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Sammanfattning 
Vi lever i ett samhälle där organisationer under de senaste decennierna har blivit mer 
vinstfokuserade på grund av avkastningskrav till aktieägare. I och med detta har vi sett ökade 
kontroll- och mätmekanismer, inte minst av medarbetarnas prestationer mot uppsatta mål. Det 
traditionella tillvägagångssättet att mäta medarbetarnas välmående har varit via en årlig 
medarbetarundersökning. Men det vi nu ser är en mer digital trend: att i realtid göra så kallade 
pulsmätningar vilket innebär kontinuerliga mindre undersökningar av personalens välmående och 
organisationens arbetsmiljö. Organisationer använder ett digitalt mätverktyg för att genomföra 
dessa. På så sätt kan organisationer agera mer agilt på både negativa och positiva resultat. 
Forskning visar att medarbetare som trivs och mår bra på arbetsplatsen också presterar bättre mot 
uppsatta mål. Att inkludera medarbetare mer frekvent kan få en positiv effekt på engagemanget 
och motivationen. Vi har därför genomfört en kvalitativ studie i form av semistrukturerade 
intervjuer. Respondenter har varit personer som arbetar inom organisationer som använder ett 
digitalt mätverktyg av personalens välmående i realtid. De har dessutom haft en betydande roll 
för arbetet av implementeringen av ett sådant verktyg, men också arbetat med resultatet från det. 
Vår insamlade empiri har analyserats i relation till Finansialiseringsteori samt Isomorfism som är 
ett fenomen inom Nyinstitutionell teori. Vårt syfte med studien var att ta reda på om 
pulsmätningar är ett uttryck för ökad finansialiseringen och varför organisationer implementerar 
ett digitalt mätverktyg av personalens välmående, hur det kan tänkas se ut samt hur resultatet 
sedan används. Resultatet indikerade på att organisationer använder ett digitalt mätverktyg av 
personalens välmående på grund av employer branding, att de genuint vill att personalen ska må 
bra, men inte utan att det ska leda till ekonomiska fördelar som exempelvis färre sjukskrivningar 
och ökade intäkter. Genom studien har vi också kunnat presentera resultat för hur ett digitalt 
mätverktyg kan se ut och då främst vad organisationer mäter. Här visar det övergripande 
resultatet att det är främst ledarskap och arbetsmiljö som står i fokus. Men också att 
medarbetarengagemanget har gått upp som en effekt av ett digitalt mätverktyg som mäter 
välmående på arbetsplatsen. Med den här studien hoppas vi kunna bidra med en bredare 
förståelse för varför organisationer använder pulsmätningar och hur det används som en länk 
mellan arbetsgivare och arbetstagare.  
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1. Inledning 
Inom organisationsforskning har det studerats mycket kring relationen mellan välmående och 
motiverad personal och prestation. Som en strategi och ett sätt att vinna konkurrensfördelar 
samt tjäna pengar är det viktigt att ha motiverad personal. Det är dessutom viktigt med tanke på 
att en omotiverad anställd kan komma att lämna organisationen vilket leder till nya kostnader i 
processen av att finna en ny medarbetare. Genom att motivera sina anställda och ständigt mäta 
detta behåller man kompetensen inom organisationen, minskar personalkostnader samt 
effektiviserar organisationen (Ahl, 2004). Detta ligger i linje med finansialiseringen och 
samhällets utveckling till att bli mer fokuserat på kontroll- och mätmekanismer mot ekonomiska 
nyckeltal, även kallat revisionssamhälle (Power, 1999).  
 
Att styra en organisation efter uppsatta mål och med fokus på aktieägarkrav ses idag som en 
självklarhet (Froud et. Al. 2006). Ett ökat aktieägarfokus med mål som innefattar större 
utdelningar kan få konsekvenser för arbetstagare i form av lägre löner eller minskade 
investeringar i humankapital. Kortsiktigt tänkande har tagit större plats än långsiktigt i och med 
mer ekonomiska strategier. Det uppstår obalans i en organisation där ledningen prioriterar 
finansiella aspekter före kunskap och de anställdas välmående. Tillsammans med ett mer flexibelt 
samhälle med kortare och instabilare anställningsförhållanden skapas en osäkerhet mellan 
ledning och anställda, vilket i sin tur bidrar till dessa kortsiktiga strukturer (Thompson, 2003). 
Många organisationer väljer att flytta verksamheten till låglöneländer och anställningar blir mer 
osäkra i form av olika tidsbegränsade anställningskontrakt, allt för att generera mer vinst till 
ägarna (Belfrage & Kallifatides, 2018). Aktieägarnas krav speglar ledningens sätt att styra och 
tillämpa strategier i det dagliga arbetet. I vissa fall är kravet för stort i förhållande till vad de 
anställda är förmögna att leverera. Inte sällan innebär detta att budgetar stramas åt, 
handlingsutrymmet minskar hos den enskilde individen och de anställda känner sig undertryckta, 
vilket leder till att välmåendet på arbetsplatsen sjunker (Cushen, 2013). 
 
Som en strategisk kontrollmekanism för att nå organisationens uppsatta mål har det blivit allt 
vanligare att mäta personalens välmående via kontinuerliga medarbetarundersökningar, vilket 
även kallas för pulsmätningar. Organisationer gör detta för att främja en god arbetsmiljö, ha 
välmående engagerade medarbetare och därmed bli mer effektiva i sitt tillvägagångssätt att nå 
uppsatta mål. Detta kan även ses som en åtgärd som indikerar på ett mer vinstfokuserat agerande 
av organisationen och det finns på så sätt finns en tydlig koppling mellan pulsmätningar och 
finansialisering. Detta arbete ligger även i linje med Human Resource Managaement som handlar 
om en grundad ledning av personalen. Enligt teorin är människan den viktigaste resursen i 
företaget och det är därmed viktigt att de anställda arbetar i linje med organisationens mål och 
dessutom är motiverade på arbetsplatsen för att kunna leverera den arbetsinsats som 
arbetsgivaren förväntar sig (Ahl, Bergmo- Prvulovic & Kilhammar, 2017). Pulsmätningar i 
organisationer kan därmed vara en av de kontrollmekanismer som blivit vanliga i vårt 
finansialiserade samhälle, men pulsmätningar i sig kan också leda till ökad finansialisering. Det 
vill säga, pulsmätningar bidrar till att det blir lättare att kvantifiera välmående, arbetsmiljö och 
prestation. På så sätt kan detta lättare jämföras med nyckeltal och krav från både ledning och 
aktieägare och pulsmätningar leder därför möjligtvis till en ökad finansialiseringen. 
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Pulsmätningar är ett relativt nytt fenomen som blir allt vanligare bland organisationer och som 
genomförs med hjälp av ett digitalt mätverktyg. Hur organisationer inför denna 
kontrollmekanism som ett uttryck av ökad finansialisering och hur detta ska användas som ett 
instrument mellan arbetsgivare och arbetstagare är än så länge ett outforskat område. Vi anser att 
det är viktigt att belysa och hoppas finna arbetsgivarens perspektiv på varför och hur 
pulsmätningar används. 
 
1.1 Bakgrund  
Tidigare var det vanligt att genomföra medarbetarundersökningar i pappersformat. I mitten av 90-
talet skriver Kuhnert och McCanley (1996) att användandet av digitala 
medarbetarundersökningar via exempelvis e-post ökade. Idag finns flera organisationer som 
säljer in konceptet med digitala medarbetarundersökningar till företag. Netigate, Brilliant, 
&Frankly är exempel på företag som erbjuder kompletta digitala medarbetarundersökningar. 
Många av företagen erbjuder även ett system för återkoppling där man kan se resultatet i fina 
grafer och tabeller samt hur resultatet förhåller sig till övriga marknaden (ex. Netigate, 2019). På 
flertalet av dessa hemsidor finns kundreferenser från stora välkända organisationer som använder 
digitala medarbetarundersökningar (ex. Brilliant, 2019). Många av dessa kunder nämner positiva 
effekter med digitala medarbetarundersökningar. Bland annat beskriver man hur distributionen 
kring medarbetarundersökningar underlättats. Forskning har också visat att det finns positiva 
effekter med digitala medarbetarundersökningar. En positiv effekt med digitala 
medarbetarundersökningar är att svarsfrekvensen hos de anställda ökat (Human Resource 
Management International Digest, 2002). Att använda ett digitalt mätverktyg förutsätter dock att 
respondenterna har tillgång till en uppkopplad enhet. Med andra ord förutsätter digitala 
mätverktyg att medarbetarna är en del av det nätverkssamhälle som Castells (2006) skriver om.  
 
