, beskrivet i två olika bloggar (Casserlöv, 

2014; Hammarkrantz, 2015). 
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3. METOD 

I kapitlet redogörs för den vetenskapliga ansats som valts i studien samt val av 

metod utifrån studiens problemställning. Avsnittet innehåller även redogörelser 

för praktiskt tillvägagångssätt, beskrivning av urval och analysmetod, samt ett 

avsnitt om studiens kvalitet och tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

om tillämpad forskningsetik.  

3.1 Vetenskapliga grunder 

3.1.1 Ontologi 

Med målet att få studien så transparent som möjlig, är det av vikt att det tydligt 

framgår på vilket sätt studien är uppbyggd och utifrån vilken ontologisk inrikt-

ning som forskningsproblemet är operationaliserat. Olika ontologiska synsätt 

präglar hur vi ser på det som sker i våra liv och i vår omvärld, och om det som 

sker, sker oberoende eller beroende av de unika sociala aktörer som deltar i den 

(Olsson, 2002, 72-73).  

 

Syftet i den här studien var att öka insikten och kunskapen om medarbetares och 

chefers upplevelser av pulsade/frekventa medarbetarundersökningar. Tanken var 

att få ta del av informanternas uppfattningar och upplevelser runt frågeställning-

arna, och utifrån dem försöka tolka och utveckla en förståelse för dessa tankar 

och uppfattningar. Valet av ontologisk ansats för studien har därför blivit den 

konstruktionistiska (Bryman, 2011, 32-34). Det vardagliga samspelet människor 

emellan är av stor vikt inom konstruktionismen, där människors uppfattningar 

och interaktioner skapar den verklighet som människor befinner sig i. Forskare 

med ett konstruktionistiskt synsätt ser sig som en del av verkligheten och hänsyn 

tas till mellanmänskliga skeenden, till skillnad från objektivister som utgår ifrån 

att det som sker i våra samhällen och i våra liv, sker oberoende av de människor 

som aktivt deltar i den (Bryman, 2011, 36). 

3.1.2 Kunskapsteoretiska antaganden, epistemologi 

Epistemologi behandlar frågor om vad som kan betraktas som kunskap inom det 

aktuella ämnesområdet (Kvale & Brinkmann 2014, 69-71). Valet av epistemo-

logi i en studie speglar den syn som forskaren har på vad som räknas som kun-

skap. Eftersom ansatsen i den här studien var att ta reda på vad medarbetare och 

chefer har för uppfattning om medarbetarenkäter som verktyg i arbetsmiljöarbe-

tet, var det av vikt att studien präglades av nyfikenhet och ett öppet förhållnings-

sätt inför informanternas uppfattningar och upplevelser. Interpretativismen, som 

blev den kunskapsteoretiska inriktning som studien utformades efter, menar att 

kunskap skapas utifrån människors egna berättelser och utsagor som en kontrast 

till positivismens lagmässiga förklaringar (Bryman, 2011, 32-35).   
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För att hitta en lämplig arbetsmodell för den här undersökningen, studerades den 

teoretiska tanken inom den sk. hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann 

2014, 252, Alvesson, 2013, 36-39). Metoden är tolkande och tanken är inte att 

hitta generaliserbara resultat uppbyggda av statistik, utan att skapa en djupare 

förståelse för frågeställningarna inom forskningsproblemet (Gustavsson, 2004, 

12-14). Inom hermeneutiken är målet att successivt allt eftersom studien fortlö-

per, skapa en fördjupad förståelse för problemområdets innehåll och tema ge-

nom att fokusera både på helheten och på delarna (Alvesson & Sköldberg 2017, 

135-136). Arbetet med studien gjordes utifrån målet att den framväxande förstå-

elsen utifrån delarna, tillsammans skulle leda mot en helhet, men även kanske 

motarbeta och krocka mot varandra i arbetet mot en relativ helhet (Alvesson & 

Sköldberg 2017, 153, 155).  

3.1.3 Förförståelse 

Författarens egen förförståelse, d.v.s. kunskap och erfarenheter om det studerade 

ämnet, är av vikt och kan enligt hermeneutiken ses som ett bidrag på ett givande 

och positivt sätt (Thomassen 2007, 178 ff). Författaren till studien har flera års 

erfarenhet av årliga, sällankommande medarbetarundersökningar på olika myn-

digheter, men begränsad kunskap och förförståelse av frekventa/pulsade medar-

betarundersökningar. Saknaden av erfarenhet av pulsade/frekventa medarbetar-

undersökningar har möjliggjort för författaren att ha ett öppet sinne inför inter-

vjuerna och även under bearbetningen av informanternas utsagor. Dock var det 

viktigt att beakta att tolkningar av resultat kan bli påverkade både av forskarens 

värderingar och begränsade förförståelse samt av den kontext som intervjuerna 

utfördes i. Det handlar om viktiga påverkansfaktorer (Thurén 2007, 103, Ahrne 

& Svensson 2015, 8). Det har inte presenterats och framgått i kontakterna med 

informanterna att författaren själv är chef i sin profession. Syftet med att undan-

hålla det, var att om möjligt undvika förutfattade meningar om rollerna och und-

vika maktspel under själva intervjutillfällena.  

3.2 Metodologi  

Utifrån de ontologiska och epistemologiska valda ansatserna, föll valet av meto-

dologi på den induktiva ansatsen, d.v.s att utifrån ett antal observationer i empi-

rin söka gemensamma nämnare, och att sedan formulera eventuella teorier uti-

från dessa (Kvale & Brinkmann 2014, 238, Thurén 2007, 22). Med anledning av 

att det inte gått att finna publicerade forskningsrapporter om pulsade/frekventa 

medarbetarundersökningar, har studien formats utifrån en undersökande och ex-

plorativ metodologi. Den explorativa ansatsen används vid situationer då man 

behöver närma sig ett forskningsområde i en utforskande process utan stöd i ti-

digare publicerade forskarstudier (Starrin & Svensson, 1994, 23, Bryman 2011, 

46). Forskaren utgår ifrån att det vid samtalen med informanterna inte finns 

några föraningar om vart intervjuerna ska komma att leda (Kvale & Brinkmann 

2014, 147-148).  
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En explorativ intervju är till sitt upplägg öppen utan allt för strukturerade frågor 

med syfte att kartlägga det outforskade intresseområdet (Alvesson & Sköldberg 

2017, 84). Alvesson & Sköldberg menar allt eftersom datainsamlandet fortskri-

der, kan frågorna och arbetssättet revideras successivt och flexibiliteten i ansat-

sen blir därför central (Alvesson & Sköldberg 2017, 84). Man kan säga att erfa-

renheterna i studien systematiserades, mönster identifierades och teorier diskute-

rades med handledaren. Det kanske inte alltid går att hitta helt nya teorier i den 

induktiva forskningsansatsen, men eventuellt kan nyanser av befintliga begrepp 

identifieras (Thurén, 2007, 23-24). Den induktiva metodologin passade bra i 

studien eftersom författarens egen förförståelse kring ämnet frekventa medarbe-

tarundersökningar såsom tidigare nämnts, var begränsad och därför var det svårt 

att i förväg utgå ifrån några hypoteser i ett deduktivt arbetssätt.   

 

3.3 Forskningsmetod 

3.3.1 Kvalitativ ansats 

Vid insamlingen av studiens arbetsmaterial användes en kvalitativ ansats med 

personliga intervjuer. Målsättningen med kvalitativa studier är att forskaren ger 

sig in i en okänd värld och verklighet, och utifrån den formulera någon sorts 

ordning och teori (Kvale & Brinkmann,  2014, 47). Betoningen låg på subjektiva 

berättelser och tyckanden, och dessa berättelser banade väg mot studiens tolk-

ningar och slutsatser. En viktig utgångspunkt i kvalitativa studier är att alla kan 

uppfatta verkligheten på olika sätt och att det därför inte finns någon objektiv 

och absolut sanning (Kvale & Brinkmann,  2014, 17). Kvalitativa data mäts inte, 

utan man konstaterar att information finns, undersöker hur de fungerar och ser 

på i vilken situation de förekommer. I det här fallet innebar det att studien an-

vände sig av ett flexibelt arbetssätt och intervjuer varvades löpande med ana-

lyser och tolkningar (Ahrne & Svensson 2015, 15). Arbetet dominerades av ett 

sökande efter nyanser, normer och värderingar med syfte att sätta in dem i ett 

sammanhang (Starrin 1994, 19-21). Genom studiens intervjuer söktes förståelse 

inom ett nytt forskningsområde där inte litteratursökningarna gett några forsk-

ningsreferenser att utgå ifrån. 

 

Initialt i studien intervjuades en chef och en medarbetare. Efter transkriberingar-

na genomförts, gjordes en kortare avstämning som inbegrep resonemang och 

reflektion över inhämtad kunskap. En tillfällig tolkning gjordes. Processen fort-

skred med ytterligare intervjuer och återkommande halvhalter av resonemang 

och reflektioner. Att identifiera fenomenen om hur chefer och medarbetare reso-

nerar, värdesätter och bedömer de pulsade/ frekventa medarbetarunderökningar-

na, blev ett successivt växande kunskapsmål för studien. Processen utgjordes av 

en fortskridande utveckling av helhet mot delar och delar mot helhet i en spiral-

formad utveckling av kunskap. Någon generell arbetsmetod fanns inte färdig att 
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följa beträffande den hermeneutiska arbetsprocessen, utan kunskapen i studien 

har vuxit fram kontinuerligt på ett explorativt arbetssätt (Westlund 2015, 79-81). 
Olika uttryck, fördjupningar och teman har fått leda arbetet framåt och de skap-

ade en större förståelse och djupare tolkning utifrån frågeställningen allt ef-

tersom.  

 

3.4 Litteratursökningar 

Studien har fokuserat på litteratursökningar både i Sverige och internationellt 

angående hur man undersöker hur medarbetare mår på sina arbetsplatser. Att 

hitta publicerad forskning baserad på olika arbetsplatsers interna och skarpa 

medarbetarundersökningar, har varit svårt eftersom de sällan publiceras för all-

mänheten. Sökningarna har därför gjorts utifrån publicerade studier av hur fors-

kare har valt att mäta och undersöka måendet på arbetsplatser. Begreppet må-

ende visar sig vara komplext, med många olika ingångar. Främst har litteraturs-

ökningarna koncentrerats till åren 2016-2019, men några referenser har även 

tagits med från tidigare år, då dessa bedömts intressanta för arbetet. Artiklar om 

pulsade mätningar angående e-hälsa, d.v.s hälsoprogram där man tillämpar ny 

teknik för att göra riktade mätningar på medarbetare i form av ex. blodtryck, 

stresshormoner etc. via portabla mätare, mobiltelefoner etc. har inte tagits med i 

denna litteratursökning. Några litteraturstudier har inte gjorts angående vilka 

arbetsmiljölagar eller krav ur arbetsmiljösynpunkt som finns i de olika länderna, 

utan sökningarna har enbart gjorts utifrån vilka typer av undersökningsmetoder 

som publicerats. 

De sökord som användes vid litteratursökningarna har varit: pulse survey, em-

ployee survey, employee engagement survey, job satisfaction, work motivation, 

psychological work environment, employee satisfaction, employee wellness, 

workplace well-being, organisatorisk olydnad, organizational misbehaviour, lo-

jalitet, självorganisation och arbetarkollektiv. Databaser som använts vid sök-

ningarna har främst varit UniSearch och DIVA via Linköpings universitet samt 

Google Scholar. Inledningsvis bokades en sittning med en av Linköpings uni-

versitets bibliotekarier för att få hjälp i sökandet efter relevanta källor. Referens-

listan och källhänvisningarna i uppsatsen är skapade utifrån Harvardsystemet, 

Umeå universitet (https://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/ kallhanvis-

ningar-harvard). 

Utförda litteratursökningar har i den här studien inte resulterat i någon aktuell 

publicerad forskning rörande just “pulsade/frekventa enkäter”. Anledningen kan 

vara begränsningar i sökprocessen utifrån de valda sökorden. En annan anled-

ning kan vara trögheten i publiceringen av forskningsresultat. Eftersom de pul-

sade/frekventa medarbetarundersökningarna är relativt nya på marknaden, så 

kan de uteblivna litteratursökningsresultaten bero på att eventuell forskning inte 

hunnit publiceras ännu. Litteratursökningarna har istället inriktats på aktuella 

https://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/%20kallhanvisningar-harvard
https://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/%20kallhanvisningar-harvard
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publicerade forskningsartiklar och sammanfattningar av utförd forskning rö-

rande hur man kan ta reda på hur medarbetare mår på sina arbetsplatser via olika 

typer av medarbetarundersökningar.  

 

3.5 Urval 

För att skapa en bredd runt forskningsproblemet, så valdes tio informanter ut 

genom snöbollsurval, varav fem var medarbetare och fem var chefer. Att arbeta 

med snöbollsurval innebär att man börjar sin studie med ett fåtal informanter, 

och därefter adderas ytterligare informanter utifrån tips, kontakter och annan 

kännedom (Ahrne & Svensson 2015, 41). Författarens egna nätverk har nyttjats 

liksom kontakter i arbetslivet för att hitta lämpliga informanter.  

 

Vid urvalet av informanter gjordes bedömningen att det är en fördel om infor-

manterna i det explorativa upplägget representerar olika typer av arbetsplatser 

med olika typer av pulsade/ frekventa medarbetarundersökningar. Resultatet av 

urvalet blev intervjuer på ett antal olika arbetsplatser i Eskilstuna, Norrköping, 

Jönköping och Linköping. Arbetsplatserna utgjordes både av statliga och av pri-

vata verksamheter. Angående variationen av olika typer av pulsade/frekventa 

medarbetarundersökningar så såg fördelningen i studien ut enligt följande: 

 

• På två arbetsplatser skickade cheferna ut frågor till medarbetarna flera 

gånger i veckan, lite spontant utan någon förutbestämd plan. Det kunde 

vara en eller flera frågor som skickades ut per tillfälle och frågorna kunde 

variera från gång till gång. 

• En arbetsplats hade fem återkommande frågor till medarbetarna varje 

vecka och de skickades ut från HR-avdelningen centralt. 

• En arbetsplats hade ”stå-möten” en gång per vecka vid en vit tavla, där 

medarbetarna och gruppchefen markerade glada och/eller ledsna gubbar 

utifrån fyra förutbestämda frågor.  

• En arbetsplats hade medarbetarundersökningar utskickade från HR-

avdelningen centralt tre-fyra gånger per år med fem frågor i varje fråge-

omgång. De flesta frågorna återkom, men någon fråga kunde bytas ut vid 

vissa tillfällen utifrån ledningens och HR:s önskemål. 