I och med digitalisering kan organisationer nästintill mäta personalens välmående i realtid, det 
sker med hjälp av digitala verktyg som skickar ut frågor som personalen får svara på, i vissa fall 
veckovis (Netigate, 2019). Detta fenomen kallas även att göra pulsmätningar. Med ett digitalt 
verktyg kan ledningen följa medarbetarnas motivation och välmående, något som gör att man kan 
minska personalomsättning och sjukskrivningar (Göteborgs-posten, 2018). Resultatet presenteras 
för ledningen på en digital instrumentpanel, inte sällan via en app (Netigate 2019). 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om pulsmätningar är ett uttryck för ökad finansilaisering 
och hur arbetsgivare mäter personalens välmående och arbetsmiljö i realtid. Vi är intresserade av 
att ta reda på om det används som ett ekonomiskt styrmedel eller om det genuint handlar om 
personalens välmående och att skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö. Utefter vårt syfte har vi 
valt att fokusera på följande frågeställningar:  
 

• Är pulsmätningar ett uttryck för ökad finansialisering? 
• Hur används digitala mätverktyg som en länk mellan organisation, personal och de 

anställdas välmående? 
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1.3 Uppsatsens avgränsningar 
När vi valt organisationer till vår undersökning har vi haft som krav att de ska genomföra 
pulsmätningar minst en gång i kvartalet. Detta krav har vi haft eftersom studien syftar till att 
undersöka organisationer som kan agera på insamlat resultat i realtid. Vi har valt att enbart 
intervjua personer i ledande position som är delaktiga i arbetet med pulsmätningar. Detta har vi 
gjort med anledning av att uppsatsen inte syftar till att undersöka de anställdas upplevelse av 
medarbetarundersökningar utan till att undersöka fenomenet utifrån arbetsgivarens perspektiv. 
Vidare har vi genomfört våra intervjuer med organisationer baserade i Stockholm. Anledningen 
till detta är att de organisationer vi kontaktat har haft sina huvudkontor i Stockholm, även om de 
har kontor i andra delar av Sverige också.  

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera tidigare forskning som är relevant för vårt syfte och 
frågeställning; hur ett digitalt mätverktyg ser ut samt hur det används som en länk mellan 
organisation, personal och de anställdas välmående. Vi anser därför att det är nödvändigt att 
presentera tidigare forskning och förklara begrepp inom användandet av digitala mätverktyg 
samt av medarbetarundersökningar som fenomen.  
 
2.1 Introduktion 
Vi kommer till en början att presentera allmän forskning kring medarbetarundersökningar, sedan 
kommer vi gå in på vad studier visar att man kan göra med resultatet från dessa undersökningar. 
Vidare kommer vi presentera vad som kan hända med medarbetarengagemanget samt vilka 
utmaningar organisationer kan möta om man inför medarbetarundersökningar. Allra helst hade vi 
velat presentera studier kring pulsmätningar, d.v.s. mindre medarbetarundersökningar som sker 
ofta. Men när vi via olika databaser sökte efter tidigare forskning om pulsmätningar insåg vi att 
det är en ganska outforskad gren inom medarbetarundersökningar. Vi sökte efter ord som “micro 
survey”, “employee survey”, “digital survey” och “pulse survey” utan att finna relevanta studier.  
 
2.2 Medarbetarundersökningar 
Medarbetarundersökningar har blivit vanligt både inom den privata och den offentliga sektorn 
(Hartley, 2001). Detta går hand i hand med att antalet leverantörer av medarbetarundersökningar 
har ökat under de senaste åren (ex Netigate, 2019). Vad medarbetarundersökningar är definerar 
Finks (1995) enligt följande “a system for collecting information to describe, compare, or explain 
knowledge, attitudes and behaviour”. Finks menar således att medarbetarundersökningar samlar 
in information som organisationen kan använda för att jämföra exempelvis olika avdelningar med 
varandra samt för att förstå sig på medarbetarna mer och därmed förstå sin organisation bättre. 
Organisationer använder inte medarbetarundersökningar enbart för att bättre förstå sig på sina 
medarbetare utan de kan användas av flera olika anledningar. Enligt Hartley (2001) använder sig 
organisationer av medarbetarundersökningar som en spegel för att granska organisationen samt 
som underlag inför organisatoriska förändringar. Att medarbetarundersökningar kan liknas vid en 
spegel betyder att ledningen kan granska organisationen genom att bedöma resultatet från 



4		

medarbetarundersökningarna. När ledningen granskar resultatet (spegelbilden) kan de använda 
det som ett underlag inför organisatoriska förändringar.  
 
Det finns idag en ny och relativt outforskad gren inom medarbetarundersökningar som kallas 
pulsmätningar. Flera organisationer använder sig av denna metod då man gör mindre mätningar 
med täta intervall, som innebär att man tar pulsen på sin organisation; därav namnet 
pulsmätningar (Netigate, 2019). En stor fördel med pulsmätningar är dess mångsidighet. Bland 
annat kan pulsmätningar göras kring ett specifikt problem eller på en specifik avdelning 
(Levenson, 2014). Det finns forskning som visar att kontinuerliga medarbetarundersökningar är 
mer effektiva än undersökningar med långa intervaller (Gavin, 1985). Trots att Gavin redan för 
över 30 år sedan konstaterade detta är det idag många organisationer som fortfarande använder 
sig av medarbetarundersökningar med långa intervaller.  
 
Vi kunde finna en hel del forskning gällande medarbetarundersökning som fenomen och hur det 
används för att mäta personalens välmående. Denna studie syftar till att undersöka hur 
kontinuerliga mätningar av personalens välmående fungerar i realtid. Utifrån tidigare forskning 
har vi kunnat identifiera återkommande teman angående medarbetarundersökningar. Tidigare 
forskning visar på vikten av att använda medarbetarundersökningar som en metod för att 
attrahera ny men också befintlig kompetens i organisationen, även kallat employer branding. 
Forskningen visar också vikten av att använda medarbetarundersökningar som ett underlag för 
förbättringsåtgärder och som en strategi för att skapa engagemang. Vidare presenteras också flera 
organisatoriska utmaningar med att använda medarbetarundersökningar. 
 
2.3 Underlag för förbättringsåtgärder 
Beteende- och hälsoriskundersökningar är viktiga verktyg för att bedöma riskfaktorer och 
hälsorisker. Även om det oftast utförs på större populationer så finns anledning att implementera 
dessa för mindre populationer, exempelvis på en arbetsplats. I Kansas city genomfördes en sådan 
studie för att identifiera depression och depressiva syndrom hos medarbetare hos en specifik 
arbetsgivare. Resultatet visade att man i ett tidigt skede kunde upptäcka psykisk ohälsa genom att 
använda hälsoriskundersökningar (Hunt m.fl., 2002). Det finns även annan forskning som visar 
att avancerade analyser av medarbetarundersökningar kan ge information om hur en 
organisations medarbetare mår. På så sätt kan det vara en nyckelfunktion i att förebygga arbetet 
med att ha välmående personal som trivs på arbetsplatsen (Pritchard, 2014). 
 
Allt fler organisationer arbetar med employer branding, som innebär att ledningen vill skapa en 
attraktiv arbetsplats och sedan använda denna i sitt sätt att attrahera ny personal, men också 
behålla befintlig (Mosley & Schmidt, 2017). En studie som gjordes på olika HR-professioner runt 
om i världen där man samlade in reflektioner av HR-arbetet visade att en av de största 
utmaningarna är att attrahera och behålla rätt kompetens i organisationen. Studien visade att 
arbetsgivare anser att frågan är lika aktuell idag som den alltid varit. Att använda 
medarbetarundersökningar som ett verktyg för att lära känna sina medarbetare har visat sig vara 
extremt viktigt i arbetet med dessa utmaningar (Pritchard, 2014). I dagens samhälle har det blivit 
allt mer påtagligt att arbetssökande inte bara värderar monetära incitament, utan också en bra 
arbetsplats med goda förmåner. Det har inneburit att företag numer använder detta för att 
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marknadsföra sig själva och försöka attrahera kompetens, men också för att få personal att trivas 
och därmed stanna i organisationen (Pritchard, 2014). Genom att använda 
medarbetarundersökningar kan man få underlag för förbättringsåtgärder vilket i sin tur leder till 
att organisationen kan bli mer attraktiv (Hartley, 2001). Medarbetarundersökningar har således en 
stark koppling till arbetet med employer branding.  
 
2.4 Medarbetarengagemang  
Forskning visar att organisationer kan öka engagemang hos medarbetare och därmed gynna 
resultat genom att införa medarbetarundersökningar. Bowles och Cooper (2009) menar att ju 
bättre medarbetare trivs, ju högre blir engagemanget och dedikationen till organisationen (Mosley 
& Schmidt, 2017). Medarbetare som trivs kommer bemöta kunder på ett bättre sätt, något som 
gör att kunderna i sin tur trivs med relationen och på så sätt blir lojala till organisationen. Detta 
kommer i sin tur inbringa mer pengar till verksamheten (De Waal, 2014). Att få lojalare kunder 
innebär att organisationen blir mer konkurrenskraftig på marknaden, vilket har påvisats i en 
studie av Schuler och Jackson (1999). När en organisation blir mer konkurrenskraftig kommer 
det organisatoriska resultatet att gynnas. Vidare visar studier att man kan få mer engagerade 
medarbetare enbart av att införa medarbetarundersökningar. När man ger uppmärksamhet till 
medarbetare i form av medarbetarundersökningar kan det resultera i indirekta positiva effekter, 
såsom ändrade attityder och beteenden (Hartley, 2001). Detta är den så kallade Hawthorne-
effekten som innebär att personer reagerar positivt på att bli involverade eller studerade 
(Roethlisberger and Dickson, 1939). Att medarbetare ändrar sina attityder och beteenden kan 
vara ett tecken på att engagemanget hos dessa ökar. Medarbetarundersökningars påverkan på 
organisationers resultat har en stark koppling till finansialisering, vilket vi kommer att presentera 
i följande kapitel. 
 