 

Tanken med att bredda urvalet av informanter med olika typer av erfarenheter av 

pulsade/ frekventa medarbetarundersökningar från olika arbetsplatser, var att de 

skulle bidra till en variation av olika infallsvinklar i frågeställningarna och skapa 

ett omfattande informationsinnehåll till studien.  

3.6 Praktiskt tillvägagångssätt 

De allra flesta av intervjuerna genomfördes på informanternas egna arbetsplatser 

i Linköping, Eskilstuna, Jönköping och Norrköping och samtliga intervjuer spe-
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lades in via en mobiltelefon. Att välja att intervjua på informanternas egna ar-

betsplatser var ett övergripande önskemål, med syfte att skapa trygghet i inter-

vjusituationen där kontexten var känd (Kvale & Brinkmann 2014, 121-122). 

Samtliga transkriberingar gjordes av författaren själv med hjälp av en speciell 

applikation i telefonen vilken möjliggjorde neddragning av hastigheten på de 

inspelade intervjuerna. Transkriberingarna gjordes inom någon veckas tid efter 

utförd intervju. De nedskrivna transkriberingarna drogs ut på papper och lästes 

igenom vid upprepade tillfällen för att identifiera och markera nyckelbegrepp. 

Arbetssättet med att själv transkribera alla intervjuer samt att dra ut alla inter-

vjuer på papper, möjliggjorde en distans till det sagda och skapade ett behövligt 

perspektiv inför analyserna och tolkningarna. 

 

3.6.1 Intervjuguiderna 

Det förekom två olika intervjuguider i studien, en för chefer och en för medarbe-

tare (se bilaga 1 och 2). Att arbeta med olika intervjuguider möjliggjorde olika 

fokusområden i intervjuerna. Chefer fick exempelvis frågor om sina kontakter 

med HR och om utformningen av enkäterna, och medarbetare fick frågor om 

sina kollegors uppfattning av verktygen och hur de uppfattade chefernas arbete 

med enkätsvaren. Tanken var att varje individuell intervju skulle ta ca 45 minu-

ter, vilket visade sig stämma. Innan första intervjun genomfördes, testades frå-

gorna på en pilotperson. Efter testningen justerades frågorna något och antalet 

frågor minskades. De intervjuguider som användes var semistrukturerade och 

tanken var att intervjuerna kunde göras flexibelt och följdfrågorna skulle kunna 

ställas fritt någon tanke på bakomliggande teorier (Bryman 2011, 206). En av-

stämning genomfördes efter det att två intervjuer transkriberats. Syftet var att 

fundera på om nya frågor skulle adderas eller om någon fråga skulle tas bort 

(Ahrne & Svensson 2015, 44). Inga justeringar av guiderna gjordes, utan samt-

liga informanter intervjuades med utefter de förberedda guiderna. Inget bortfall 

av informanter förekom, utan de tio inbokade intervjuerna genomfördes enligt 

uppsatt schema.  

 

3.7 Bearbetning och analys 

Analysen av det empiriska materialet startade direkt efter det att några intervjuer 

genomförts enligt arbetsgången i den hermeneutiska spiralen (se avsnitt 3.1.2). 

Genomförda intervjuers transkriberingar lästes ett flertal gånger så snart de var 

utskrivna. Nyckelord identifierades löpande och olika begrepp namngavs som en 

återkommande analytisk aktivitet. Nya nyckelord identifierades allt eftersom 

intervjuerna transkriberades. Efter den inledande begreppssorteringen genom-

fördes en samlad avstämning, för att utröna eventuella mer eller mindre tydliga 

teman (Bryman 2011, 430, 523–525, 528–530). Intressanta och meningsbärande 

citat identifierades och fördes över till ett separat dokument med syfte att må-
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lande kunna beskriva och tydliggöra de funna temaområdena och tydliggöra 

grunden till analyserna i arbetet (se bilaga 3). Därefter övergick analysen och 

bearbetningen till en mer deskriptiv arbetsmetod, med syfte att på ett öppet sätt 

kunna fundera runt och kunna utröna vad det var som informanterna egentligen 

berättade om (Kvale & Brinkman 2014, 245–249). Då var fokus att fritt fundera 

på och analysera vad det sagda kunde handla om utifrån ett arbetssociologiskt 

teoretiskt perspektiv. Efter att de deskriptiva beskrivningarna genomförts gjor-

des en slutgiltig analys där huvudmålet var att induktivt försöka söka efter möj-

liga förklarande teorier (Ahrne & Svensson 2015, 218). Analyserna gjordes både 

ur ett chefs- och ur ett medarbetarperspektiv.  

3.8 Kvalitet 

3.8.1 Validitet 

Validiteten handlar om i vilken grad studien har mätt det som avsetts att mäta 

(Kvale & Brinkman 2014, 296). Med det menas hur användbar den insamlade 

informationen är och hur relevant den är för studiens frågeställning. Validiteten 

delas in i intern validitet, där man ser till graden överensstämmelse mellan de 

teoretiska idéer som utvecklas i studien och forskarens observationer, och extern 

validitet som handlar om till vilken grad resultatet kan generaliseras till andra 

situationer och sociala miljöer (Bryman 2011, 352). Även tydligheten i eventuell 

förförståelse hos forskaren kan öka validiteten. Det är av vikt för validiteten att 

forskaren, dvs. tolkaren av det sagda, är transparent i sina analyssteg och möj-

liggör stor insyn i den s.k. “svarta lådan”. Med den svarta lådan menas det som 

utförs i genomförandet av forskningen, men som kanske aldrig redovisas i upp-

satsen. Ambitionen med den aktuella studien har varit att redovisa alla steg som 

utförts under studiens gång (Kvale & Brinkmann, 2014, 297-299). 

3.8.2 Reliabilitet 

Med begreppet reliabilitet menas tillförlitligheten och säkerheten i den informat-

ion som använts, hur den har samlats in och hur den har bearbetats (Kylén 2004, 

140). En studie har hög reliabilitet om det går att påvisa att resultaten inte byg-

ger på tillfälligheter, utan samlats in strukturerat och formellt (Kvale & Brink-

mann, 2014, 295). I en kvalitativ studie kan reliabiliteten vara svår att fastställa 

på ett tillförlitligt sätt. Istället kan man försöka uppnå det genom att man låter 

intervjupersoner läsa igenom en sammanfattning av intervjun och på så sätt låta 

den intervjuade se om den känner igen sig samt ge möjlighet till att lägga till 

något om så önskas. Någon genomläsning har inte använts i den här studien. Det 

kan också vara aktuellt att komplettera intervjun i efterhand om man ser att nå-

got viktigt inte framkom eller om det är något som man i efterhand inte förstår. I 

den här studien har det inte bedömts funnits något behov av kompletteringar, 

utan de utförda intervjuerna har bedömts som tillräckliga i omfång för de efter-

följande analyserna.  
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Vad gäller replikerbarheten i studien, så menas det att studien ska presenteras,  

genomföras och dokumenteras på ett sätt som gör att en annan forskare skulle 

kunna förstå upplägget och ha möjlighet att genomföra en likadan studie. Dock 

är det troligt att en annan forskare inte skulle kunna komma fram till exakt 

samma resultat. Även om samma personer intervjuas, kan andra ord och utsagor 

komma upp som leder till andra tolkningar och nyckelord (Bryman 2011, 368–

369). Men, det gäller ändå att arbeta på ett sätt så att en eventuell upprepning av 

intervjuerna ger svar som i stort pekar åt samma håll (Kylén 2004, 13).  

 

Man behöver vara uppmärksam på att det finns motsättningar mellan reliabilitet 

och validitet. En låg reliabilitet i studien för med sig att validiteten minskar. 

Men, en hög reliabilitet höjer inte automatiskt validiteten (Kylén 2004, 13). En 

hög reliabilitet är självklart bra för studien, men värdet av de uppgifter som in-

hämtats, behöver inte påverkas. Det innebär att validiteten och användbarheten 

av uppgifterna kanske inte ökar alls. En styrd och formell studie kan minska va-

liditeten då möjligheterna till att fördjupa frågeställningar och anpassningen av 

data försvåras (Kylén 2004, 140–142).  Upplägget i studien med de semistruktu-

rerade intervjuguiderna som anpassades efter varje intervjusituation, gav ett bra 

tillfälle till relevanta följdfrågor för ökad fördjupning. 

 

3.8.3 Överförbarhet och trovärdighet 

Att välja den explorativa ansatsen inom metodologin, kan sägas vara att följa en 

okänd väg utan hypoteser att utgå ifrån och inrikta studierna mot (Bryman, 

2011, 46). Vetenskapligt kan det finnas tankar om att forskning ska vara genera-

liserbar, speciellt inom de naturvetenskapliga kunskapsområdena (Kvale & 

Brinkmann, 2014, 310). Att välja att arbeta med kvalitativa intervjuer, kan inne-

bära att resultaten i sig inte går att generalisera, d.v.s utifrån den externa validi-

teten. Men, eventuella resultat och begrepp kan ändå formuleras så att man ge-

nom studien kan få en hint och en vägledning gentemot situationer som kan 

uppstå i liknande fall och verksamheter (Kvale & Brinkmann, 2014, 312). Tro-

värdigheten i studien baseras på den interna validiteten och hur tydlig som fors-

karen varit i att presentera de vetenskapliga grunder som studien är skapad utef-

ter (Bryman, 2011, 52). I den aktuella studien var det inte en initial tanke att re-

sultaten skulle bli generaliserbara mot andra arbetsplatser och verksamheter. Det 

uteslöt inte ambitionen att skapa en studie med hög trovärdighet genom transpa-

rens.  

 

3.9 Forskningsetik 

I all forskning är det av stor vikt att det tas hänsyn till de fyra forskningsetiska 

principerna, d.v.s. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman 2011, 131–132). Människor som ingår i forsk-
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ningsundersökningar måste garanteras trygghet att de inte skadas eller råkar illa 

ut efter det att forskningen publiceras. Vetenskapsrådet har gett ut skriften “God 

forskningssed” (2017), och i den betonas det väsentliga i att forskare följer de 

fyra forskningsetiska principerna så att förtroendet för forskningen vidmakthålls. 

Den aktuella studien har haft en öppen och transparent attityd och har varit noga 

med att behandla de personer som valde att ställa upp som intervjuobjekt med 

stor respekt. Intervjusituationerna skapades med syfte att vara trygga, vänliga 

och avslappnade för att möjliggöra djupa och insiktsfulla samtal. Efter de inle-

dande personliga kontakterna med informanterna, översändes ett missiv som 

mer ingående presenterade studien, se bilaga 4.  

 

Studien har beaktat de fyra forskningsetiska principerna enligt följande. Inform-

ations- och samtyckeskravet har beaktats genom noggrannhet både med inform-

ation via utsänt missiv och genom ett inledande informationsavsnitt vid intervju-

tillfället. I det beskrevs syftet med studien och eventuella frågor besvarades. Att 

ställa upp som informant har varit frivilligt, och de som valt att delta har infor-

merats om att de har rätt att bryta intervjun när som helst om de skulle känna sig 

obekväma. Hänsyn har tagits till konfidentialitets- och nyttjandekravet genom 

skriftlig och muntlig information till de intervjuade om hur materialet skulle be-

handlas och redovisas. Alla informanter garanterades sin anonymitet utåt, d.v.s. 

information som kan härledas till en specifik individ har uteslutits och det tran-

skriberade och analyserade materialet kommer inte att användas till något annat 

än till denna studie. Insamlat material har även förvaras så att obehöriga inte har 

haft åtkomst till det, d.v.s. alla transkriberade dokument har förvarats i författa-

rens hem. Efter utförd transkribering har intervjuerna raderats från använd mo-

biltelefon. 

3.10 Metoddiskussion 

I planeringen av uppsatsen konstaterades det att utförd litteratursökning rörande 

forskning om pulsade/frekventa medarbetarundersökningar, inte resulterade i 

några publicerade studier. Detta upplevdes som överraskande, men kunde 

kanske förklaras av att de pulsade undersökningarna inte har förekommit på 

marknaden under så många år. En tröghet i publiceringen av utförd forskning 

kan vara fallet. Självklart fanns det också en möjlighet att litteratursökningarna 

gjordes alltför snävt, men inte ens en bibliotekarie vid Linköpings universitet 

kunde finna publikationer inom området. Utifrån det magra publikationsresulta-

tet, skapades ett behov av ett närmande till problemställningen med ett öppet 

explorativt sinne och en nyfiken hållning till ett tämligen nyskapande forsk-

ningsområde.  

 

Studien designades utifrån en konstruktionistisk ansats där det skulle vara tillåtet 

att bygga kunskapen och förståelsen utifrån informanternas uppfattningar och 

upplevelser. Informanternas erfarenheter och upplevelser av den nya typen av 
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enkätverktyg tänktes skapa en förståelse för forskningsproblemet i en föränder-

lig värld. De begrepp som framkom i studien, gjorde det tydligt att både medar-

betare och chefer konstruerar sin egen verklighet inom området medarbetarun-

dersökningar, och det blev ett intressant tankesätt och en givande upptäckt för 

studien. Någon tanke på statistik eller generaliserbarhet fanns inte med i studiens 

planering, utan målet var att subjektivt få ta del av tio människors upplevelser av 

de frekventa/pulsade medarbetarundersökningar som de använder på sina ar-

betsplatser. Att inte ha någon egen erfarenhet av pulsade/frekventa medarbetar-

undersökningar var ett bra utgångsläge för författaren av studien, och det skap-

ade en ödmjuk inställning till de olika erfarenheter som togs upp i intervjuerna. 

Dock fanns en medvetenhet om att inte styra intervjuerna utifrån eget huvud och 

erfarenhet. Målet var att ha ett öppet sinnelag inför det som skulle kunna tas 

upp. Utifrån detta resonemang blev valet av ett kvalitativt intervjuupplägg en 

given del av den valda forskningsmodellen inom valt problemområde, trots att 

upplägget kunde bli tungt rent tidsmässigt att genomföra. 

 

Självklart hade det varit möjligt att designa studien utefter en kvantitativ forsk-

ningsmetod. Men, med avsaknad av publicerade forskningsstudier, hade det va-

rit svårt att konkret skapa hypoteser och teorier att designa studien utefter. Dess-

utom var möjligheten att hitta en tillräckligt stor population att genomföra en 

enkätstudie i, begränsad för författaren. Att få gå på djupet och att få höra om 

upplevelser och erfarenheter av de pulsade/frekventa medarbetarundersökning-

arna blev en lockande ansats och studien designades därför kvalitativt. 