2.5 Utmaningar med medarbetarundersökningar 
Vi har funnit studier som pekar på att det finns många utmaningar med 
medarbetarundersökningar, att använda sig av medarbetarundersökningar behöver inte bara 
medföra positiva effekter. För att en medarbetarundersökning ska ge positiva effekter har de som 
är ansvariga för denna en viktig uppgift när det kommer till konfidentialiteten hos 
respondenterna. Om respondenterna upplever att deras identitet inte är skyddad finns en risk för 
att de lämnar oärliga svar, vilket kan medföra att undersökningen ger ett missvisande resultat. Det 
i sin tur leder till att ledningen inte kan agera för att förbättra medarbetarnas välmående, det 
innebär således att medarbetarundersökningen förlorar sin funktion (Hartley, 2001). Vad gäller 
det insamlade resultatet så har ledningen också ett stort ansvar. När organisationer genomför 
medarbetarundersökningar så är det viktigt att agera på resultatet för att medarbetarna inte ska bli 
besvikna. Om medarbetare påpekar brister via en medarbetarundersökning som ingen sedan 
agerar på kan det väcka negativa känslor hos medarbetaren (Human Resource Management 
International Digest, 2002). Medarbetare har således en förväntan på att ledningen ska agera 
utifrån resultatet. Detta är något som Morris S. Viteles, 1953 (f 1898 – d 1996) fick höra av en 
chef som uttryckte sig: “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”. Detta betyder 
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att medarbetarundersökningar inte är en neutral metod eftersom det påverkar de som genomför 
den menar Hartley (2001).  
 
Det är även viktigt när man som arbetsgivare agerar på resultaten från en 
medarbetarundersökning att tolka resultaten rätt. Om man tolkar resultaten felaktigt kan det få 
negativa konsekvenser för organisationen (Hartley och Barling, 1998). Dessa studier visar således 
att det är viktigt att aktivt arbeta med de insamlade svaren från medarbetarundersökningar för att 
uppnå positiva effekter. Ytterligare en viktig aspekt är hur organisationen utformar frågorna i 
undersökningen. I de flesta medarbetarundersökningar finns en problematik med vad 
organisationens ledning faktiskt mäter hos medarbetarna. Många gånger mäter ledningen vilken 
förståelse medarbetarna har för ledningens strategier: “vet du vad organisationens strategi är?”. 
Organisationer bör därför vara väldigt noga när man utformar frågor i undersökningen så att man 
inte missar den viktigaste aspekten som snarare handlar om vad medarbetare känner inför den 
valda strategin (Bowles & Cooper, 2009). När det gäller utformning av frågor är det viktigt att 
ledningen också kan följa upp de svar man får. Om de exempelvis ställer en fråga om hur nöjd 
man är med sin lön och får in svar som antyder att det finns ett missnöje bland medarbetare, bör 
de också kunna agera på resultatet. Det finns annars en överhängande risk att det endast skapar en 
frustration i organisationen (De Waal, 2014).  

3. Teori 
Syftet är som tidigare nämnt att dels ta reda på om pulsmätningar via ett digitalt mätverktyg är 
ett uttryck för ökad finansialisering, men också hur det används som en länk mellan organisation, 
personal och de anställdas välmående. För att skapa en struktur och kunna underbygga 
argument i denna uppsats har vi valt ett teoretiskt ramverk som utgår från finansialisering och 
Nyinstitutionell teori i form av isomorfism. Vi har valt finansialisering på grund av att det kan 
finnas grundläggande ekonomiska kontrollmekanismer för företag att ständigt göra 
pulsmätningar av personalens välmående. Att göra kontinuerliga mätningar av personalens 
välmående skulle också kunna bero på isomorfism, dvs att organisationer implementerar ett 
digitalt mätverktyg för att skaffa sig legitimitet från sin omgivning. Genom dessa teorier vill vi 
belysa fenomenet ur ett arbetsgivarperspektiv och applicera dem i vårt tillvägagångssätt att 
förstå, förklara och presentera resultat i studien. 
 
3.1 Finansialisering 
Finansialisering är numer ett välkänt begrepp som har sitt ursprung i den förändring som skett i 
den samhällsvetenskapliga ekonomin sedan den senare delen av 1900-talet. Förändringen har 
inneburit att finansmarknaden vuxit fram och bidragit till ett allt större fokus för företag att gå 
med vinst och till ökat aktieavkastningskrav från ägarna (Van der Zwan, 2014). 
  
Fredrik Movitz och Michael Allvin skriver i Arbetets finansialisering (2016) att arbete har en 
betydande funktion i en individs liv och hur det kommit att ändras i takt med teknisk utveckling 
och ändrade värderingar i samhället. De beskriver främst hur finansialiseringen har haft en stor 
betydelse för vad arbete innebär för människor i det vardagliga livet. Författarna fokuserar främst 
på tre konsekvenser för arbete vad gäller finansialiseringens ökade betydelse från sin forskning. 
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De menar först och främst att synen på företaget ändrats, att det numer till stor del handlar om en 
investeringsmöjlighet och att skapa mervärde för ägarna. Detta har i sin tur lett till att strukturer 
inte reproduceras i samma utsträckning vilket har lett till flexiblare, friare men också mer 
ägarfokuserat arbete, det vill säga att anställdas arbete alltid ska mätas mot finansiella nyckeltal. 
På så sätt blir prestation också alltid utvärderad (Allvin & Movitz, 2016). Den andra punkten 
handlar om hur relationen mellan arbete och tid har förändrats i takt med finansialiseringen. 
Författarna syftar till att tid är pengar och att det därmed måste kunna visas att anställdas tid har 
skapat mervärde för organisationen och att det därmed finns mindre tid för att reflektera, 
återhämta sig eller kompetensutvecklas (Allvin & Movitz, 2016). Den tredje punkten handlar om 
minskad anställningstrygghet där man menar att informella löften mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, som har sitt ursprung från industrisamhället, successivt fått mindre betydelse. När 
allt handlar om avkastningskrav och utdelningar till ägare menar författarna att det inte längre 
ligger i arbetsgivarens intresse att ha trygga anställningsförhållanden (Allvin & Movitz, 2016). 
  
I artikeln The Financialization of Capitalism skriver John Bellamy Foster att det från mitten av 
1900-talet skett ett skifte från att fokus varit på produktionen till att numer istället handla om 
finansiella åtgärder (Foster, 2007). Alltså att själva kärnan av finansialisering som fenomen är 
den förskjutning där organisationer, istället för att utvinna värde ur produktion, gör det genom 
åtgärder som ligger i linje med finansiella åtaganden. Omorganiseringar och olika 
styrningsstrategier blir allt mer riktade mot att öka utdelning i organisationer, inte minst på grund 
av riskkapitalbolag där det är just kapitalet som står i fokus (Appelbaum & Batt., 2013). I 
enlighet med Foster kommer Davis fram till att det skett ett sorts skifte i vilken kunskap som 
föredras i organisationer i sin studie Managed by the markets: how finance re-shaped america 
från 2009. Det är den finansiella kunskapen som värderas högst istället för så kallad 
”produktionskunskap” eller ”driftkunskap”. Aktieägarnas avkastningskrav speglar av sig på 
företagsledningen och på så sätt påverkas organisationens sätt att tänka och därmed agera, vilket 
påverkar de anställda (Davis, 2009). 
  
Jean Cushen skriver i artikeln Financialization in the workplace: Hegemonic narratives, 
Performative interventions and the angry knowledge worker, (2013) om hur samhället och 
organisationer har formats av finansialiseringens framväxt. Hon fokuserar främst på hur kravet på 
aktieavkastning och därmed att företag ska gå med vinst, blir ett problem för de anställda. 
Problemet uppstår främst genom en obalans mellan avkastningskrav och vad organisationen med 
dess anställda är förmögna att leverera. Cushen menar att finansialiseringen har lett till ökat 
budgettänkande som avspeglas i de mål som varje avdelning måste uppfylla. Alltså att det endast 
är det investerade kapitalet som räknas. På så sätt minskar de anställdas frihet och befogenheter i 
takt med ledningens ökade kontroll, något som leder till att personalens välmående minskar 
(Cushen, 2013). 
  