 

Den induktiva, explorativa metodologi som valdes, kändes till en början som en 

osäker väg, då det inte fanns någon initial aning om vart intervjuerna skulle ta 

vägen. Egen detaljerad förförståelse saknades inför studiens specifika frågeställ-

ningar, vilket skapade en känsla av otrygghet och undringar hur det skulle gå att 

genomföra intervjuerna.  En farhåga var att det skulle kännas svårt att veta vad 

som informanterna skulle ta upp som viktiga upplevelser och betydelsefulla iakt-

tagelser. Det kändes oklart hur det skulle gå att ställa följdfrågor då inga föra-

ningar om ämnesområden fanns. Intervjuguiderna som togs fram gjordes utifrån 

tankar på författarens egna erfarenheter av årliga medarbetarundersökningar. Det 

kändes viktigt att ha två olika intervjuguider, en till chefsintervjuerna och en till 

medarbetarintervjuerna. Tanken var att kunna fokusera på ledning, styrning och 

uppföljning i chefsintervjuerna och mer inrikta medarbetarintervjuerna mot upp-

fattningar av chefers sätt att hantera resultat, kollegors tankar och egna person-

liga reflektioner. Det infann sig en stor upptäckarvilja och en känsla av spänning 

och förväntan inför de stundande intervjuerna vilket kändes inspirerande och 

givande. Att inte veta vart intervjuerna skulle ta vägen och vad informanterna 

skulle ta upp som viktiga parametrar angående de pulsade/ frekventa undersök-

ningarna, blev till en användbar drivkraft i arbetet. 
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Epistemologiskt valdes interpretativismen, och utifrån den kunskapsteorin iden-

tifierades den hermeneutiska spiralen som arbetsmodell. Tanke var att intervju 

efter intervju skulle bidra med delar i en växande förståelse inom forskningsom-

rådet. I huvudet skapades tankar löpande angående förståelsen av ämnet, men 

det visade sig att varje intervju som genomfördes, adderade nya infallsvinklar 

och ny kunskap så tankarna reviderades under hela studien. Planen var att det 

efter tio intervjuer skulle ha skapats en helhet i förståelsen. Eftersom det sakna-

des tidigare publicerade studier inom ämnesområdet pulsade/frekventa medarbe-

tarundersökningar, så fanns det en osäkerhet att delarna kanske inte skulle kunna 

resultera i någon helhet av värde. Kritik av hermeneutiken finns att läsa i littera-

turen (se Alvesson & Sköldberg, 2017, 206). Arbetsmodellen som sådan följer 

inte ett givet spår, utan är relativt fri i sitt upplägg där förståelsen för problemet 

är tänkt ska växa fram, del för del. Tillsammans ska delarna utvecklas till en 

helhet genom den hermeneutiska spiralen. Alvesson & Sköldberg (2017) menar 

att man genom det hermeneutiska arbetssättet förutsätter att det finns ett över-

gripande tema som leder till en helhet i aktuellt forskningsområde. Om det 

skulle visa sig att det inte existerar någon sådan helhet, kan det resultera i att 

hermeneutiken hamnar snett. Det innebär att man kanske skapar en helhet som 

egentligen inte finns. Det kändes viktigt att beakta detta i studien och viktigt att 

ta med in i resultatdiskussionen. Det handlar om att kunna kritisera de egna slut-

satserna objektivt så som en ”djävulens advokat”. 

 

Att det inte gick att hitta publicerad forskning rörande just “pulsade/frekventa 

enkäter” gjorde att författaren valde att ta med en annan typ av forskning i stu-

dien. Det finns många publikationer att finna rörande hur forskare försöker ta 

reda på hur medarbetare mår på sina arbetsplatser, och slående var att det inte 

verkar finnas en gemensam ingång mot det komplexa begreppet mående. Det 

resulterade i intressanta litteratursökningar som breddade kunskapen inom om-

rådet mående och välbefinnande på arbetsplatser. En global litteratursökning 

gjordes, och det blev intressant att ta del av de olika perspektiv på mående som 

används i olika länder. Självklart finns det fortfarande en känsla av att studien 

kan ha missat någon relevant publikation i litteratursökningarna, d.v.s. någon 

publikation som förekommer och som tar upp pulsade/frekventa medarbetarun-

dersökningar. Men, det blev nödvändigt att efter flera försök, ändå stanna i de 

fynd som gjordes. Självklart kan trögheten i publiceringar göra att det kommer 

att finnas flera publikationer inom ämnesområdet relativt snart.  

 

I aktuell studie valdes informanterna ut via snöbollsurval. Syftet var att intervjua 

chefer och medarbetare i organisationer som på något sätt tillämpade pul-

sade/frekventa medarbetarundersökningar. Angående urvalet så innebar det rent 

praktiskt att författaren började med att kontakta en arbetsplats där information 

fanns om att det förekom pulsade/frekventa medarbetarundersökningar. Arbets-

platsen hade dock nyligen tagit ett beslut om att förändra användningen av verk-
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tyget, så planerna på att intervjua flera personer där, fick ändras. Att hitta andra 

arbetsplatser pulsade/frekventa medarbetarundersökningar blev då en utmaning, 

men det löste sig via kontaktnät och tips från redan intervjuade informanter. Si-

tuationen innebar att studien byggdes upp efter hand, och slutligen innebar snö-

bollsurvalet att intervjuer gjordes i flera olika städer i Mellansverige. Att inte 

göra alla intervjuer på en och samma arbetsplats, vilket skulle kunna ha varit en 

annan modell av upplägg, känns så här i efterhand som ett lyckat val. Informan-

terna hade många olika erfarenheter av olika typer av pulsade/frekventa enkäter 

och erfarenheterna kompletterade varandra i det explorativa upplägget. Urvalet 

gav studien en stor bredd och en variation vilket kändes gynnsamt för studiens 

resultat. Informanterna i studien valdes alltså ut lite av ”en slump”, men sam-

manfattningsvis så bedöms materialet som brett och varierat vilket har bidragit 

positivt till studiens explorativa metodologiska upplägg. 

 

De första kontakterna med tilltänkta informanter togs på arbetsplatserna via tips 

från de interna HR-avdelningarna. Chefer som använde sig av pulsade/frekventa 

medarbetarundersökningar i sina grupper kontaktades, och cheferna valde däref-

ter ut medarbetare som kunde intervjuas. Det fanns initialt en känsla att några 

chefer valde ut medarbetare inom sina organisationer som hade en övergripande 

positiv inställning till de pulsade/frekventa undersökningarna, vilket skulle 

kunna ha snedvridit upplevelserna. Även om så var fallet, så visade det sig vart 

efter att samtliga informanter, både chefer och medarbetare, kunde reflektera 

både positivt och negativt runt de pulsade/frekventa medarbetarundersökningar-

na, vilket blev bra ingångar till problemområdet. Med anledning av detta, gjor-

des inga försök under studiens gång att hitta fler informanter för att täcka in yt-

terligare aspekter på forskningsproblemet. Någon teoretisk mättnad gick inte att 

utläsa av de insamlade svaren, då informanterna under hela studien bidrog med 

att addera nya perspektiv utifrån de olika typerna av frekventa undersökningar 

som de hade erfarenhet av. Det hade självklart varit spännande att göra ytterli-

gare intervjuer med både chefer och medarbetare i studien för att bredda kun-

skapsmaterialet, men det blev nödvändigt att begränsa antalet intervjuer till tio, 

så att tidsplanen skulle kunna hållas och resultaten hinna analyseras inom givet 

kursupplägg. 

 

De intervjuer som genomfördes i studien, skedde i sju fall på informanternas 

egna arbetsplatser, i två fall på annan plats och i ett fall i informantens bostad. 

Konferensrum i anslutning till arbetsplatsernas receptioner var den vanligaste 

intervjulokalen. Vid två tillfällen skedde intervjuerna på personernas egna kon-

tor, och de omgivande rörelserna från pågående verksamhet upplevdes i dessa 

fall som något störande rent ljudmässigt för inspelningarna. Men, känslan att få 

vara mitt i verksamheterna upplevdes ändå som positivt för intervjuerna. Tanken 

var att skapa en trygg och komfortabel miljö vid intervjuerna för att ge möjlighet 

att få informanterna att ”öppna upp sig” och bidra med många olika perspektiv. 
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Inspelningarna via mobiltelefon gjordes diskret och upplevdes inte påverka in-

tervjuerna. Ingen av informanterna sa att de tyckte det var olämpligt att intervju-

erna spelades in. I inledningen av intervjuerna klargjordes det tydligt att alla in-

spelningar skulle raderas så snart transkriberingarna gjorts. 

 

Angående replikerbarheten i studien, så känns det som om det skulle vara svårt 

att återupprepa den aktuella studien, då flera av de frågor som ställdes under in-

tervjuerna skapades spontant utifrån de svar som lämnades, och inte var plane-

rade i förväg utifrån intervjuguiderna. Det fanns en grundstruktur i de semistruk-

turerade intervjuguiderna, men författaren tillät sig att fritt följa upp intressanta 

sidospår som informanterna delgav. Känslan som fanns innan starten av inter-

vjuerna att det saknades förförståelse inför problemformuleringen, kändes efter 

hand oviktigt och en trygghet växte fram. Det infann sig en känsla av grund-

trygghet från  många års användande av årliga medarbetarundersökningar, och 

reflektioner utifrån dessa årliga medarbetarundersökningar blev ett bra sätt att 

komma igång med intervjuerna. Informanterna uppfattades som ärliga i sina 

svar, och stämningarna under intervjuerna blev avslappnade och trygga, enligt 

egen utsago. 

 

Efter varje avslutad intervju så startades transkriberingen så snart tillfälle gavs. 

Trots en stor tidsåtgång, blev transkriberingarna ett bra tillfälle att återuppleva 

intervjuerna och att öppna upp sinnet för nyckelord och funderingar angående 

vad som egentligen sades i intervjuerna. Det fanns en del situationer i transkri-

beringsprocessen som blev knepiga, då informanter använde dialektala uttryck 

och/eller begrepp och namn som skulle kunna uppfattas som personutpekande. 

Dessa speciella dialektala uttryck valdes att inte tas med i skrift, då de eventuellt 

skulle kunna avslöja vissa personers sätt att uttrycka sig. Alla personnamn och 

företagsspecifika begrepp omkodades och talspråk redigerades i vissa fall till 

skriftspråk för att undvika utpekande ordanvändningar och tekniska uttryck. 

 

De som valde att ställa upp som informanter hade i förväg fått missivet (se bi-

laga 4) mailat till sig. Ingen informant valde att kontakta författaren i förväg för 

att ställa frågor. I inledningen av intervjuerna gick författaren igenom de fyra 

forskningsetiska principerna för att säkerställa att informanterna skulle känna sig 

trygga och att de var där frivilligt. Att hantera samtliga intervjuer helt anonymt, 

kändes som en utmaning etiskt, då några av de chefer som ingick i studien, 

själva plockat ut medarbetare som intervjuades i studien. Det innebar att några 

chefer hade kunskap om medarbetare som deltagit, vilket är en utmaning då man 

tillämpar snöbollsurval. För att inte kunna identifiera personerna direkt i texten, 

har alla personer avkodats och namngetts med en bokstav (C för chef och M för 

medarbetare) samt med ett löpnummer. Även namn och platser, verksamhets-

termer och specifika tekniska ord har plockats bort i de presenterade citaten. 

Omkodningen har förhoppningsvis gjort det svårare för utomstående och delta-
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gande informanter att identifiera de intervjuade personerna och deras organisato-

riska tillhörighet. Ingen kontakt har hållits med informanterna efter avslutade 

intervjuer, trots att det tydligt framgick i avslutningen av intervjuerna att man 

gärna fick återkomma.  

 

Att arbeta med analysen av forskningsmaterialet blev en process med både 

självklara val av teman, och svårigheter att hitta en röd tråd i de nyckelord som 

identifierades. Att intervjua semistrukturerat men även fritt, skapade ett antal 

sidospår i textmassorna som till en början kändes spretiga. Kategoriseringen av 

citaten inom olika teman gav sig efter hand, men det var svårt att helt opåverkad 

styra arbetet på ett öppet induktivt arbetssätt, utan att fastna i egna erfarenheter 

och förutfattade meningar med minnen från egna tidigare utförda medarbetaren-

käter. I analysdelen av studien märktes att den egna förförståelsen och egna erfa-

renheter av årliga medarbetarundersökningar gjorde sig till känna och styrde 

tankarna. Medvetenheten om detta, skapade en större vilja till försiktighet mot 

att tidigt smalna av inom vissa teman och styra analysen mot några tidigare 

kända erfarenhetsområden. Självklart fanns det inget medvetet intresse av att 

snedvrida tolkningarna utefter eget huvud, utan viljan att arbeta explorativt blev 

en ledstjärna och ledde förhoppningsvis fram till en tydlig process och en trans-

parent analys.  
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4. RESULTAT 

I kapitlet presenteras studiens resultat sorterade under sex olika teman som iden-

tifierats vid resultatanalyserna, nämligen 1) Jämförelser mellan årliga och pul-

sade/frekventa enkäter, 2) Faktorer som påverkar svarsfrekvensen, 3) Anonymi-

tet, 4) Chefers feedback på ledarrollen, 5) Ärlighet och lojalitet i enkätsvaren 

och 6) Resultathantering. Citaten som presenteras nedan, har valts ut från de ge-

nomförda intervjuerna för att synliggöra och representera olika avsnitt av utförd 

analys. Citaten är sorterade under underrubriker, med svar från chefer för sig 

och svar från medarbetare för sig. Citaten är kodade med en bokstav, där C be-

tyder chef och M betyder medarbetare, samt med ett löpnummer. I samtliga in-

tervjuer framkom det att HR varit drivande med att införa de pulsade/frekventa 

medarbetarundersökningarna. Ingen av informanterna, varken chefer eller med-

arbetare upplevde sig ha deltagit i utformningen av enkäternas frågor eller i en-

käternas utseende i någon större grad, men det fanns chefer som la till frågor 

oregelbundet utefter eget behov. 

 

4.1 Jämförelser mellan årliga enkäter och pulsade/frekventa enkäter 

Samtliga informanter som intervjuades hade, förutom aktuella erfarenheter av 

pulsade/frekventa medarbetarunderökningar, även tidigare erfarenheter av år-

liga, övergripande medarbetarenkäter. Några jämförelser dessa verktyg emellan 

inleder resultatpresentationen. De pulsade/frekventa undersökningarna upplev-

des övergripande som positiva verktyg i kontrast till de årliga undersökningarna. 

 

4.1.1 Chefers omdömen 

I inledningen av intervjuerna, reflekterade cheferna om tidigare erfarenheter av 

olika typer av medarbetarundersökningar. Årliga undersökningar hade före-

kommit på samtliga arbetsplatser innan de pulsade/frekventa infördes. Från che-

ferna kunde det initialt i intervjuerna urskiljas en positiv inställning till de mer 

frekventa medarbetarundersökningarna.  
 

Men fördelarna är ju definitivt möjligheten till en frekvent återkommande uppföljning 

kring väsentliga frågor och att man kan se trender och att man ganska snabbt kan göra 

nånting åt det [...]. Att du inte behöver vänta ett år innan du får en uppföljning, är vi på 

väg åt rätt håll? Det är absolut fördelen. (C2)  

 

Jag är ju väldigt förändringsbenägen, jag tycker det är jättespännande att testa nya sa-

ker. (C1) 

 

Kanske lite tidig varningsklocka innan jag upptäcker det [missförhållanden] på individ-

basis och behöver sätta in åtgärder. (C5) 
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Det framfördes positiva kommentarer om verktygens grafik och att det var tillta-

lande att fylla i svaren. 

 
Det här [verktyget] är tilltalande i sin grafik, ett väldigt snabbt verktyg (C1) 

 

Ja men jag var positiv från början jag gillade verktyget initialt och också utifrån att det 

är tilltalande, det är roligt nytt grepp på det. Det är snabbt och enkelt och intuitivt hur 

du svarar. Och att man kan ha lite glimten i ögat, det behöver inte vara så blodigt, det 

kan vara lite humor i det. Lite lättsammare frågor. (C2) 

 

Det framkom också att de tidigare använda årliga medarbetarundersökningarna 

snabbt glömdes bort bland medarbetarna efter det att man fyllt i. Vid efterkom-

mande diskussioner och analyser, som ibland gjordes ett halvår efter ifyllandet, 

var det vanligt att chefer och medarbetare inte kom ihåg vad man svarat.  
 

Och sen upplever jag många gånger att ”jag kommer inte riktigt ihåg vad jag 

svarade, hur var frågan formulerad egentligen och varför ser svaret ut så”?(C5) 

 

Det gick inte att hitta några samstämmiga resultat angående vad cheferna tyckte 

rörande hur ofta det är lämpligt att ha en pulsad/frekvent medarbetarundersök-

ning. Cheferna kände att det var bra att ha undersökningarna oftare än en gång 

per år så att man kunde få en uppföljning av måendet oftare, men hade svårt att 

exakt bestämma sig för den perfekta frekvensen.  

 
Jag kan tänka mig mer att som chef så skulle jag vilja ha det bara för att se ar-

betsbördan inte byggs på. Det finns en koll på läget, man har balansen, det känns 

bra, man känner att man får lite beröm och uppskattning. Och att liksom den bi-

ten flyter. Lite koll. Väldigt basic. (C3) 

 

Det var ingen av cheferna som uttalade sig exakt om hur ofta det är lämpligt att 

genomföra en pulsad/frekvent medarbetarundersökning.  
 

4.1.2 Medarbetares omdömen 

Bland medarbetarna märktes också positiva omdömen initialt om de pul-

sade/frekventa medarbetarunderökningarna. Man reflekterade över tidigare år-

liga undersökningar, och framförde kritik mot dessa. De upplevdes som mycket 

omfattande med många frågor som tog tid att fylla i. Att få fylla i enkäter lite 

oftare framställdes som positivt. 

Det här är mycket bättre [pulsade undersökningar] än att sitta en gång om året. 

Då är det för sent om det skulle hända nånting, då tycker jag att ett sånt här verk-

tyg är betydligt bättre för chefer att använda. (M3) 

 

Då frågorna i intervjuerna övergick till att handla mer om de aktuella pul-

sade/frekventa undersökningarna, redovisade medarbetarna lite olika erfarenhet 

av undersökningarnas frekvens, allt från att man svarade på dem varje 
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vecka/flera gånger per vecka till att man svarade på dem cirka en gång i halv-

året.  
 

En gång om året är lite för sällan, en gång i veckan är alldeles för mycket. Så 

nånstanns där mitt emellan skulle jag kunna säga. Men oerhört viktigt att man 

gör en uppföljning så att de blir ett resultat av det. (M5) 

 

Nu så har jag svarat både i måndags och tisdags. Då kommer det lite om ”hur 

mår du” och då är det lite mer till mig personligen. ”Hur mår du idag”. Då kan 

jag säga precis, ja men då visar man ju ganska glad gubbe eller ledsen gubbe el-

ler ”vad tycker du om det här” det kan vara en specifik fråga.(M3) 

 

Medarbetarna berättade i intervjuerna att man uppskattade att cheferna kunde 

följa upp måendet löpande, och de pulsade/frekventa undersökningarna möjlig-

gjorde att man kunde hitta sätt att hantera missnöje och problem så snart de upp-

kommer.   

 
Jag tycker att det här, skulle det här börja användas och verkligen följas upp och 

man får…[återkoppling], så är det att man svarar spontant direkt och att man gör 

det med regelbundenhet, då kan man se ett mönster om människor börjar må då-

ligt i teamet eller att man börjar, folk börjar bli missnöjda med chefen eller att det 

är nånting som händer, då tror jag att man skulle kunna se ett mönster där. (M3) 

 

Det upplevdes som positivt att cheferna skulle kunna följa måendet i grupperna 

på regelbunden basis och att eventuella missnöjen därigenom kunde upptäckas i 

realtid. 

 

4.2 Upplevelser som påverkar svarsfrekvensen  

Syftet med att övergå från stora, årliga undersökningar till att använda pul-

sade/frekventa medarbetarundersökningar, verkade handla mycket om att hitta 

sätt att i realtid ta reda på hur personalen mår. Berättelser under intervjuerna 

vittnade om att det önskemålet var en av de drivande anledningarna till att testa 

mer frekventa undersökningar.  

 

4.2.1 Chefers omdömen 

För att kunna dra relevanta slutsatser utifrån enkäterna, kom det upp under in-

tervjuerna att svarsprocenten, d.v.s. hur många som verkligen svarar på frå-

gorna som pulsas ut, var en viktig parameter. Men, att få medarbetare att ta sig 

tid och vilja svara på enkäterna framkom som en utmaning för cheferna. Che-

ferna som intervjuades arbetade inte aktivt med att förbättra svarsprocenten, 

utan man hoppades och utgick ifrån att alla skulle svara lojalt.  
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Hur mycket ska man pusha, samtidigt så får ju undersökningen en helt annan sub-

stans om man har alla svarande. Att det inte är bara de som är missnöjda eller 

inte bara de som är supernöjda som svarar.(C5) 

 

Att å ena sidan låta medarbetarna svara en gång per år, nämndes i chefsintervju-

erna var för sällan för att få en relevans i svaren. Men att å andra sidan låta dem 

svara varje vecka, menade man kunde uppfattas som lite för frekvent och che-

ferna oroade sig för att det skapade en risk för uttröttning.  
 

En del är ju väldigt, väldigt stressade och har väl inte liksom, de håller precis nä-

san över vattenytan och då känner de att det här är ytterligare en belastning. Och 

så finns det väl nån som tycker att det här ger mig absolut ingenting, jag skiter i 

det. (C1) 

 

Att de pulsade/frekventa undersökningarna genomfördes alltför ofta, togs upp 

som en viss risk för svarsfrekvensen. 
 

Men problemet är att de anställda blir lite trötta på alla dessa undersökningar. 

Det blir tjatigt. (C5) 

 

Troligtvis [ang. dalande svarsfrekvens] för att vi inte varit tillräckligt duktiga 

med att jobba med resultaten. Att man känner vad spelar det för roll att jag indi-

kerar och svarar att det ser ut så här, det händer ju ändå ingenting. Det blir ju 

ingen förändring. Men visst, ska jag rannsaka mig själv och det vi har gjort och 

varför svarsfrekvensen har sjunkit så har vi inte varit tillräckligt engagerade i att 

jobba med frågorna. (C2) 

 

Att inte erhålla hög svarsfrekvens i undersökningarna kunde enligt chefer leda 

till att resultathanteringen blev svår att hantera, både för dem själva och för HR 

på organisationsnivå. Även möjligheten att dra relevanta slutsatser utifrån svaren 

försvårades i det uppföljande arbetsmiljöarbetet vid låg svarsprocent. Man ut-

tryckte det som att det inte går att lita på de slutsatser som analyserna genererade 

vid låg svarsfrekvens. Att inte få en hög svarsfrekvens förklarades av en chef 

med att medarbetarna egentligen har det väldigt bra.  
 

Jag tror att det är tillräckligt bra för att de inte ska känna behovet av det [att alla 

svarar på enkäten]. De är tillräckligt nöjda. Jag tror att hade de inte varit nöjda 

hade det varit mer viktigt. Om de hade upplevt att det varit ett stort problem så 

tror jag att man hade sett mer vitsen av att göra sin röst hörd och tala om vad 

man tycker och tänker. (C5) 

 

Men så är det, just så som jag ser det, att huvudparten är nöjda och tycker att det 

fungerar bra. De ser inte riktigt vitsen med att vi ska lägga så mycket kraft på de 

få individer som inte tycker att det är bra eller det som sticker ut. (C5) 
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4.2.2 Medarbetares omdömen 

Att vara villig att svara ofta på pulsade/frekventa undersökningar uppfatta-

des lite olika bland medarbetarna. Det fanns både de som tyckte det var 

jätteroligt att svara ofta på undersökningarna, men också andra uppfatt-

ningar kom fram i intervjuerna med medarbetarna. 
 

Jag tycker hemskt mycket om att svara på enkäter så jag svarar alltid på alla jag 

kommer åt, men jag kan inte komma ihåg någon. (M1) 

 

Jag vet att jag har kollegor som tycker att det är kul att utvärdera både sig själv 

och andra och chefen och arbetet, men sen vet jag att många tycker att det är 

ganska besvärligt och att det är en extra grej som känns bara jobbig att ta sig an 

så.(M1) 

 

Att vara lojal mot arbetsgivaren och svara på de enkäter som delades ut, 

togs upp som en anledning att svara. 

 
Vill min arbetsgivare att jag ska fylla i så gör jag det. Då får det ta den tid det tar 

liksom. De gör väl det av ett syfte, antar jag (M4) 

 

Det framkom i intervjuerna att många av de intervjuade personerna trodde att 

svarsfrekvensen dalat från starten av enkätverktyget jämfört med nuläget. An-

ledningen till att intresset för att svara på enkäterna eventuellt hade dalat, fanns 

det inga direkta svar på. 
 

Så jag svarade ju glatt i början där, men sen så kände jag att jamen vad händer 

då? För det hände ingenting. (M5) 

 

Jag tycker som sagt att sånt här är himla kul, men jag vet att kanske vissa äldre 

kollegor inte tycker att det här med teknik är så spännande, det är lite jobbigt och 

omständligt och sen så tror jag att det var en period när det kom väldigt mycket 

samma frågor och då kanske man känner att det är onödigt att svara på dem 

igen.(M1) 

 

Medarbetare berättade att man hade mycket liten kunskap om svarsprocen-

ten och om hur kollegorna gjorde, om de svarade på enkäterna eller inte. 

Några genomgripande diskussioner verkade inte förekomma på informan-

ternas arbetsplatser om just svarsprocenten. Medarbetarna verkade inte ha 

någon aning om hur hög eller låg svarsprocent som fanns i deras arbets-

grupper. 

 
Det kan vara så att ingen fyller i. Jag vet inte hur svarsfrekvensen är. Eller så gör 

de det bara för att det ska göras och sen är det borta.(M4) 

 

 



 

37 

 

Vi pratar inte så mycket om det [pulsade undersökningen], jag vet faktiskt inte 

längre hur många som använder det. Jag vet att det [svarsfrekvensen] droppade 

litegrann ett tag, framför allt när det inte kommer så många påminnelser om det. 

(M1) 

 

Människor är olika. Det kan vara så att folk är trötta på undersökningar, inte nu 

ingen. Det skulle jag kunna tänka mig om det kommer upp en gång i månaden, 

”det leder ju inte till nånting ändå”, det är en fara. (M3) 

 

Farhågan från cheferna att medarbetare skulle tröttna på att svara frekvent, fanns 

med i medarbetarkommentarerna vid intervjuerna. Uttröttningseffekten som che-

ferna tog upp, skulle enligt medarbetarna kunna leda till att vissa väljer att inte 

svara på de frekvent kommande undersökningarna.  
 

Vi tycker att vi svarade på det förra veckan. Varför ska jag svara på det här igen? 

Känner jag. Så jag har inte varit frekvent. (M5) 

 

Det blev uppenbart i intervjuerna med medarbetarna att det förekom många 

olika sätt att förhålla sig till hur ofta man tyckte det var lämpligt att svara på en-

käterna och hur lojaliteten påverkade hur man valde att agera. Eller om man 

valde att inte svara alls. 

 

4.3 Anonymitet 

Vid frågor angående hur stora grupper som cheferna använde de pul-

sade/frekventa undersökningarna i, så varierade gruppstorlekarna mellan de 

olika verksamheterna i studien. Det framkom att det var lite oklart både för che-

fer och för medarbetare hur stora grupper som hade möjlighet att få se sina svar i 

uppföljande sammanställningar. Rent tekniskt, berättade chefer, att det fanns 

möjligheter att själv bestämma på vilken nivå man ska kunna se svar. Det inne-

bär att om det fanns grupper med färre än exempelvis fyra medarbetare, så 

kunde man ställa in så att det inte skulle gå att få se någon sammanställning av 

svaren. Om gruppen är för liten ökar möjligheten för chefen att kunna identifiera 

vem som angett vad, och därmed blir anonymiteten i enkätsvaren hotad. Det 

framkom att frågan om anonymitet påverkade både cheferna och medarbetarna.  

 

4.3.1 Chefers omdömen 

Medarbetares anonymitet i enkäterna togs upp som både en viktig parameter, 

men också som ett dilemma i chefsintervjuerna. Den raka återkopplingen från 

anonyma medarbetare var något som flera nämnde som viktig då varje medarbe-

tares röst är viktig. Men, anonyma svar kunde också bli svåra att hantera för che-

ferna, speciellt då någon framförde kritik mot enskild chef. Att garantera medar-

betarna sin anonymitet tas flera chefer upp som väsentligt, men också svårighet-
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erna med att hantera de resultat som erhållits, speciellt om de signalerade ett 

missnöje.  
 

Alltså det blir svårare att jobba med resultaten med anledningen av anonymiteten. 