Paul Thompson ställer sig kritisk till att humankapital blir allt mer viktigt och att det finansiella 
perspektivet därmed får mindre betydelse i sin artikel Disconnected capitalism: or why employers 
can´t keep their side of the bargain, (2003). Författaren menar att det fortfarande är den 
finansiella aspekten i en organisation som är den avgörande, om man inte ser till denna riskerar 
organisationen att lösas upp. Thompson syftar till att det inte alltid kan råda konsensus mellan 
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arbetsgivare och arbetstagare (Thompson, 2003). Vidare menar han att organisationer har 
förändrats på ett flertal punkter i och med introduceringen av finansialisering i samhället. Han 
syftar först och främst till att organisationer blivit mer flexibla och förändringsbara i takt med 
ökade finansiella krav, bland annat genom otryggare anställningar. Det har även inneburit att 
fokus hamnat på bolagets marknadsvärde och aktieavkastning istället för verksamheten i sig och 
personalen i den. Vidare menar författaren att även styrningen har förändrats; det är idag mer 
viktigt med flexibla strukturer som snabbt kan förändras och därmed ett större fokus på finansiell 
kunskap snarare än produktion. Till sist skriver Thompson om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare; alltså att finansialiseringen har inneburit att arbetstagaren måste ge mer av sig själv 
än vad som tidigare behövts (Thompson, 2013). 
 
Michael Power skriver i boken Audit Society (1999), att revision har fått en allt större betydelse 
sen slutet av 80-talet. Han menar att fler och fler organisationer, men också andra delar i 
samhället har haft ett allt större fokus på revision och redovisning. Med detta fokus kom också en 
högre grad av granskning av individer och vad de gör. Organisationer som har huvudsakligt fokus 
på att gå med vinst har också en större tendens att skapa interna kontrollsystem för övervakning 
av olika funktioner. Dessa system kan ses som strukturerad självobservation för att mäta att 
organisationen går i rätt riktning i förhållande till ekonomiskt uppsatta mål (Power, 1999). På så 
sätt kan vi tänka oss att organisationer använder pulsmätningar för att mäta personalens 
välmående i realtid. Om organisationer har kontroll på hur medarbetarna mår kan de också ha 
kontroll på de kostnader som är kopplade till personal, men också de intäkter som personalen ska 
bidra till. Dessa kontrollmekanismer bidrar i sin tur till en ökad finansialisering eftersom 
beteenden blir mätbara och kan jämföras mot organisationens uppsatta mål och nyckeltal. Detta 
kan ses som en del av “revisionssamhället” som vi lever i - ett samhälle med ständig kontroll och 
verifiering. Det är ett samhälle där den formella ansvarsskyldigheten är den avgörande principen 
(Power, 1999). Att kontinuerligt använda digitala medarbetarundersökningar kan vara ett sätt för 
ledningen av styra organisationen i den riktning de vill gällande ekonomiskt uppsatta mål. 
Genom dessa medarbetarundersökningar kan organisationer snabbt få information om vad som 
inte fungerar för att i ett tidigt skede vidta åtgärder för att kunna undvika kostnader, exempelvis i 
form av sjukskrivningar. Det kan också användas som ett verktyg för att öka engagemang och 
motivation hos den enskilde medarbetaren och på så sätt förhoppningsvis öka intäkter. Vidare 
kan organisationer använda pulsmätningar för att mäta om organisationsförändringar har en 
positiv eller negativ påverkan på medarbetares välmående, och därmed en påverkan på deras 
arbetsinsats i relation till ekonomiska mål. Pulsmätningar kan ses som en effekt av 
finansialiseringen, men fenomenet gör det också lättare att konkret fastställa värden för 
välmående och arbetsmiljö. Detta innebär att ledningen kan använda dessa siffror för att jämföra 
mot ekonomiska mål och aktieägares krav. På så sätt kan pulsmätningar även ses som ett 
fenomen som leder till en ökad finansialisering. 
 
3.2 Nyinstitutionell teori - isomorfism 
Begreppet har sitt ursprung från Nyinstitutionell teori som har sitt fokus på hur organisationer 
skaffar sig legitimitet i samhället och av sin omgivning. Teorin har sin utgångspunkt inom 
organisationssociologin och beskriver att organisationer inte alltid handlar rationellt, utan att det 
finns omgivande faktorer, strukturer och trender som de bör ta hänsyn till. Organisationer kan 
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beskrivas som system som är beroende av omgivningens resurser för att bli framgångsrika. Att 
vinna omgivningens legitimitet kan ses som den viktigaste resursen för organisationer, detta för 
att bli accepterade (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Inom teorin menar man 
att det finns olika strategier för att vinna omgivningens legitimitet, ett sätt är att ”löskoppla”. Det 
innebär att organisationer kopplar bort den formella från den informella strukturen (Eriksson-
Zetterquist, 2016). Organisationer försöker efterlikna andra organisationer inom olika 
organisationsfält i sitt sätt att få legitimitet, detta fenomen benämns inom teorin som isomorfism. 
  
I boken Institutionell teori: idéer, moden och förändring (2016) skriver Eriksson-Zetterquist att 
det finns olika typer av Isomorfism: tvingande, mimetisk och normativ. Den tvingande 
isomorfismen handlar om krav som kommer från stora etablerade organisationer och institutioner 
som utför påtryckningar mot mindre som försöker vinna legitimitet. Det kan både vara formella 
och informella regler, exempel på formella regler kan vara lagar som organisationer måste följa. 
Sådana lagar har blivit mer påtagliga under 2000-talet, inte minst på grund av den 
miljömedvetenhet som vuxit fram i samhället (Eriksson-Zetterquist, 2016). Om den tvingande 
isomorfismen handlar om regler och lagar så uppstår den mimetiska istället på grund av 
osäkerhet; som en strategi försöker mindre organisationer då efterlikna de större för att vinna 
legitimitet. Det är inte säkert att de större och etablerade organisationerna vet om att de agerar 
förebilder för de mindre. När problem uppstår kan därför de mindre organisationerna kopiera en 
lösning från de större och slipper på så sätt komma på en egen. Det är dock inte säkert att dessa 
kopierar idéer och lösningar medvetet, även detta kan ske omedvetet. Problemen behöver inte 
heller alltid lösas, handlingen i sig kan göra att organisationen vinner legitimitet från sin 
omgivning (Eriksson-Zetterquist, 2016). Den tredje och sista kategorin av isomorfism kallas för 
normativ. Den handlar om att organisationer lever efter de sociala konstruktioner som finns i dess 
omgivning för att på så sätt bli legitima. Fokus ligger på samhällsnormer och hur man ”bör” 
agera, exempelvis att organisationen bara anställer människor med en specifik akademisk 
utbildning, eller att man ska behandla sin personal på ett visst sätt (Eriksson-Zetterquist, 2016). 
  
De tre olika typerna av isomorfism kan vara olika starka beroende på typ av organisation och i 
vilken kontext man agerar. En organisations HR-funktion påverkas därmed olika i olika företag. 
Den HRM-trend som växt fram som en grundpelare inom strategisk styrning för effektivare 
organisationer kan ha sitt ursprung från nyinstitutionell teori och isomorfism. Alltså att 
organisationer anammar detta i syfte att skaffa sig legitimitet från sin omgivning (Paauwe & 
Boselie, 2003). Därmed påverkas de strategier och mekanismer som ligger i linje med Human 
resource management beroende på dessa tre typer av isomorfism. Gällande tvingande isomorfism 
kan det exempelvis handla om arbetslagstiftning eller olika fackförbund som har regler för hur 
personalen ska behandlas. Den mimetiska isomorfismen inom strategiskt HR-arbete kan innebära 
att organisationer efterliknar andra i sitt sätt att utforma HR-funktionen. Den normativa 
isomorfismen kommer i uttryck i form av framväxt av HR som en profession i organisationen och 
att dessa blir mer skolade till ett strategiskt arbete (Paauwe & Boselie, 2003). Även Di Maggio 
och Powell redogör för hur HR-funktionen och dess strategiska arbete uppkommit som en trend 
och som ett sätt för organisationer att legitimera sig mot sin omgivning (DiMaggio & Powell, 
1983; Meyer & Rowan, 1977). 
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Fenomenet att använda sig av medarbetarundersökningar för att ta reda på hur medarbetarna mår 
och trivs på arbetsplatsen är princip vedertaget i organisationer och har förekommit under en lång 
tid. Men under senare tid har det uppkommit ett nytt sätt att göra det på; via digitala verktyg i allt 
högre frekvens. Detta fenomen kallas för att göra pulsmätningar och innebär att organisationer 
kontinuerligt skickar ut mätningar i form av frågor till de anställda för att mäta medarbetarnas 
välmående och arbetsmiljön. Användandet av pulsmätningar har slagit igenom som en trend 
bland organisationer. Detta kan liknas vid mimetisk isomorfism, alltså att organisationer försöker 
vinna legitimitet gentemot sin omgivning genom att efterlikna varandra och på så sätt skapas en 
HR-trend (Eriksson-Zetterquist, 2016). Alla organisationer vill hänga med i samhällstrender och 
digitaliseringens framväxt, de har mycket att tjäna på att vinna legitimitet från sin omgivning. 