(C5) 

 

I gruppen är vi för tillfället fyra personer. Så att det här med anonymiteten är lik-

som också en grej. Det blir ju inte så himla anonymt och man bara är fyra. Det 

kan ju vara en utmaning om man har för liten arbetsgrupp så är det svårt med 

anonymiteten. Man vet ju nästan om det är nån person som är där. (C1) 

 

Anonymiteten visade sig i intervjuerna kunde uppfattas både som bra och viktig, 

och kunde leda till att alla vågar säga vad man tycker. Men också mindre bra då 

chefer inte vet vem som signalerar att något inte är bra på arbetsplatsen.   
 

För jag kan ju inte hänga ut nån, jag skulle ju inte kunna sitta så här och konfron-

tera: Är det du som har..? Det går ju inte. Det bygger på förtroendet att man fak-

tiskt ska kunna svara och vara anonym.(C5) 

 

Jag har pratat med HR just om anonymiteten. Jag tror jag vet vem det är som har 

skrivit det (…). Det är bra att det kommer fram så att vi behöver reflektera kring 

hur ska vi hantera ett anonymt verktyg med möjlighet att skriva vad som helst. 

(C2) 

 

Intervjuerna vittnade om att chefer funderar över anonymiteten, och då speciellt 

runt hur de ska hantera negativa svar från medarbetare som inte ger sig till känna 

vid efterföljande uppföljningar och gruppdiskussioner. Det framkom att chefer 

funderar över vem som kan ha skrivit vad och ibland försöker de hitta indikato-

rer som kan ”avslöja” vem som skrivit kommentarerna.   
 

Sen är det självklart så att jag i viss mån kan förstå hur nån uttrycker sig eller så, 

vem det är. (C5) 

 

Nu senast i den här omgången är det någon som är väldigt upprörd och har skri-

vit ganska långa uppsatser och ganska hårda ord, så det blir ju en annan utma-

ning. Hur ska vi hantera det? (C2) 

 

Att inte veta vem som har sagt vad och vem som framför kritik mot arbetsplat-

sen och mot enskilda chefer, verkar skapa en otrygghet och ovisshet hos chefer-

na. 
 

Jag ser ju tydligt i min senaste undersökning att jag har en som svarar väldigt 

negativt. Jag tror att det är en. Det är ju så tydligt att det är en av de svarande 

som är genomgående relativt negativ. Det är klart att det startar funderingar när 

det är anonymt. Vem är det? Hur ska jag fånga upp den personen? Varför har 

inte personen kommit och sagt att det här är inte bra?(C5) 
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4.3.2 Medarbetares omdömen 

Medarbetare tog upp i sina intervjuer att man var osäkra angående anonymite-

ten, trots att man förstod att det på något sätt inte skulle kunna gå att se hur en-

skild person svarat.    
 

Om man är en liten grupp så kan man ju se att, där ligger det nån som visar då-

ligt hela tiden, och känner man varandra väl i gruppen då vet man ju direkt vem 

det är som svarat. (M3) 

 

För ju färre som svarar desto svårare är det att vara anonym. (M1) 

 

Vissa arbetsplatser har i sina pulsade/frekventa undersökningar lagt till öppna 

skrivfält, där medarbetare fritt kan skriva in kommentarer och formulera sina 

åsikter i löpande text. Det framkommer att medarbetare var lite kluvna till de 

möjligheterna, speciellt ur anonymitetsskäl.   
 

Jag tror att man drar sig lite för [att skriva fritext], att man känner sig inte ano-

nym. De säger att det är anonymt, men det tror jag egentligen inte. Fast de kan ju 

inte säga det. Det får de ju inte, det borde väl vara det. Men vi är ju bara sex 

stycken, så det är ju inte så svårt.(M5) 

 

Det är ju risken när det är lite för små team, om det är fem t ex om man ser alla 

fem pluttarna… Man kan sitta och namnge, då är det lite för små grupper. Då 

kanske man inte ska se på den nivån, fast det kommer man att se ändå… (M3) 

 

Att inte känna sig säker på anonymitetsgarantin, verkade påverka medarbe-

tare på lite olika sätt och hade påverkan på om de efter hand valde att svara 

på enkäterna eller inte. 

 

4.4 Chefers feedback på ledarrollen 

Att få återkoppling på ledarrollen verkade vara en del i enkäterna som cheferna 

saknade, jämfört med de årliga enkäterna. I de årliga enkäterna berättade chefer 

att det fanns avsnitt där medarbetare fick ge återkoppling på sin närmaste chef, 

vilket uppskattades av cheferna. Just övergripande återkoppling på chefsrollen 

kom upp som en del som till viss del saknades i de pulsade/frekventa undersök-

ningarna i studiens intervjuer. De pulsade/frekventa underökningarna har som 

regel färre frågor, och det förekom inte ledarskapsfrågor regelbundet på inform-

anters arbetsplatser utan sådana frågor kunde läggas till mer oregelbundet.  

 

4.4.1 Chefers omdömen  

Att inte få någon återkoppling på hur man skötte sitt chefsuppdrag, var en del 

som cheferna saknade i enkätverktygen. De flesta frågorna som fanns med i de 

pulsade/frekventa undersökningarna rörde måendet hos medarbetarna och chefs-
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återkoppling saknades. Någon chef hade själv lagt in pulsade frågor inför med-

arbetarsamtalen om det egna ledarskapet. Chefen förklarade varför.  
 

För att jag ska kunna utvecklas. För att jag får ingen feedback egentligen från 

medarbetarna hur jag sköter mig. (C1) 

 

Som sagt, jag tycker att verktyget funkar bra i gruppen så, men jag skulle nu om 

jag visste att vi skulle kunna få fortsätta med det här så skulle jag behöva pusha 

mer på det att verkligen påtala att det här är ett väldigt viktigt verktyg för mig och 

jag vill att ni fyller i det här (C1) 

 

Det framkom även att det fanns en viss risk med att ställa frågor som handlar om 

återkoppling på ledarskapet. Det berättades i intervjuerna med cheferna att det 

fanns de som fått anonym kritik i riktade mot sig undersökningarna, och då oft-

ast via öppna frågefält, där medarbetare kan skriva i fritext.  
 

(...) först jag blev jag lite ledsen först för återkopplingen, men sen när jag tittade 

på plotten och på de enskilda, så såg jag att det var en person som drog ner lik-

som. För övrigt så var det rätt bra. Men då fick jag ju verkligen tid att reflektera 

på hur jag är som chef kan ju vara skönt för henne att få lite konstruktiv kritik 

kanske, att då kanske man vågar säga lite mer. (C1) 
 

4.4.2 Medarbetares omdömen 

Även medarbetare berättade att de uppmanats att ge återkoppling via undersök-

ningarna till sin chef.  
 

Det kan ju vara skönt för henne att få lite konstruktiv kritik kanske, att då kanske 

man vågar säga lite mer om det är nånting man önskar eller stör sig på eller nåt 

sånt, då kanske man lättare kan få fram det än att ta det öga mot öga liksom. 

(M1) 

 

Nej, chefen vädjar ju gärna om att hon vill få att det är ett bra och enkelt sätt att 

få information anonymt liksom. Hur vi tycker och känner och det är ju även frå-

gor om hur vi upplever hen [chefen] också (M1) 

 

Det framkom inga direkta önskemål från medarbetare att de saknade frågor om 

hur cheferna skötte sig, mer än i fall man upplevde ett direkt missnöje med nå-

gon specifik person. Men då verkade det som att man skrev ner sina åsikter i 

fritextfält, även om det inte fanns frågor om ledarskapet i undersökningarna. 

 

4.5 Ärlighet och lojalitet i enkätsvaren  

Att välja att svara på en utskickad pulsad/frekvent medarbetarundersökning eller 

inte, verkar avgöras av flera olika faktorer enligt de genomförda intervjuerna. 

Dessutom framkommer funderingar på om man ska svara ärligt eller inte. 
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4.5.1 Chefers omdömen 

Det var få chefer som hade varit med om att få konstruera de pulsade/frekventa 

undersökningarna. HR styrde i de allra flesta fall processen och hade skapat de 

frågor som ingick i undersökningarna. Lojaliteten att använda de pul-

sade/frekventa undersökningarna var hög i chefsgruppen, man gjorde så som HR 

och ledningen hade bestämt utifrån sitt uppdrag som chefer. Men, funderingar 

runt svaren och hur medarbetarnas lojalitet och ärlighet var beskaffad, framkom 

i intervjuerna med cheferna.  
 

Man önskar ju att alla i alla lägen ska kunna vara så ärliga så att de kan säga 

vad som är problem. (C5) 

 

Andra trodde att medarbetarna kanske svarade lojalt, men det framkom undring-

ar om de svar som registreras verkligen var ärliga svar eller inte.  
 

Samtidigt kan man undra om det är ärliga svar man får. Egentligen ärliga svar. 

Jag tror att man sträcker sig så långt att man orkar inte ta en konflikt om det är 

det, det är inte så viktigt, det är ingen stor konflikt. Sen att man tycker det är ok, 

jag behöver inte röra det här för vi har så mycket andra viktiga saker att göra, vi 

måste ut med en produkt vi måste vara först på marknaden. (C4) 

 

Att välja att inte vara ärlig i sina svar verkade finnas olika orsaker till enligt che-

ferna.  
 

Jag önskar på nåt sätt att vi kunde ha den här lite mer ofta. Jag, men jag vet inte 

hur man skulle få det att funka. Alltså utan att få den här lojheten inför undersök-

ningen som sådan. Och lika så tror jag problemet blir för de som varit med ett 

gäng omgångar att svarar de positivt för att det är positivt, eller svarar de posi-

tivt för att slippa åtgärder och diskussioner efteråt?(C5) 

 

Många kunde uppleva att man vågade inte säga vad man tycker och tänker egent-

ligen, det blev bara lite för att få det gjort (C3) 

 

Ibland fick vi bra diskussioner kring det, men väldigt ofta så känner ju medarbe-

tarna kring de här undersökningarna, att ja, jag svarar så bra som möjligt för då 

slipper vi jobba så mycket med dem så mycket efteråt. (C5) 

 

Det framkommer alltså en misstro mot att vissa medarbetare är ärliga i sina svar, 

kanske med anledning av oro för anonymiteten. Eller för att man inte tror att 

svaren kommer att leda till förbättringar. Andra verkar svara genomgående posi-

tivt på frågorna för att slippa diskutera och analysera svaren i efterhand. Även 

svarsprocenten togs upp i chefsintervjuerna angående lojalitet och ärlighet. 
 

Nackdelen är ju som sagt att underlaget blir ju kanske inte riktigt rättvisande när 

alla inte svarar. (C1) 
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4.5.2 Medarbetares omdömen 

Inställningen hos medarbetarna skiljer sig åt mellan informanterna om man är 

villig att dela med sig av sina åsikter eller inte i de pulsade/frekventa medarbe-

tarundersökningarna. Vissa svarar av lojalt eftersom chefen bett om att de ska 

svara. 
 

Jag tycker att man kan vara ärlig. Jag skulle kunna säga till min chef om jag inte 

mår bra så säger jag det till hen. (M3) 

 

Det förekom medarbetare som signalerade att det var viktigt att själv få 

bestämma hur man skulle göra med att svara eller inte. 
 

Det här går ut på att folk är ärliga, det är det ju i alla undersökningar….Det kan 

man inte bestämma över människor, utan det är ju upp till var och en att vara så 

ärlig som man vågar.(M3) 

 

Det framkommer att medarbetare inte alltid uppskattar att arbetsgrupperna 

diskuterar resultaten efteråt med syfte att komma fram till förbättringsåt-

gärder i arbetsmiljön. Det verkar vara så att man inte vill vara ärlig inför 

gruppen och chefen, och stå för det man svarat i enkäten.  

 
Och det skulle ju inte funka [att ha gruppmöten med diskussioner om enkätsva-

ren] för att det är för mycket folk och en del vågar inte säga nånting och andra 

säger bara att allt är jättebra för att det är nån viss person i rummet och 

så….(M4) 

 

Eller så tycker man att diskussionerna inte ger något, och man vill hellre 

arbeta med sina ordinarie arbetsuppgifter. 
 

Vi försökte nog diskutera, men om det är nån som inte vill vara med, man kan inte 

tvinga på folk sånt. (M2) 

 

4.6 Resultathantering 

Efter en avslutad enkätomgång, oavsett om den är pulsad/frekvent eller årlig, så 

skapas förväntningar på att resultaten ska leda till förändringar och förbättringar 

av verksamheten inom de områden som framkommer som förbättringsområden. 

De stora årliga medarbetarundersökningarna har sin långa handläggningstid som 

en utmaning, men det framkommer i studien att det finns utmaningar även i de 

pulsade/frekventa undersökningarna.  
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4.6.1 Chefers omdömen 

Då intervjuerna handlade om resultathantering av enkätsvar och sammanställ-

ningar av statistik, så framställdes de pulsade/frekventa verktygen av cheferna 

som enkla att arbeta med och enkla att göra sammanställningar ifrån.  
 

Det är väldigt enkelt att få ut resultat och ta till sig det. Det är väldigt enkelt att 

dela så verktyget i sig fungerar jättebra. (C2) 

 

Jag går igenom, vi har ett rätt bra verktyg som hjälper oss rätt mycket att sam-

manställa materialet, det blir väldigt snyggt per fråga och det blir stapeldiagram 

och kurvor per fråga (C4) 
 

Cheferna hade efter enkätomgångarna tillgång till de pulsade/frekventa enkäter-

nas resultatredovisningar via verktygets behörighetssystem, och berättade att det 

ibland kunde vara svårt att hinna med att arbeta med de återkommande resulta-

ten som de pulsade/frekventa verktygen genererade.  
 

Sen har jag fallerat i det här för jag har egentligen inte följt upp det så mycket 

som jag borde ha gjort. Jag borde ha återkopplat till dem, det här gör vi så här… 

Men det blev inte så jättemycket konkret utan det stora hela är väl att de flesta 

tycker att undersökningen hade ganska bra resultat så varför ska vi jobba så 

mycket med det? (C5) 

 

Vi har ett stöd i verktyget att göra analyser och lägga in åtgärdsplaner och sånt 

men jag tror att de flesta av oss här i alla fall är väldigt dåliga på att använda 

det. (C5) 

 

Att få resultat att återkoppla och analysera i grupperna frekvent, uppfattades 

lägga en ökad press på cheferna då tid för reflektion saknades i verksamheterna. 

Vissa chefer signalerade att de kände en press utifrån sin roll som chef, då de 

såg sammanställningar av resultat som inte alltid var positiva.  