4. Metod 
I detta kapitel beskriver och motiverar vi val av insamlings-, analys- och urvalsmetod. Vi redogör 
för hur vi tänkt inför dessa metoder samt hur genomförandet av varje metod gått till. Vidare 
presenterar vi vilka etiska riktlinjer vi tagit hänsyn till. Avslutningsvis för vi en diskussion kring 
studiens reliabilitet, validitet samt de begränsningar som finns med studien.  
 
4.1 Metodval  
Vår studie syftar till att undersöka om pulsmätningar är ett uttryck för ökad finansialisering samt 
hur detta verktyg kan fungera som en länk mellan organisation, personal och de anställdas 
välmående. Med detta syfte anser vi att det är mest lämpligt att använda en kvalitativ inriktning 
på studien. Ahrne och Svensson (2015) skriver att kvalitativ ansats används när man vill 
konstatera att något finns, hur det används och hur det fungerar - vilket är precis det vi vill få svar 
på i vår studie. Genom att använda en kvalitativ inriktning anser vi oss kunna få en djupare 
förståelse för det digitala verktygets olika delar, exempelvis om det finns olika variabler som 
organisationer mäter vid olika tillfällen. Med hjälp av kvalitativ ansats avser vi att ta reda på 
varför organisationer mäter personalens välmående och hur de agerar på resultatet. 
 
Vi har valt intervju som insamlingsmetod för denna studie. Att använda sig av intervju som 
insamlingsmetod är idag en av de vanligaste metoderna inom kvalitativ inriktning. Detta eftersom 
intervju kan ge ett nödvändigt kreativt uppslag till det fortsatta arbetet med studien (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 34). Anledningen till att vi valde intervju som insamlingsmetod var 
att vi ville komma bakom det yttre skalet och inte bara samla in de enkla uppgifterna. Genom 
intervjuer kan vi ställa följdfrågor för att verkligen förstå vad respondenten menar, tänker och 
känner (Kylén, 2004, s. 9).  
 
En intervju kan genomföras på flera olika sätt. Semistrukturerade intervjuer innebär att man har 
förutbestämda frågor och att man sedan ställer följdfrågor utifrån respondentens svar. För våra 
intervjuer ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var det bästa alternativet. Detta eftersom vi då 
inte behövde följa ett standardiserat frågeformulär utan vi kunde låta respondenten ändra riktning 
på intervjun samt för att vi kunde ställa följdfrågor för att få en bredare bild med fler nyanser och 
dimensioner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 38).  
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4.2 Intervjuguide 
Inledningsvis började vi diskutera vad intervjuguiden skulle innehålla för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor. Diskussionen ledde fram till att vi skapade sju övergripande teman. Vi 
formulerade sedan frågor som utforskade dessa teman mer i detalj. Detta gjorde att intervjun fick 
en viss typ av struktur och det är just detta som urskiljer en intervju från ett tillfälligt samtal 
(David & Sutton, 2016, s. 115).  
 
I skapandet av vår intervjuguide utgick vi från trattmodellen. Detta innebär att vi till en början 
formulerade öppna frågor som sedan övergick till mer specifika frågor och avslutningsvis blev 
dessa lite mer öppna igen (Kylén, 2004, s. 31). Anledningen till att vi ville precisera frågorna var 
för att få fler exempel och beskrivningar. Vi använde oss av trattmodellen eftersom den kan, om 
den är rätt genomförd, hjälpa oss att få svar som är mer kompletta (Kylén, 2004, s. 35). De 
inledande frågorna gav inte svar på våra forskningsfrågor utan de användes som 
uppvärmningsfrågor för att skapa förtroende hos respondenten (David & Sutton, 2016, sid. 115). 
De frågor som var specifika och som vi önskade mer utförliga svar på, gärna med exempel 
förankrade i verkligheten, var de frågor som i störst utsträckning kunde ge svar på våra 
forskningsfrågor. Vår intervjuguide återfinns i bilaga 2.  
 
4.3 Urval 
När det gäller intervjuer är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan forskningsfrågan 
och det fält man vill studera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 39). Till skillnad mot 
kvantitativa undersökningar finns det inga regler inom kvalitativa undersökningar vad gäller 
urval av en population för att det ska vara representativt. Men för att resultatet ska bli trovärdigt 
är det viktigt att man redovisar för hur man fått tag på respondenterna och visa på varför 
resultatet inte uppkommit på grund av en slump (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 40).  
 
Som tidigare nämnts är syftet med vår studie att ta reda på om pulsmätningar är ett uttryck för 
ökad finansialisering och hur det används som en länk mellan organisation, personal och de 
anställdas välmående. Vi valde därför att först och främst fokusera på det digitala verktyget och 
hittade flera företag som arbetar med medarbetarundersökningar via olika typer digitala verktyg. 
Därefter gick vi in på dessa företags kundbas för att hitta organisationer som använder dessa 
digitala mätverktyg för att mäta personalens välmående i realtid. Vidare gjorde vi en avgränsning 
genom att fokusera på organisationer som har en geografisk koppling till antingen Uppsala eller 
Stockholm, detta för att det skulle underlätta resväg vid våra intervjuer. På så sätt valde vi våra 
empiriska objekt, något som kan ses som ett första steg i en urvalsprocess (Ahrne & Svensson, 
2015, s. 21). Denna urvalsprocess är ett så kallat bekvämlighetsurval där vi själva valt de företag 
som varit tillgängliga för oss som forskare (Bryman, 2011, s. 194). 
 
Utefter vårt syfte och frågeställning var vi intresserade av att intervjua personer som hade en 
koppling till det digitala verktyg som används vid mätning av personalens välmående. Alltså att 
de har varit med i implementeringen av verktyget, vet hur det fungerar samt hur resultaten 
behandlas. Därmed blev det naturligt att de flesta av våra respondenter har en HR-funktion i 
organisationen, inte sällan chefs- eller direktörsroll. Denna urvalsmetod kan ses som ett målstyrt 
urval, alltså att vi väljer respondenter som vi anser kan sitta på den kunskap som vi eftersöker i 
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vårt tillvägagångssätt att få svar på vår frågeställning. Detta ligger i linje med ett strategiskt urval 
(Bryman, 2011, s. 392).  
 
4.4 Respondenter 
Genom våra valda urvalsmetoder har vi totalt kontaktat 31 företag varav tio stycken utmynnade i 
intervjutillfällen (Tabell 1). Vi tog kontakt med våra valda organisationer och respondenter 
genom att mejla vår förfrågan i form av missivbrev där information om studien delgavs (Bilaga 
1). Samtliga respondenter är verksamma i olika branscher, men flertalet har liknande roller i 
organisationen (Tabell 1). Då dessa behandlas konfidentiellt är respektive person utbytt mot en 
siffra. Vi presenterar inte kön för våra respondenter eftersom det inte tillför något utifrån vårt 
syfte och frågeställning i studien.  
 
I tabell 1 finns en lista över de respondenter som deltagit i studien.  
 
Tabell 1. Respondenter.  

Respondent Bransch Roll 

1 Rekrytering och bemanning Bemanningschef 

2 Rekrytering och bemanning HR-chef 

3 Data, IT och telekommunikation People partner 

4 Företagshälsovård HR-chef 

5 E-böcker HR-generalist 

6 Petroleumindustri HR-chef 

7 Företagsutveckling HR-direktör 

8 Offentlig förvaltning och samhälle Personalansvarig 

9 Flygbolag People and culture manager 

10 Inkasso HR Business Partner 

 
4.5 Genomförande 
För att respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma i den verksamma miljön och därmed 
kunna delge känslig information obehindrat, fick de själva välja tid och plats för intervjun. För att 
intervjutillfället ska leda till användbar data med så god kvalitet som möjligt är det viktigt att 
respondenten kan delge sin personliga uppfattning på ett ärligt sätt (Trost, 2010, s. 65) 
 
Vi skickade på förhand ut den intervjuguide som vi använde oss av vid intervjutillfällena. Då vi 
som tidigare nämnt har följt en öppen semistrukturerad intervjuteknik fanns endast våra 
huvudsakliga frågor kopplade till de teman som vi satt upp utefter vårt syfte och frågeställning. 
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På så sätt fick respondenterna möjlighet att själva reflektera och hitta relevant information i 
organisationen för att kunna svara på våra grundfrågor. Det medför att intervjusituationen blir 
mer flexibel och vi kan styra den i den riktning vi vill (David & Sutton, 2016, s. 114).  Med tanke 
på att våra intervjuer var just semistrukturerade ställde vi många följdfrågor, detta för att dels 
undvika alltför skönmålade svar som de själva kunde konstruera i förhand men också för att 
verkligen få en klarhet i hur det digitala verktyget fungerar och hur det specifikt används i 
respondentens organisation. 
 