 
Det blir en belastning och det lägger ju en press att ta hand om resultatet och åt-

gärda, och det kan ju bli en stress beroende på hur resultatet ser ut. Ah, shit, är 

det så illa, det var värre än jag trodde, eller positivt ja med titta här funkar det ju 

jättebra. Så det är åt båda håll. (C2) 

 

4.6.2 Medarbetares omdömen 

En återkommande kommentar från samtliga intervjuade medarbetare är avsak-

naden av resultatpresentationer och analyser av de enkätsvar som samlats in.  
 

Om det nu kommer en gång i veckan [de frekventa undersökningarna], och de vill 

att vi ska svara en gång i veckan då får de ju följa upp det en gång i veckan då. 

Eller åtminstone ta upp det som en stående punkt på månadsmötet [...] Extremt 

dålig information om resultatet skulle man kunna säga. (M5) 
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Nu har vi ju det väldigt bra på vårt lilla kontor, så det har inte varit något som 

stuckit ut…[...] så vi har inte haft någon återkoppling nångång, och vi har hållit 

på med det här sen november 2017[...] Om man är jättestressad och så kommer 

den där att man ska fylla i, det ta ju bara nån minut. Men när man inte får nått 

resultat, vad spelar det för roll? (M5) 

 

Det fanns medarbetare som berättade att de fått resultat presenterade för sig, 

men som ansåg att analyserna inte lett vidare till någonting. Det framkom att det 

inte fanns någon regelbundenhet i uppföljningarna, utan de kunde komma 

ibland, ibland inte och man visste inte vad det var som avgjorde det. 
 

Nej, det gör vi inte [diskuterar erhållna resultat]. Jag har inte hört nån som, …vi 

får ut frågorna och så svarar vi. Det kan ju ha varit nån uppföljning på något en-

hetsmöte jag kommer inte ihåg riktigt. Inte sådär direkt. (M3) 

 

…jag tycker att om man har haft några avdelningschefer som vi inte varit nöjda 

med och det har kommit fram väldigt tydligt i enkäterna… hände ingenting. (M3) 

 

Det uppfattades som en påtaglig risk enligt medarbetarna att uteblivna resultat-

presentationer kunde resultera i lägre svarsfrekvenser, då medarbetarna inte för-

stod vitsen med att genomföra de pulsade/frekventa medarbetarundersökningar-

na så ofta. 
 

Och sen framför allt är det svårt med vad ska de göra med svaren. Det kan ju 

vara likadant här. Det är en utmaning för dem. Vi som svarar, vi, svarar ju bara, 

men ser man inte att det händer nånting eller man får ingen uppföljning eller re-

spons på svaren någon gång, då känns det ju helt meningslöst.(M3) 

 

Entusiasmen över att använda de frekventa/pulsade till uppföljning av arbetsmil-

jön och måendet varierade mellan informanterna. Det gällde både för cheferna 

och för medarbetarna. För medarbetarna verkade bristande resultatuppföljning 

var en viktig orsak till att man tappar sin entusiasm över verktyget. För cheferna 

verkade stress, press och negativ chefsåterkoppling i enkäterna dämpa chefernas 

entusiasm.  

4.7 Avslutande resultatkommentarer 

Sammanfattningsvis så svarar informanterna att de gillar övergången från årliga 

till pulsade/frekventa medarbetarundersökningar. Man gillar att det går fort att 

fylla i enkäterna, flera av verktygen har färgglada och enkelt formulerade påstå-

enden som man ska ta ställning till och möjligheten finns att följa upp enkäterna 

direkt. Man uttrycker dock, både chefer och medarbetare en viss saknad över att 

inte syftet tydligt klargjorts angående varför verksamheterna infört pul-

sade/frekventa medarbetarunderökningar. 

 
Det måste finnas ett syfte. Det borde kanske gå ut också att nu ska vi göra en 

[pulsad enkät], den ska gå ut varje måndag för att mäta måendet.  (M4) 
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Jag visste inte vad det här betydde, vi fick ju bara ett informationsmail att nästa 

vecka ska vi börja med det här. Se till att svara på det här bara. Så att jag tror 

inte att vi fått så mycket information alls innan, så vi visste inte vad det var. 

(M1) 

 

I de flesta fall kom initiativet att införa de pulsade/frekventa undersökningarna 

från HR centralt, och chefer som ingick i studien hade önskemål om att det nya 

verktyget borde ha förankrats mer. 
 

Jag skulle ha velat trycka mer på syftet för medarbetarna, varför jag vill att de 

gör det här. (C1) 

 

Men nåt syfte har jag känt, men jag har ingen aning om det används [svaren 

från undersökningarna], eller nånting sånt. (M4) 

 

Det som tydligt framkom under intervjuerna, var besvikelser från medarbetare 

över att resultaten inte följdes upp så frekvent som man hade föreställt sig att de 

skulle. Det skapade en ovilja att fortsätta att svara på enkäterna. Cheferna å sin 

sida tyckte sig följa upp resultaten, men kanske inte så ofta som de borde, vilket 

skapade en stress och press för dem som individer. Förväntningarna från medar-

betarna fanns med i medarbetares omdömen. 

 
Man måste ha en chef som verkligen köpt det här. Det är chefen som måste vara 

drivande. Om inte chefen är med och medarbetarna sitter och vill, då fungerar 

det inte. (M2) 

 

De återkommande pulsade/frekventa undersökningarna verkade sammanfatt-

ningsvis påverka medarbetarna på olika sätt och framkalla olika typer av reakt-

ioner och känslor. Även cheferna verkade utifrån sina intervjusvar hantera de 

pulsade/frekventa undersökningarna på olika sätt utifrån de situationer som de 

skapade. I den följande resultatdiskussionen kommer dessa olika typer av reakt-

ioner att analyseras och presenteras, chefer för sig och medarbetare för sig. 
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5. RESULTATDISKUSSION 

I kapitlet diskuteras studiens resultat genom analyser och teoretisering mot be-

greppen lojalitet, engagemang, organisatorisk olydnad och makt. Kapitlet avslu-

tas med några sammanfattande praktiska implikationer som framkommit i arbe-

tet.  

5.1 Inledning 

Idén till den aktuella studien har vuxit fram under en längre tid, bland annat uti-

från att jag i min dagliga roll upplever svårigheter att få till ett bra arbetsmiljöar-

bete utifrån de årliga medarbetarenkäterna. Det förekommer även mycket re-

klam via e-post från företag som arbetar med pulsade/frekventa medarbetarun-

dersökningar. De nya verktygen lanseras som viktiga redskap i det moderna ar-

betsmiljöarbetet med möjligheter att skapa medarbetarengagemang och snabb 

återkoppling på hur medarbetare mår på sina arbetsplatser. Mina egna erfaren-

heter från trögarbetade årliga medarbetarundersökningar fanns i bakhuvudet vid 

idéplaneringen, och en känsla växte fram att det borde finnas andra sätt att ta 

reda på hur medarbetare mår på sina arbetsplatser. Tanken föll då på de pul-

sade/frekventa medarbetarundersökningarna. Men, hur upplever de som använ-

der verktyget att det fungerar egentligen? Och hur upplever deras chefer det? 

Det fanns det inte mycket skrivet om visade det sig. 

Spontant skulle man kunna tro att alla anställda i arbetslivet borde välkomna 

medarbetarundersökningar som har som syfte att ta reda på hur arbetskraften 

mår. Att få aktuell statistik om arbetsmiljön borde kunna leda till ett engagerat 

arbete med förbättringar av det som inte fungerar i verksamheten. Medarbetar-

undersökningarna skulle kunna leda till en självklar kraftsamling hos både che-

fer och medarbetare i förbättringsarbetet av arbetsmiljön rent teoretiskt. Att så 

inte är fallet alla gånger i praktiken, är något som framgår av aktuell studie. Det 

som den här studien visar angående engagemang och lojalitet i utdelade medar-

betarenkäter, förvånar mig. Att identifiera förbättringsområden i realtid skulle 

kunna skapa möjligheter att ta tag i problem när de fortfarande är aktuella, och 

öka sannolikheten för att det skulle kunna gå att förbättra arbetsmiljön. Men, så 

som upplevelserna redovisades i studien, så finns det andra väsentliga faktorer 

som påverkar möjligheten att skapa ett engagemang i förbättringsarbetet.  

 

Det som tydligt framkommit i studiens litteratursökning, är att det är komplice-

rat att mäta välbefinnande och mående på en arbetsplats. De publicerade studi-

erna med anknytning till problemformuleringarna, redovisade olika sätt och in-

gångar till att komma åt just måendet på arbetsplatser, vilket tyder på att fors-

kare är oense om den bästa vägen. Forskningsläget är alltså så att det finns ett 

stort intresse globalt att kunna ta reda på hur medarbetare mår, ofta kopplat till 
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att det finns en vilja att öka förutsättningarna för ökad produktion och effektivi-

tet. Den beskrivna kritiken i litteraturen av de årliga stora medarbetarundersök-

ningarna, vilar till stor del på tidsfaktorn. Chefer och ledningar har ett intresse 

av att ta tag i problem då de uppstår så att de inte växer och stör förutsättningar-

na för en hög produktivitet. Det är där intresset för de pulsade/frekventa under-

sökningarna kommer in som ett alternativ för att ta reda på medarbetarnas må-

ende i realtid.  

 

Det finns en vilja på de allra flesta arbetsplatser att verksamheten ska bedrivas 

med framgång. Att följa upp produktionen och mäta effektiviteten kan många 

gånger vara ett övergripande mål, d.v.s. att övervakning sker av medarbetarnas 

insatser. Som presenterats i studiens teoriavsnitt så kan det uppkomma ett spän-

ningsfält mellan chefers och ledningars resultatuppföljning å ena sidan, och 

medarbetares behov av att ha en bra arbetsmiljö och att vara autonoma å andra 

sidan. Just viljan att vara autonom och göra som man vill, blev en viktig parame-

ter som lyftes fram i medarbetarintervjuerna. Om medarbetare upplever att de är 

allt för övervakade genom övergripande mål och resultatuppföljningar, blir det 

till hot mot den egna självständigheten. Det finns medarbetare som inte vill ta 

ansvar för det övergripande perspektivet, utan man skapar sig en värld som man 

kan ha kontroll över lokalt.  

 

Att införa pulsade/frekventa medarbetarundersökningar i verksamheterna visade 

sig i studien att det kunde upplevas som ytterligare en kontroll av medarbetaren. 

Detta trots att de introduceras som ett verktyg för förbättringar av medarbetarnas 

arbetsmiljö. Det finns forskning som visar att satsningar på medarbetares må-

ende och en bra arbetsmiljö kan leda till högre produktion, och som borde sporra 

både chefer och medarbetare till att engagera sig i förbättring av arbetsmiljön 

(Guest, 2017). Att medarbetare trots detta väljer att inte engagera sig genom att 

inte svara på pulsade/frekventa enkäter, borde vara något att diskutera på HR-

avdelningar och i ledningsgrupper. Kanske handlar det om att tydliggöra syftet 

med att införa de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna så att de inte 

uppfattas som ett utökat kontrollsystem. Syftet med att införa det nya verktyget 

med pulsade/frekventa medarbetarundersökningar saknades utifrån intervjuerna 

både från chefs- och från medarbetarhåll. De som var positiva och lojala körde 

på ändå och svarade, men det skapade en hel del oro och misstänksamhet i verk-

samheterna att inte syftet med undersökningarna var förankrat. 

 

5.2 Medarbetaranalys 

Det som blev tydligt i studien var att olika medarbetare hade olika förhållnings-

sätt gentemot de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna. Trots möjlig-

heten att kunna påverka sin egen arbetsmiljö genom att svara på enkäterna, före-

kom lite olika mer eller mindre olydiga sätt att motarbeta chefernas uppmaning 
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att svara på enkäterna. Lysgaard (i Karlsson, 2015) menade att organisatoriskt 

motstånd kan vara en reaktion mot ledningens press på medarbetare att produ-

cera i ett högt tempo. I den aktuella studien var det mer framträdande att man 

valde egna individuella spår att förhålla sig till enkäterna. Medarbetarna verkade 

inte ha någon övergripande vetskap om hur andra i arbetsgruppen gjorde, om 

man svarade på enkäterna eller inte. Detta blev en intressant iakttagelse utifrån 

studien. Motståndet utifrån ett arbetarkollektiv, visade sig inte alls i studien som 

drivkraften till det organisatoriska motståndet. I figur 1 (se nedan) presenteras 

fyra olika analytiska dimensioner och idealtyper (Weber i Alkvist, 2004, 85-86), 

som jag valt som begrepp utifrån analyserna av medarbetares förhållningssätt till 

de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna. Axlarna visar högt respek-

tive lågt engagemang i att svara på enkäterna (horisontell linje) samt hög eller 

låg organisatorisk lojalitet (vertikal linje). 

 

 

Figur 1. Medarbetares inställning till arbete med frekventa medarbetarundersökningar 

De olika idealtyperna, (d.v.s. de olika stiliseringarna av informanternas inställ-

ningar till pulsade/frekventa medarbetarundersökningar), gjordes utifrån typiska 

drag som framkom i intervjuerna med medarbetarna. Ibland identifierades ideal-

typen utifrån informantens egna upplevelser av att hantera undersökningarna, 

ibland från berättelser som gjordes om hur kollegor hanterade undersökningarna. 

De olika idealtyperna förklaras mer ingående nedan.  



 

49 

 

Entusiasten (högt engagemang gällande enkäter, hög organisatorisk lojalitet) 

Entusiastiska medarbetare svarar alltid på enkäter, och har en positiv inställning 

till enkäter över lag. De tycker enkäter både är roliga och givande. Citatet ”Jag 

tycker hemskt mycket om att svara på enkäter så jag svarar alltid på alla jag 

kommer åt…”, markerar en entusiast. Engagemanget att svara är stort men också 

lojaliteten till arbetsplatsen. Man gör det som chefen ber om, något annat skulle 

inte vara tänkbart. I grupper kan en entusiastisk person försöka övertala andra att 

svara. De är därför viktiga medspelare för cheferna i arbetet med att få en hög 

svarsprocent. Entusiasten är egentligen inte beroende av anonyma enkäter, utan 

skulle kunna framföra sina åsikter även vid ett möte eller konfrontera chefen el-

ler HR direkt. Anonymiteten är därför inte avgörande för dem för att få sin röst 

hörd. En entusiast kan även vara en person som anpassat sig gentemot de sty-

rande cheferna, trots att man inte är helt övertygad om undersökningarnas för-

träfflighet. Man kan resonera som att man är kritisk, men ”gör som våra upp-

dragsgivare bett oss göra”. Valet blir att anpassa sig för att orka arbeta kvar 

(Paulsen, 2015c).  