Vid våra intervjutillfällen var vi båda närvarande, den ena av oss höll i den muntliga intervjun 
utefter de frågor som fanns i intervjuguiden, medan den andra förde kontinuerliga anteckningar. 
På så sätt ansåg vi att intervjuerna blev mindre röriga och det blev mer tidseffektivt att 
transkribera materialet i efterhand. För att respondenter inte ska känna sig underlägsna 
informerade vi innan intervjun vilka olika roller vi hade. Det blev på så sätt tydligare och 
respondenten visste vad den kunde förvänta sig av respektive person. Vidare spelades 
intervjuerna in med hjälp av ljudinspelningsprogram på våra telefoner för att med enkelhet kunna 
gå tillbaka till material och transkribera samt analysera det. Detta var något vi informerade om 
både när vi skickade ut förfrågan om deltagande i studien i form av missivbrev, men också vid 
själva intervjutillfället. En fördel med att spela in intervjuer är just att man kan gå tillbaka arbeta 
med ett korrekt material från den specifika situationen. Det enda som ljudinspelningar inte kan 
återge är det kroppsspråk som våra respondenter använt (Denscombe, 2016, s. 280). 
 
4.6 Dataanalys 
Att använda sig av intervju som insamlingsmetod är väldigt tids- och resurskrävande (Bryman 
2011, s 417). Ett av de moment som var mest tidskrävande för oss var transkriberingen av de tio 
intervjuerna. Men transkriberingen var nödvändig att göra eftersom vi då kunde koda och 
analysera materialet med en textanalys. Vi ville koda texten så att den reducerades men samtidigt 
behålla det viktiga innehållet (Lindgren, 2014, s. 34). En textanalys kan genomföras på flera olika 
sätt och vi valde att använda oss av kvalitativ innehållsanalys. Enligt David och Sutton (2016) 
används kvalitativ innehållsanalys för att hitta mönster och teman i texter som kan användas för 
att ge en förklaring eller beskrivning av innehållet. Detta är precis vad vi ville åstadkomma med 
textanalysen så därför valde vi denna metod.  
 
Kvalitativ innehållsanalys kan genomföras på olika sätt, den kan vara deduktiv eller induktiv. 
Använder man sig av deduktiv innehållsanalys utgår man från förutbestämda koder för att sedan 
tolka datan. Vi valde att använda en induktiv ansats som innebär att man inte har några 
förutbestämda kategorier eller teorier att utgå från. Anledningen till att vi valde denna typ av 
kodning är att vi ville undersöka fenomenet kring det digitala mätverktyget. Trots att man väljer 
en induktiv ansats finns det enligt David & Sutton (2016) alltid ett element av deduktiv ansats i 
kodning eftersom forskaren alltid påverkas av sin kultur i sitt tänkande. Det var därför viktigt att 
vi försökte vara så öppna som möjligt när vi skapade kategorier att koda utifrån eftersom en 
analys är subjektiv (Bryman, 2011).  
 
Vi valde att använda oss av en konventionell kvalitativ innehållsanalys i vårt sätt att analysera 
materialet. Inom denna analysteknik tillåts texten “tala fritt” och man skapar därefter teman och 
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kategorier som beskriver materialet (Hsieh & Shannon, 2005). Konventionell kvalitativ 
innehållsanalys används ofta för att beskriva fenomen, i detta fall ville vi undersöka fenomenet 
varför organisationer använder sig av ett digitalt mätverktyg av personalens välmående i realtid 
samt få svar på vad man kan göra med resultatet. Till en början arbetade vi med det 
transkriberade materialet var för sig. Vi läste igenom det flera gånger för att få en helhetsbild. 
Efter att ha fått en tydlig helhetsbild började vi sortera citat som vi ansåg syfta till samma sak 
utifrån den frågeställning vi hade. Vi skapade sedan varsitt kodningsschema utifrån kluster av 
citaten vi hade valt ut. Sedan jämförde vi dessa två kodningsscheman med varandra. Vi såg då en 
hel del likheter men också vissa olikheter. Efter diskussion kom vi fram till ett slutgiltigt 
kodningschema med de citat som indikerade på samma sak som vi skulle utgå från i den fortsatta 
kodningen. Anledningen till att vi valde detta arbetssätt var för att få till ett mer utvecklat 
kodningsschema (David & Sutton, 2016). Vi upplevde detta som framgångsrikt i jämförelse med 
om en av oss hade genomfört kodningen helt på egen hand. 
 
Vårt analysarbete resulterade i att citaten från våra respondenter kunde delas upp i övergripande 
teman: Varför organisationer implementerar det digitala mätverktyget, hur ett digitalt mätverktyg 
kan se ut samt resultat och effekter av införandet av mätverktyget. Vi kunde även se mönster 
bland dessa övergripande teman vilket gjorde att vi skapade underkategorier. För 
implementeringen skapades därför employer branding, Välmående arbetare och Ekonomiska 
aspekter. Vad gäller hur ett digitalt mätverktyg kan se ut skapade vi Verktygets funktioner, 
Medarbetarnas upplevelse och Intervall på mätningarna. Gällande vår sista kategori, Resultat 
och effekter av det digitala mätverktyget, såg vi ett mönster och bildade Redovisning, 
Uppföljning och Medarbetarengagemang. 
 
4.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är mer applicerbara inom kvantitativ än inom 
kvalitativ forskning. Med det nämnt innebär det dock inte att begreppen inte används för att 
förklara om kvalitativa studier mäter det de avser att mäta, samt hur pålitligt resultatet är. Dessa 
begrepp är sammankopplade, speciellt vid kvalitativa studier (Patel & Davidson, 2011, s. 105).  
 
Validitet innebär att forskare mäter det de avser att mäta medan Reliabilitet innebär att man gör 
undersökningen på ett tillförlitligt sätt. När man genomför en studie, oavsett om det är en 
kvantitativ eller kvalitativ, är det viktigt att tänka på validiteten och reliabiliteten. Det finns två 
olika typer av validitet, intern och extern. Den interna validiteten handlar om studiens 
trovärdighet, alltså att forskare tydligt beskriver sin datainsamling, urval och hur man kommer 
fram till analyser och slutsatser. Den externa validiteten syftar mer till generaliserbarheten eller 
överförbarheten i undersökningen. Att en studie har hög reliabilitet innebär exempelvis att 
resultatet på en studie blir detsamma oberoende av vem som genomför studien eller att man får 
samma resultat vid upprepade mätningar. I en kvalitativ studie är det viktigt att forskaren tänker 
på att tydligt beskriva vägen fram till sitt resultat och sedan presenterar grundligt för vem, vilka 
eller vad som det kan användas till. Med en god validitet och reliabilitet kan man säga något om 
hur bra datainsamlingsmetoden är som man använt i studien och är en förutsättning för att resultat 
ska kunna generaliseras till ett större sammanhang (David & Sutton, 2016, sid. 33). 
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För att uppnå en så hög intern validitet som möjligt har vi utgått från semistrukturerade 
intervjuer. Detta innebär att samtliga respondenter i studien har fått samma kärnfrågor som tagits 
fram med hjälp av olika teman. På så sätt har samtliga intervjuer haft en standardiserad mall som 
vi utgått från. För att ytterligare få en hög intern validitet har vi ställt följdfrågor, som ligger i 
linje med en den valda intervjuteknik som vi använt. På så sätt har vi haft större möjlighet att få 
utförligare svar på våra frågor till respondenterna och därmed fått en djupare och bättre förståelse 
utifrån vår grundläggande frågeställning i uppsatsen. För att få en så hög extern validitet som 
möjligt har vi använt oss av tio olika organisationer. Vi är dock medvetna om att det finns 
begränsningar med att endast använda tio intervjuer, något som gör att resultatet inte bör 
generaliseras. Det kan dock bidra till vidare forskning inom ämnet och förhoppningsvis användas 
som en teori. 
 
I kvalitativa studier är reliabiliteten en aning komplex, det beror främst på att respondenter kan 
ändra sina svar, antingen vid intervjutillfället eller i efterhand. Respondenten kan säga 
motsägelsefulla svar under en och samma intervju, men också komma till nya insikter i efterhand. 
Detta betyder inte nödvändigtvis att reliabiliteten blir sämre (Patel & Davidson, 2011, s. 105) För 
att säkra det empiriska materialet vid kvalitativa intervjuer kan video- eller ljudinspelningar med 
fördel användas. På så sätt kan forskare gå tillbaka till materialet för att få en mer korrekt bild av 
vad respondenten sagt (Patel & Davidson, 2011, s. 104) 
 
I våra kvalitativa intervjuer har vi använt oss av ljudinspelning för att nå en så hög reliabilitet 
som möjligt. På så sätt blir det enklare att transkribera materialet, få en bättre bild av vad som 
sagts och vi kan när som helst gå tillbaka och stärka våra minnen vid presentation av resultat och 
analys. Vi anser dock inte att vi har särskild hög reliabilitet, detta på grund av friheten hos våra 
valda respondenter att vinkla svaret precis som de vill. Det finns därmed stor risk att de 
skönmålar sina svar utefter hur en god arbetsgivare bör agera. 
 
4.8 Etiska överväganden 
När man forskar finns det flera etiska riktlinjer att ta hänsyn till. Dessa etiska riktlinjer varierar 
lite beroende på metod och forskningsområde. Vi har i denna studie tagit hänsyn till det så 
kallade individskyddskravet. Detta är ett krav som Vetenskapsrådet ställer på humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning. Individskyddskravet har fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2019). Samtliga 
av dessa krav förmedlades i det missivbrev vi skickade ut med förfrågan om deltagande i studien. 
Vi förmedlade även dessa krav som en inledning vid varje intervju. Anledningen till att vi 
förmedlade denna information redan vid första kontakten var för att skapa ett förtroende och visa 
på att vi är seriösa som forskare. Att vi sedan förmedlade kraven igen innan intervjun var för att 
säkerhetsställa att respondenten förstått vad det innebar att delta i studien och vilka villkor som 
gällde, samt för att hen skulle få chansen att ställa eventuella frågor till oss om något var oklart 
med deltagandet.  
 
Informationskravet innebar att vi förmedlade vilken roll respondenten har i studien samt vilka 
villkor som gällde för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2019). Vi var tydliga med att deltagandet 
var helt frivilligt och att respondenten när som helst kunde avbryta intervjun. 
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Att vi tog hänsyn till samtyckeskravet innebar att vi inhämtade samtycke från respondenten att 
delta. Detta samtycke inhämtade vi i samband med att vi påbörjade ljudupptagningen vid 
intervjutillfället. Då samtliga personer vi intervjuade var myndiga behövde inget samtycke 
inhämtas från exempelvis vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2019).  
 
För att respondenterna skulle känna sig trygga i att lämna uppgifter tog vi hänsyn till 
konfidentialitetskravet. Detta krav innebar att vi garanterade största möjliga konfidentialitet 
gentemot obehöriga gällande uppgifter som lämnades till oss av respondenten. Rent konkret 
innebär det att ingen, förutom forskare och eventuellt handledare, kan få tillgång till uppgifter för 
att identifiera vem vi har intervjuat (Vetenskapsrådet, 2019). För att respondenterna skulle svara 
så ärligt som möjligt och inte ge skönmålade svar ansåg vi att detta krav var mycket viktigt att 
leva upp till.  
 
Vi garanterade respondenten att alla uppgifter som lämnades till oss endast skulle användas för 
forskningsändamål, det är detta som kallas för nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2019). Vi tror 
att detta krav bidrog till att respondenterna kände sig trygga med att lämna ut uppgifter  till oss. 
Vi tror att en trygg respondent ger ärligare svar som resulterar i en mer sanningsenlig studie, 
därför anser vi att detta krav är viktigt att ta hänsyn till. 
 
4.9 Begränsningar 
Som tidigare nämnts finns en överhängande risk att våra valda intervjuobjekt har skönmålat sina 
svar för att framställa organisationen i bättre dager. Det finns inga garantier att respondenterna 
gör det de påstår sig i göra i verkligheten bara för att de säger det under en intervju (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). Med tanke på att vi endast fokuserat på ett 
arbetsgivarperspektiv och inte ett arbetstagarperspektiv, kan svaren visa på en ensidig bild av det 
digitala verktyget som står i fokus. Det är problematiskt att med någon specifik åtgärd reducera 
skönmålning från våra respondenter än att just vara kritisk i vårt förhållningssätt vilket vi varit 
under genomförandets gång. 
 
Vidare finns det en viss problematik med tolkningen av svaren från våra respondententer. Menar 
dessa verkligen detsamma som vi som forskare uppfattar? För att eliminera missuppfattningar i så 
stor utsträckning som möjligt har vi utgått från en “neo-positivistiskt” synsätt, alltså att vi under 
kontrollerade förhållanden med en tydlig intervjuguide och följdfrågor försökt tolka vad 
respondenten menat och velat ha sagt. På så sätt hoppas vi ha fått en tydligare och mer 
verklighetsförankrad bild av fenomenet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). 
 
Det är svårt att diskutera begränsningar med kvalitativa metoder utan att nämna forskarbias eller 
intervjuareffekt. Forskarbias innebär att vi som forskare påverkar våra respondenter genom att 
vara närvarande vid intervjutillfället. Vidare att svaren vi får påverkas av våra förutfattade 
meningar (David & Sutton, 2016, s. 118). Intervjuareffekt ligger i linje med forskarbias och 
handlar om hur man påverkar respondenten genom att göra minspel eller använda ett visst 
kroppsspråk när man ställer frågor eller får svar (Patel & Davidson, 2011, s. 105).  Det är 
omöjligt att genomföra en studie utan förutfattade meningar. Känslor, åsikter och tidigare 
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erfarenheter är något som speglar forskarens tolkning under hela forskningsprocessen enligt 
Bryman (2011). Under våra intervjutillfällen har vi försökt att aktivt tänka på vår forskarbias och 
undvika detta genom att agera så naturligt och neutralt som möjligt. Vi har också tänkt på att inte 
göra för mycket gester eller ge indikationer på att något svar är negativt eller positivt. 
 
Vi ser även en risk i att fastna i mönster eller en viss typ av svar som förekommit bland de första 
intervjuerna, alltså att vi som forskare omedvetet letar efter liknande svar i de senare. På samma 
sätt kan våra förutfattade meningar och hypoteser ha en stor påverkan på vilket resultat vi får 
fram, alltså att det blir en spegelbild av vår varseblivning som forskare. 
 
I och med att vi har varit medvetna om brister i vår valda metod och därmed varit självkritiska 
och reflekterande under genomförandet, hoppas vi ha reducerat dessa en aning. Vi är medvetna 
om att det inte är möjligt att genomföra en helt problemfri metod men har försökt redogöra för 
bristerna som ett tillvägagångssätt för att förmildra dessas påverkan. 
 

5. Resultat och analys 
Följande kapitel innehåller resultat och analys av det insamlade empiriska materialet. Utifrån 
vårt syfte och frågeställning är kapitlet indelat i olika övergripande avsnitt (Tabell 2): digitalt 
mätverktyg, implementering och det digitala verktygets resultat, vilka också har varit 
övergripande teman i våra semistrukturerade intervjuer. På så sätt kan vi presentera svar för hur 
ett digitalt mätverktyg ser ut och hur det används som en länk mellan organisation, personal och 
de anställdas välmående. I samband med en presentation av resultatet analyseras det med hjälp 
av våra valda teorier och tidigare forskning. Slutligen kommer vi belysa sådant som vi upplevt 
som oväntade resultat av studien. 
 
I tabell 2 finns en översikt av de rubriker och underrubriker som behandlas i kommande avsnitt.   
 
Tabell 2. Indelning av resultat.  

Implementering Digitala 
mätverktyget 

Pulsmätningens 
resultat och effekter 

Oväntade 
resultat 

Employer branding Verktyget funktioner Redovisning  Inkludering & 
exkludering 

Medarbetarnas 
välmående  

Medarbetarnas 
upplevda inställning 

Uppföljning 

Ekonomiska aspekter Mätintervall Medarbetarengagemang 

Idén om 
pulsmätningar 
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5.1 Implementering 
Kapitlets första avsnitt avser presentera och analysera resultat från våra respondenter avseende 
implementeringen av ett digitalt mätverktyg av personalens välmående. Vi vill ha svar på 
anledningar till att ledningen infört ett sådant verktyg från första början samt var de fått idén 
ifrån. I och med detta hoppas vi få information om hur verktyget används som en länk mellan 
organisationer och dess medarbetare. Utefter våra svar har vi kunnat identifiera tre 
underkategorier: Employer branding, medarbetarnas välmående samt ekonomiska aspekter. 
 
5.1.1 Employer branding 
Flera respondenter menar att den främsta anledningen till att de infört ett digitalt mätverktyg av 
medarbetarnas välmående handlar om att behålla, men också locka ny kompetens till 
organisationen. Detta fenomen kallas även employer branding som vi tidigare nämnt. I 
intervjuerna har det framkommit att om organisationen har medarbetare som mår bra och trivs på 
arbetsplatsen, kommer de automatiskt bli attraktiva arbetsgivare. Om man då inför ett verktyg 
som kan mäta personalens välmående, visar man både sina anställda och sin omgivning att man 
genomför åtgärder för att uppfylla både lagar kring arbetsmiljö, men också att man genomför 
åtgärder som syftar till att få sin personal att må bra och trivas. 
 
“Har först och främst med employer branding att göra, sprider sig snabbt om man inte trivs på 
sin arbetsplats” (Respondent 4).  
 