Felfinnaren (högt engagemang gällande enkäter, låg organisatorisk lojalitet)  

En felfinnare har ett högt engagemang i att svara på utdelade enkäter, det gör 

man gärna, men man använder dem främst till att uttrycka sitt eget missnöje som 

kan vara av personlig karaktär. Det kan vara missnöje med chefer, andra miss-

förhållanden i själva arbetet såsom lön eller missnöje med något annat som inte 

upplevs som bra på arbetsplatsen. Ett citat från studien från en som beskriver en 

felfinnare lyder: ”Man har en som alltid är lite anti…”. Lojaliteten mot arbets-

platsen är låg, man kanske vill byta jobb, men har inte hittat något annat arbete 

att byta till. Att enkäterna är anonyma är en förutsättning för felfinnaren. Kriti-

ken som framförs kan vara sådan att den inte alls skulle ha uttrycks öga mot öga 

på möten eller vid samtal med chefer. Att ha makten att kritisera ledningen ano-

nymt är en drivkraft som felfinnaren. En felfinnare avslöjar sig sällan på möten 

eller vid arbetsmiljödiskussioner utan anonymiteten är en förutsättning för att 

svara. 

Smilaren (lågt engagemang gällande enkäter, hög organisatorisk lojalitet).  

En smilare uppvisar ett lågt engagemang i arbetet med arbetsmiljön, men svarar 

oftast eftersom man är lojal mot verksamheten. Dock är man egentligen inte så 

engagerad alls i förbättringstanken, utan man menar att enkäter tar tid och man 

vill hellre ägna sin arbetstid till att just arbeta. Man kan till och med vara en 

motståndare till just förändringar (Karlsson, 2008, 15). Då personerna fyller i 

enkäterna så sätter man genomgående bra betyg på alla de frågor som finns med. 

Ett citat från studien visar på en smilare: ”Ja, jag svarar så bra som möjligt för 

då slipper vi jobba så mycket med dem [resultaten] efteråt”. Man väljer således 

att vara oärlig då man svarar, vilket kan göra att resultaten från enkäterna blir 

missvisande. Anledningen till att vara oärlig, och då oftast överdrivet positiv i 
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sin återkoppling i de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna, är att man 

inte vill sitta i möten med analyser och diskussioner om eventuella arbetsmiljö-

problem. Man tycker sådana dessa möten tar tid, och man vill istället gå tillbaka 

och arbeta i verksamheten. 

Den olydige (lågt engagemang gällande enkäter, låg organisatorisk lojalitet). 

Att ställa sig helt utanför de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna av 

hävd och inte svara, är ett sätt att markera organisatorisk olydnad och ett oin-

tresse för syftet med undersökningarna. Ett citat från studien vittnar om en oly-

dig medarbetare: ”Det är ju en enkät. De jag sitter med, de struntar väl i sånt 

där. Det är ju så. Jag tror inte nån av oss är intresserade av sånt”. Oftast så be-

rättar man inte att man vägrar svara, utan för sin kamp tyst och utan att delge 

sina kollegor valet av inställning. De olydiga kan ha befunnit sig i andra fält ti-

digare under sitt yrkesliv, men kan av olika anledningar ha övergått till att inte 

svara alls på enkäter. Anledningar kan vara att man är besviken efter tidigare 

höga förväntningar på förbättringar som aldrig blev av eller så har man tappat 

tilltron till verktyget, chefen eller organisationen. Tanken hos den olydige kan 

vara att de genom sin olydnad befästa en värdighet som ett försvar gentemot 

ledningens krav. Genom att vara olydig behåller man sin värdighet. 

 

5.3 Reflektion över medarbetaranalys 

Det finns inga fasta roller för medarbetarna i figur 1, utan analysen bygger på 

tanken att händelser i exempelvis uppföljningar av enkätresultat, kan göra att 

individer förflyttar sig mellan idealtyperna. Det som tydligt framkommer i stu-

dien är att utebliven resultatuppföljning är en kritisk punkt och kan skapa miss-

nöje bland medarbetare och långsiktigt göra att man väljer att inte svara på 

kommande enkäter. Då är det framför allt engagemanget som kan gå från högt 

till lågt. Lojaliteten vertikalt, d.v.s. mellan chefer och medarbetare är också en 

kritisk parameter, där besvikelser av återkommande uteblivna förbättringar av 

faktorer som framställts som eftersatta, kan resultera i att lojaliteten påverkas. 

Man kanske tappar tron på att cheferna vill förändra arbetsmiljön till det bättre. 

Den horisontella lojaliteten, d.v.s kollegor emellan verkar inte påverkas i någon 

större utsträckning av de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna. Man 

vill inte äventyra relationerna med kollegorna om man eventuellt väljer att inte 

svara. Lysgaards arbetarkollekivtanke att arbetarna kan formera sig olydigt som 

en buffert mot ledningens krav, framkommer inte i denna studie. Här verkar 

olydnaden ske på individuell basis utan gemensamma manifestationer.  

Att den olydige väljer att helt ta avstånd till de pulsade/frekventa medarbetarun-

dersökningarna kan även ha att göra med att man vill markera sin makt och 

framkalla osäkerhet i analyserna av resultaten. Det är tydligt i studien att medar-

betare verkligen har makt i sina organisationer, likt teorier av Foucault (se Al-
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vesson, 2013, 226). Att direkt kunna påverka svarsprocenten i undersökningen 

är ett starkt maktmedel som vid allt för låg svarsprocent omöjliggör chefens 

möjlighet att se resultaten digitalt. Både den olydige och felfinnaren kan av nå-

gon anledning vara kritiska mot val som ledningen gjort centralt, och därför vill 

man markera sin avoga inställning. Problemet blir att anonymiteten omöjliggör 

vetskap om vad missnöjet handlar om och det blir svårt för chefer och ledning 

att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta med förbättringar i verksamheten. 

 

5.4 Chefsanalys 

Analysen av chefsintervjuerna fick ett delvis annorlunda utfall jämfört med ana-

lyserna av svaren från medarbetarna. Cheferna har som uppgift i sina roller att 

använda verktyg som ledning och HR delger, och att vägra använda de pul-

sade/frekventa medarbetarundersökningarna var inte ett alternativ för dem. Loja-

liteten är därför given och finns inte med som vertikal skala i figur 2, se nedan. 

Organisatoriskt sett så var samtliga chefer i studien mellanchefer i sina organi-

sationer. Det kan enligt litteraturen vara en svår roll, eftersom man kan bli utsatt 

för kritik både underifrån från medarbetarna men också ovanifrån från sina 

övergripande chefer (Fenton-O’Creevy, 1998). I figur 2 (se nedan) presenteras 

fyra olika idealtyper som framkom i analyserna utifrån chefers förhållningssätt 

till de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna. I vissa fall beskrev man 

kollegors inställningar till undersökningarna som även de resulterade i skapan-

det av idealtyperna. Trots en lojal inställning till verktyget framkom individuella 

chefsvariationer angående drivkraften att arbeta med undersökningarna. Axlarna 

nedan visar högt respektive lågt engagemang i att arbeta med enkäterna (hori-

sontell linje) samt om cheferna hade erhållit positiv återkoppling utifrån enkä-

terna eller om de hade upplevt negativ återkoppling via enkäterna (vertikal 

linje). Anledningen till att den vertikala axeln valts utifrån den typ av återkopp-

ling cheferna fått via undersökningarna, är att erhållen återkoppling upplevdes 

spela stor roll för chefernas engagemang i arbetet framledes. 
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Figur 2. Chefers inställning till arbete med frekventa/pulsade medarbetarundersökningar 

De olika analysbegreppen och idealtyperna växte fram utifrån analysen av inter-

vjuerna med cheferna och illustrerar de individuella analytiska dimensioner som 

cheferna sade sig uppleva till de pulsade/frekventa medarbetarenkäterna överlag. 

En mer ingående förklaring till chefernas idealtyper presenteras nedan.  

Eldsjälen (högt engagemang gällande enkäter, erhållen positiv återkoppling via 

enkäter). Eldsjälen har en hög energinivå och tycker att verktyget tillför verk-

samheten många bra parametrar i arbetet med ständiga förbättringar av arbets-

miljön, typ ”Jag är ju väldigt förändringsbenägen, jag tycker det är jättespän-

nande att testa nya saker”. En sådan chef arbetar intensivt både med att skapa en 

positiv kultur runt de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna och att 

följa upp de svar som kommer in via enkäterna. I sin iver kan en eldsjäl skicka 

ut kompletterade pulsade/frekventa frågor flera gånger i veckan för att höra efter 

hur det är i gruppen. Enkätsvaren används i förändringsarbetet på arbetsplatsen 

och man välkomnar åsikter från medarbetarna. Medarbetare kan ryckas med i 

den energi som eldsjälen sprider och kan därför ge en eldsjäl positiv återkopp-

ling i enkäterna då ledarskapet ska utvärderas. En eldsjäl blir inspirerad av att 

arbeta tillsammans med medarbetare som definieras som ”entusiaster” i figur 1. 
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Den desorienterade (högt engagemang gällande enkäter, erhållen negativ åter-

koppling via enkäter). En desorienterad chef kan ha varit en tidigare eldsjäl, men 

av olika anledningar så har personen börjat få negativ återkoppling via enkäter-

na. Det kan upplevas som om den negativa återkopplingen kommer plötsligt, 

utan att chefen varit förberedd. Ett citat som beskriver den desorienterade är: 

”Jag ser ju tydligt i min senaste undersökning att jag har en som svarar väldigt 

negativt. […] Vem är det? Hur ska jag fånga upp den personen? Varför har inte 

personen kommit och sagt att det här är inte bra? ”. Kanske kan det vara så att 

någon i arbetsgruppen tydligt markerar sitt ogillande och kanske även utnyttjar 

fritextfält till att ”skriva av sig”. Chefen som blir utsatt för dessa ”sanningssä-

gare” kan tappa fart och hamna i en desorienterad tillvaro. Då enkäterna är ano-

nyma, blir det en frustration och oro hos chefen då man inte vet vem som sagt 

vad och inte kan följa upp personen individuellt, om hen inte träder fram på 

egen hand. Vid ev. växande negativ återkoppling från medarbetare i enkäterna, 

tenderar chefer att gå från högt till lågt engagemang p.g.a. besvikelse i mot-

gången. 

Förvaltaren (lågt engagemang gällande enkäter, erhållen positiv återkoppling 

via enkäter). Chefen har en låg profil i arbetet med de pulsade/frekventa medar-

betarundersökningarna och arbetar med dem enbart av lojalitet mot sin arbetsgi-

vare och organisation. Enkäterna genomförs utefter korrekt tidsplan, men man 

prioriterar inte förändringsarbetet och använder sällan svaren till att göra ar-

betsmiljöförbättringar. Ett citat från en förvaltare kan låta som följande: ”Men så 

är det, just så som jag ser det att huvudparten är nöjda och tycker att det funge-

rar bra…”. Som person kan en förvaltare till och med vara en motståndare till 

förändringar (Karlsson, 2008, 15), och kanske inte vill släppa in medarbetarna i 

arbetet med arbetsmiljön (Fenton-O’Creevy, 1998). Genom sin icke föränderliga 

inställning kan en förvaltare få stor andel positiv återkoppling via enkäterna, då 

medarbetare kan uppskatta att få vara ifred och att det är skönt och bekvämt att 

inte behöva sitta i möten och prata om sådant som ska förbättras utan få tid att 

ägna sig åt sina egna arbetsuppgifter. 

Den resignerade (lågt engagemang gällande enkäter, erhållen negativ återkopp-

ling via enkäter). Den resignerade chefen har tappat tron på enkäterna som verk-

tyg och genomför dem enbart med anledning av sin lojalitet mot ledningen. Ak-

tiviteter att använda enkätsvaren i förbättringsarbetet uteblir och personen tycker 

inte att energin finns till att driva på gruppen att de ska svara på dem. Det kan 

vara så att chefen har dåliga erfarenheter av återkommande negativ återkoppling 

i tidigare enkäter, och därmed efter hand tappat gnistan. En resignerad chef kan 

uppfattas som olydig av ledningen, då personen inte arbetar på det sätt som led-

ningen tänkt att chefer ska göra i arbetsmiljöarbetet. Chefen själv uppfattar sig 

troligtvis inte som olydig, utan har hamnat i den resignerade rollen genom en 

kombination av negativ återkoppling och lågt engagemang. Ett citat från en 
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stressad och till viss del resignerad chef lyder: ”…jag upplevde att jag inte 

kunde fånga upp individen…”. Intresset att driva arbetet med de pul-

sade/frekventa undersökningarna hade avtagit hos chefen som genom anonymi-

teten inte kunde härleda ett uttalat missnöje till aktuell person. Om inte ledning-

en följer upp en chef med en sådan inställning, kan en resignerad chef fortsätta 

med sin inställning i många år. Det kan i förlängningen skapa en påverkan både 

på chefens egen lojalitet och på chefens medarbetare som lätt påverkas av den 

negativa stämningen. 

5.5 Reflektion över chefsanalysen 

Ambitionen att driva arbetet med de pulsade/frekventa undersökningarna upp-

levdes vara hög initialt hos cheferna i studien då verktygen introducerades i 

verksamheterna. Cheferna förmedlade flera fördelar med verktygen jämfört med 

de tidigare årliga medarbetarundersökningarna. Det framkom en viss kritik i in-

tervjuerna med cheferna mot ledningen och i vissa fall mot HR-avdelningarna, 

då cheferna inte hade fått vara med om att designa frågorna i enkäterna eller fått 

en ordentlig genomgång av syftet då de pulsade/frekventa undersökningarna in-

fördes. Det maktförhållandet att verktyget beslutats på en övergripande nivå, var 

inte omtyckt hos cheferna som kände sig exkluderade i ämnet. Frågor från med-

arbetarna just om syftet blev därför svårt för cheferna att svara på. Man kände 

sig inte involverade. Trots allt påverkade inte detta alla chefer negativt initialt, 

utan lojaliteten till att introducera verktygen var hög.  

 

Det finns dock en risk i verksamheter som väljer att införa nya verktyg i exem-

pelvis arbetsmiljöarbetet, att man missar att förankra verktygen bland cheferna 

som ska introducera och arbeta med undersökningen gentemot medarbetarna. 

Det kan leda till oliktänkande mellan högre chefer och mellanchefer då man 

egentligen inte är överens om vilka verktyg som skulle kunna fungera i de olika 

grupperna (Karlsson, 2008, 63). I den aktuella studien kan det konstateras att det 

fanns ett behov från cheferna att få vara mer delaktiga i syftet med de nya med-

arbetarundersökningarna. Det skulle också kunna leda till att man kan undvika 

att chefer hamnar som resignerade och tappar lusten till att arbeta med under-

sökningarna (se figur 2).   

5.6 Slutdiskussion 

Cheferna uttryckte ett gillande över att de pulsade/frekventa medarbetarunder-

sökningarna var enkla att administrera och lätta att fylla i. Trots detta visade det 

sig att medarbetarna upplevde att resultatpresentationerna och diskussionerna 

uteblev och att man saknade svarsanalyser och uppföljningar. De uteblivna re-

sultaten verkade vara en stor anledning till att medarbetare valde att inte svara 

på undersökningarna, med lägre svarsprocent som följd. Det kan skapa en ond 

spiral enligt chefer, då de som ändå väljer att svara kanske inte kan representera 

hela gruppens åsikter, eller så är det bara de missnöjda som väljer att svara. Den 
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färgglada designen av de pulsade/frekventa undersökningarna var det många, 

både chefer och medarbetare som uttryckte sin uppskattning inför, men en far-

håga framkom bland medarbetarna att vissa tyckte att det blev lite för tramsigt 

med alla glada gubbar, ”fjolligheten” och alla humoristiska uttryck. Det fram-

kom inte i chefsintervjuerna. Cheferna var mer nöjda med att det var så enkelt 

att skapa statistik och tabeller från de insamlade svaren. Trots det så var det 

många chefer som hade dåligt samvete för att man inte arbetade med resultaten. 

 

En intressant aspekt från litteratursökningarna är chefsengagemanget i arbetet 

med att driva förändringar i sina grupper. Engagemanget kan ha att göra med 

hur bra omdömen som grupperna ger sin arbetsmiljö. Enligt Schou (2007, 69) 

visar det sig att grupper som ger sina chefer och sin arbetsmiljö bra resultat i 

undersökningarna, är de som arbetar mest med förbättringsåtgärder. Det innebär 

att bra resultat i sig skapar energi och en vilja till arbete med gruppens arbets-

miljö. Följaktligen kan dåliga resultat leda till obehagskänslor och maktlöshet 

både bland chefer och medarbetare. De grupper och chefer som får dåliga resul-

tat från medarbetarenkäter kan därför uppvisa sämre engagemang inför arbetet 

med sina förbättringar. Man kanske även helt undviker att arbeta med sina resul-

tat för att man upplever den dåliga energin (Schou, 2007, s. 155). 

 

Det finns utmaningar för chefer och HR vad gäller viljan att ta reda på hur med-

arbetare mår. Det gäller att kunna hantera dem som inte trivs och mår bra, ställt 

mot viljan att kunna övervaka medarbetarnas prestationer och kontrollera vad de 

egentligen gör på sina arbeten. Det kan lätt skapas en motvilja hos medarbetare 

där man känner sig övervakad och man kan då svara med organisatorisk olydnad 

(Karlsson, 2008, 11), vilket framkommit i den aktuella studien. Att skapa enga-

gemang i förbättringar av arbetsmiljön och samtidigt hantera övervakning och 

kontroll av medarbetarna är en svår uppgift för chefer som gärna vill att arbets-

kraften samtidigt ska känna tillit och autonomi (Karlsson, 2008, 11). Maktspelet 

kan skapa knepiga situationer på arbetsplatser. De upplevda olika intressena, kan 

leda till att olika individer självmant skapar sin egen inställning till hur de hante-

rar de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna. Denna inställning kan 

påverkas över tid, och pendla mellan högt och lågt engagemang.  

5.7 Slutsatser 

I studien har det framkommit en del viktiga erfarenheter som skulle kunna tas 

med i planeringen då en arbetsplats väljer att lämna de årliga medarbetarenkä-

terna och övergå till pulsade/frekventa medarbetarundersökningar. Syftet med 

studien var att ta reda på hur chefer och medarbetare upplever användandet av 

pulsade/frekventa medarbetarundersökningar i sina verksamheter samt om det 

förelåg några skillnader mellan de olika rollernas uppfattningar och upplevelser. 

Resultaten är inte generaliserbara rakt av, men det har uppkommit en kunskap 

som skulle kunna vägleda andra arbetsplatser i deras arbete med pul-
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sade/frekventa medarbetarundersökningar. Nedan presenteras en punktlista med 

tips på hur man kan göra för att introducera verktygen på ett bra sätt. Att det 

finns skillnader mellan chefer och medarbetare i uppfattningarna har tydligt 

framkommit i studien, vilket presenteras under resultatdiskussionen. Trots allt, 

tyckte man att de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna var mer an-

vändbara som verktyg i arbetsmiljöarbetet jämfört med de stora årliga. Men, det 

finns enligt studien flera viktiga faktorer att ta hänsyn till och arbeta med innan 

introduktionen av verktyget, och även arbeta vidare med under arbetets gång. 

5.7.1 Praktiska implikationer 

• Det uppfattas som viktigt för både chefer och för medarbetare att man får 

vara delaktiga i processen och får möjlighet att lämna synpunkter i desig-

nen av de pulsade/frekventa medarbetarundersökningarna 

• Syftet med att införa pulsade/frekventa medarbetarundersökningar måste 

tydligt kommuniceras i organisationen, antingen från ledningen, HR eller 

från närmaste chef 

• Det är viktigt att anonymiteten garanteras de som svarar, så att ingen oro 

över att chefen kan se vem som svarat vad, sprids 

• Chefer behöver skapa tid i sina kalendrar för arbete med enkäternas resul-

tat och avsätta tid för resultatdiskussioner och presentationer i grupperna 

så att medarbetare vet vad som kommit fram i undersökningarna.  

• Vid upplevda missförhållanden är det viktigt att chefer och medarbetare 

agerar direkt för att komma till rätta med dem 

• Det gäller att hitta en frekvens för de återkommande undersökningarna 

som inte känns för ofta, men inte heller för sällan. Det kan vara viktigt att 

man provar sig fram 

• Det är viktigt att det skapas en grundtrygghet i arbetsgrupperna så att de 

som upplever problem, är missnöjda och markerar misstro i enkäterna, 

vågar träda fram och prata med chefer eller skyddsombud om vad saken 

gäller så att förbättringar och förändringar kan ske 
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Bilaga 1 Intervjuguide chef 

INTERVJUGUIDE CHEF 

Introduktion  

• Jag berättar vem jag är, om syftet med studien samt beräknad tid för inter-

vjun. Jag berättar om antalet intervjuer totalt. 

• Jag upplyser om att jag kommer att spela in intervjun på min Iphone  

• Jag upplyser om de fyra forskningsetiska principerna 

Bakgrundsfrågor   

• Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?  

• Berätta om din roll inom organisationen 

• Hur länge har du varit chef? 

• Förekommer det årliga medarbetarundersökningar på din arbetsplats? 

Vilka är dina spontana reflektioner kring användbarheten av dem, plus 

och minus? 

Frekventa/ pulsade undersökningar, ledning 

• På vems initiativ har du använt frekventa/pulsade undersökningar i din 

verksamhet? 

• I vilka sammanhang har du använt verktyget?   

• Hur var din inställning till verktyget innan ni drog igång?  

Pulsade medarbetarunderökningar, teknik 

• Hur ofta har medarbetarna fyllt i/deltagit i undersökningarna? Varje dag? 

Vecka? Månad? 

• Hur fyller de i/utförs undersökningarna? Via telefon? Dator, whiteboard? 

• Upplever medarbetarna några tekniska svårigheter när man fyller i /utför 

undersökningarna? Vilka då? 

• Har du själv fyllt i frekventa/pulsade undersökningar? I vilka samman-

hang? 

Frekventa/pulsade medarbetarunderökningar, frågor 

• Hur valde du ut frågorna till undersökningarna? 

• Hur många frågor är det/var det vid varje tillfälle? 

• Vilken typ av frågor valdes ut till undersökningarna, olika teman? 

• Är det samma frågor vid alla tillfällen, eller har du/ni förändrat dem?  

Uppföljning  

• Hur följer du upp resultaten i gruppen? 

• Vad blir det för respons i gruppen? 
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• Vet du om medarbetarna följer upp sina egna resultat individuellt? 

• Om chefen fyller i frekventa/pulsade undersökningar själv: Gör du egna 

individuella uppföljningar på dina egna resultat? 

Frekventa/ pulsade medarbetarunderökningar, känslor 

• Hur upplever du att verktyget fungerar i din grupp?  

• Hur upplever du att det fungerar det för dig som chef? 

• Vad tycker du att frekventa/pulsade undersökningar kan tillföra en verk-

samhet i form av fördelar och möjligheter? 

• Ser du som chef några nackdelar eller hinder med verktyget? 

• Hur är omdömet från medarbetarna på undersökningarna? Vad handlar 

reaktionerna om? 

• Om chefen fyller i frekventa/pulsade undersökningar: Tycker du att verk-

tyget har varit bra för dig själv? På vilket sätt? 

Fortsättning och utveckling 

• Berätta, har din inställning förändrats till verktyget nu när du använt det? 

På vilket sätt? 

• Skulle du vilja förändra verktyget? Hur? 

• Hur ställer sig ledningen och HR till framtida användning av fre-

kventa/pulsade undersökningar? 

• Avslutningsvis, skulle du vilja fortsätta med användandet av verktyget el-

ler vill du avsluta? Berätta varför tänker du så. 

 

Innan vi slutar, är det något du skulle vilja förtydliga eller lägga till? 

Tack för din medverkan! Rapporten beräknas vara klar i slutet av maj. 

26/2 2019 
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Bilaga 2 Intervjuguide medarbetare 

INTERVJUGUIDE MEDARBETARE 

 

Introduktion  

• Jag berättar vem jag är, om syftet med studien samt beräknad tid för inter-

vjun. Jag berättar om antalet intervjuer totalt. 

• Jag upplyser om att jag kommer att spela in intervjun på min Iphone 

• Jag upplyser om de fyra forskningsetiska principerna 

Bakgrundsfrågor   

• Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?  

• Berätta om din roll inom organisationen  

• Förekommer det årliga medarbetarundersökningar på din arbetsplats? 

Vilka är dina spontana reflektioner kring användbarheten av dem, plus 

och minus? 

Frekventa/ pulsade medarbetarunderökningar, teknik 

• I vilka sammanhang har du fyllt i/deltagit vid frekventa/pulsade medarbe-

tarundersökningar?  

• Hur ofta fyller du i/ har du fyllt i? Varje dag? Vecka? Månad? 

• Hur fyller du i undersökningarna? Via telefon? Dator? Vid whiteboarden? 

• Upplevde du några tekniska svårigheter med att fylla i undersökningarna i 

telefonen, datorn, vid whiteboarden?  

Frekventa/ pulsade medarbetarunderökningar, frågor 

• Hur många frågor är det/var det vid varje undersökningstillfälle? 

• Vilken typ av frågor ingår i undersökningarna? Olika teman? 

• Är det samma frågor vid alla tillfällen, eller har de ändrats?  

Uppföljning  

• Hur följer ni upp resultaten i din grupp? 

• Vilka blir reaktionerna i gruppen vid uppföljningarna? 

• Hur hanterar din chef resultaten från undersökningarna? 

• Gör du egna individuella uppföljningar på dina egna resultat? Vad betyder 

uppföljningarna för dig? 

 

Frekventa/ pulsade medarbetarunderökningar, känslor 

• Berätta hur du upplever att verktyget fungerar i din grupp 

• Vad tycker dina kollegor om verktyget? 

• Vad tror du cheferna tycker om verktyget? 
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• Berätta vilka fördelar och möjligheter du ser med verktyget i din grupp? 

• Ser du som medarbetare några nackdelar eller hinder med verktyget? 

• Hur var din inställning till verktyget innan ni drog igång? 

• Tycker du att undersökningarna har varit ett bra verktyg för dig själv?  

På vilket sätt? 

• Finns det förbättringsmöjligheter? Vilka då? 

Möjligheter och hinder  

• Vilka möjligheter ser du med frekventa/pulsade undersökningar? 

• Vilka hinder ser du med verktyget i verksamheten? 

• Har din inställning till verktyget förändrats över tid? Hur då? 

• Avslutningsvis, vill du att ni fortsätter att använda frekventa/pulsade 

undersökningar eller vill du att ni slutar? Berätta varför tänker du så. 

 

Innan vi slutar, är det något du skulle vilja förtydliga eller lägga till? 

 

Tack för din medverkan! 

Rapporten beräknas vara klar i slutet av maj. 

 

26/2 2019 
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Bilaga 3 Mall för analys 

 

Arbetet med analysen av informanternas utsagor strukturerades och systematise-

rade i tabellform enligt nedan. 

 

Informant Textavsnitt och 

citat från inter-

vjuer 

Nyckel-

ord 

Deskriptiv  

beskrivning, Vad 

handlar det om 

egentligen? 

Teori-

anknytning 
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Bilaga 4. Missiv 

MISSIV Linköping februari 2019 

 

Hej! 

 

Du har kort fått information om en intervjustudie som jag kommer att genom-

föra under våren 2019 vid Linköpings universitet. Syftet med studien är att stu-

dera användandet av frekventa/ pulsade medarbetarundersökningar, dvs. medar-

betarundersökningar som görs oftare än de större, årliga undersökningarna. De 

frekventa kanske görs varje månad, vecka eller varje dag. Studien genomförs av 

mig i min roll som student vid Linköpings universitet.  

 

I min studie är jag intresserad av att ta reda på hur frekventa/ pulsade medarbe-

tarundersökningar upplevs fungera bland chefer och bland medarbetare, både av 

det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra. Är verktyget ett bra sätt 

att ta reda på hur personalen mår och hur man tycker att arbetet fungerar? Kan 

verktyget vara något för min arbetsplats att använda sig av? 

 

I mitt intervjuarbete tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska princi-

per. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Jag kommer som stöd i arbetet att spela in intervjun, som troligtvis tar ca 40 mi-

nuter. Genom att spela in intervjun kan jag lyssna mer närvarande på det du sä-

ger. Alla intervjuer i studien behandlas konfidentiellt och helt anonymt. Det be-

tyder att inga individuella svar kommer att kunna identifieras. Resultaten kom-

mer att presenteras i en magisteruppsats vid Linköpings universitet. 

 

Har du frågor, tveka inte att höra av dig. Stort tack för att du ställer upp!  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Helena Stolt Olsson 

Student vid Linköpings universitet, Ledning och strategiskt personalarbete 4 
 

 