Respondenten syftar till att de själva måste rannsaka sin egen organisation för att vara attraktiva 
arbetsgivare eftersom denne nämner att dåliga rykten sprider sig snabbt. Genom att arbeta med 
employer branding kan organisationen undvika att negativa rykten sprids och istället verka för att 
positiva rykten kan spridas. Om medarbetarna är missnöjda på sin arbetsplats sprids detta, med 
resultat av att det kan bli svårare att locka till sig ny personal och kanske till och med svårare att 
få nya kunder, menar respondenten. Ett rykte om att personalen inte trivs kan således skapa flera 
problem för arbetsgivaren, därför är pulsmätningarna viktiga för att kunna mäta trivsel och sätta 
in förbättringsåtgärder för att på så sätt kunna bli en attraktivare arbetsgivare, anser respondenten. 
Just detta skriver även Mosley & Schmidt (2017) om i sin forskning; att organisationer inför 
förbättringsåtgärder för att få medarbetare att trivas. Detta kan ses som en strategisk åtgärd då det 
inte endast handlar om personalens genuina välmående. Ytterligare en forskare som skrivit om 
detta är Wiley (2012), som menar att medarbetarundersökningar handlar om Human resource 
management, detta innebär strategiska åtgärder för att ha välmående personal. Detta bekräftar vad 
vår respondent menar att syftet är med pulsmätningarna.  
 
En annan intressant aspekt av vårt resultat är att flertalet organisationer menar att det inte bara 
räcker med åtgärder för att locka till sig personal, utan det är minst lika viktigt att behålla dem 
som redan finns inom organisationen. Alltså att medarbetare måste trivas och må bra på 
arbetsplatsen för att sprida ett gott rykte om sin arbetsgivare. Nedan är ett citat som indikerar på 
att det är just därför de infört det digitala mätverktyget: 
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“Främsta anledningen till implementering skulle jag säga är employer branding, inifrån och ut, 
vilket är väldigt viktigt eftersom vi alltid börjar inifrån och med oss själva i arbetet med att bli 
attraktiva arbetsgivare” (Respondent 5).  
 
Citatet handlar om vikten av att arbeta med den egna organisationen och de medarbetare som 
finns i den för att utåt sett betraktas som attraktiva. Respondenten menar att employer branding, 
som vi diskuterat tidigare, inte enbart handlar om att ha en fasad som ser bra ut för omgivningen. 
Det viktigaste är att ha medarbetare som trivs, det i sin tur kommer att synas för omgivningen 
vilket då leder till att man betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Detta visar på vikten av en god 
arbetsmiljö och att människor i dagens samhälle inte endast värderar en bra lön och andra 
monetära incitament. Det är även viktigt med andra förmåner som exempelvis tjänstepension och 
kollektivavtal men också att medarbetare känner sig engagerade och motiverade. Vi menar att 
detta påvisar det som Pritchard (2014) skriver om i sin studie, vikten av att införa åtgärder för 
välmående medarbetare. För att kunna genomföra dessa åtgärder blir alltså pulsmätningar 
avgörande, vilket är något som även Hartley (2001) skriver om i sin forskning. 
 
Employer branding som strategi handlar om att locka ny kompetens men också behålla 
kompetens inom organisationen. Detta kan även ses som isomorfism vilket innebär att 
organisationer skaffar sig legitimitet i samhället för att bli accepterade, i det här fallet för att 
arbetstagare ska vilja arbeta för en specifik arbetsgivare. DiMaggio & Powell (1983) skriver om 
att åtgärder inte nödvändigtvis behöver leda till rationella förbättringar, att vinna legitimitet är 
den viktigaste resursen i en organisation. Många respondenter i studien nämner att den främsta 
anledningen till att de infört ett digitalt mätverktyg handlar om employer branding för att vara 
attraktiva när kandidater väljer arbetsgivare. På så sätt kan detta vara på grund av mimetisk 
isomorfism där organisationer endast följer en HR-trend som en strategi för att vara attraktiva 
snarare än att skapa välmående för medarbetarna.  
 
5.1.2 Medarbetarnas välmående 
Resultatet visar att samtliga organisationer som deltagit i studien genuint vill att sina medarbetare 
ska må bra, även om det inte alla gånger är det primära syftet med implementeringen av ett 
digitalt mätverktyg av personalens välmående. Flera respondenter talar om det ansvar som 
arbetsgivaren måste ta gentemot sina medarbetare, både rättsligt och moraliskt. Vidare visar 
resultatet att organisationer inte vill vara delaktiga till att medarbetare känner sig stressade och 
“går in i väggen” och att de vill lyfta medarbetares röst genom det digitala mätverktyget. 
 
“Det är viktigt att få fram medarbetarnas röst för att kunna göra rätt åtgärder för dem. För oss 
är det viktigt att det finns en igenkänningsfaktor från medarbetarna när vi tar upp resultat och att 
vi kan arbeta för att även de ska känna sig nöjda och trygga, det skapar engagemang!” 
(Respondent 7) 
 
Det här citatet menar vi antyder vikten av att lyssna till medarbetarna som ett tillvägagångssätt att 
få välmående och engagerad personal. Genom att använda sig av ett digitalt mätverktyg för att 
mäta personalens välmående kan organisationen bli medveten om vad som fungerar, men också 
vad som inte fungerar i organisationen, därefter kan de sedan agera på resultatet. Respondenten 
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menar även att det digitala mätverktyget kan skapa medarbetarengagemang. Om medarbetarna 
känner igen sig i uppföljningen av resultatet så uppmuntrar detta till att medarbetarna ska 
fortsätta använda det digitala mätverktyget, detta innebär att medarbetarengagemang skapas 
menar respondenten. Det finns flertalet studier som hävdar att välmående medarbetare som trivs 
på arbetsplatsen också är mer dedikerade till sin arbetsplats och därmed skapas engagemang. 
Detta beskrivs bland annat av Bowles och Cooper (2009). Uttalandet är även ett tydligt exempel 
på den så kallade “Hawthorne-effekten” som beskrivs i en studie av Roethlisberger och Dickson 
(1939). Det innebär att arbetsgivare som involverar medarbetare och låter dem påverka det 
dagliga arbetet kan få positiva effekter på medarbetarnas engagemang. Detta bekräftar vad vår 
respondent menar när denne uttrycker att det är viktigt att lyfta medarbetarnas röster för att de ska 
vara trygga och nöjda med arbetsmiljön. 
 
Resultatet visar också att pulsmätningar kan användas för att få ihop stora spretiga koncerner, 
exempelvis genom att arbeta mot en gemensam företagskultur. I sådana organisationer menar 
flera respondenter att det kan vara svårt att agera enhetligt gällande mjuka värden, att få samtliga 
delar av organisationen att sträva mot samma uppsatta mål. De menar att implementering av ett 
digitalt mätverktyg och pulsmätningar hjälper ledningen att se vilka delar i organisationen som 
behöver arbeta med vad. På så sätt menar de att ledningen kan agera på resultatet om de ser att 
det inte stämmer överens med de gemensamma mjuka värden som finns i hela koncernen. Citat 
nedan visar hur en respondent uttrycker just detta: 
 
“Tycker pulsmätningar gör att vi får en bra nuvärdesbild av hur det ser ut i hela koncernen. Det 
kan vara delar som fungerar bra och andra inte, det kommer vi inte åt om vi inte sammanställer 
dessa. Det här är en möjlighet att sätta tryck på arbetet med gemensamma mjuka värden. 
Använder det mycket för att snabbt kunna få grepp om det inte fungerar någonstans eller om vi 
måste förstärka någon funktion” (Respondent 3).  
 
Med tanke på att respondenten säger att de kan få en bra nuvärdesbild via pulsmätningar menar vi 
att denna ger ledningen ett bra resultat i realtid som de sedan kan ta action på för att nå uppsatta 
mål. Detta kan också betyda att ledningen använder pulsmätningar för att styra organisationen. 
Vidare lyfter respondenten att de snabbt kan få grepp om nedåtgående trender för att kunna ändra 
riktning på dessa. Citatet indikerar på att det finns en stark koppling mellan ledningens sätt att 
kontrollera att koncernens företagskultur efterföljs men också det “revisionssamhälle” som Power 
skriver om i sin bok Audit society (1999). Detta innebär att vi lever i ett samhälle med 
övervakning och kontroll, där ständig verifiering är nödvändig för att organisationen ska agera i 
linje med ledningens direktiv. Genom dessa kontrollmekanismer kan organisationer arbeta mot 
en gemensam företagskultur som är en viktig strategi för att uppnå den vision och de mål som 
ledningen har. Detta är precis det som vår respondent också talar om. En stark företagskultur 
gynnar inte enbart ledningen utan också medarbetare som får tydliga värderingar att identifiera 
sig med, något som gör att de kan känna sig trygga med sin arbetsgivare. Det som våra 
respondenter talar om anser vi har en stark koppling till employer branding, ett fenomen som vi 
tidigare beskrivit. 
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5.1.3 Ekonomiska aspekter 
Svar från flera respondenter visar att det finns starka ekonomiska aspekter vid implementering av 
ett digitalt mätverktyg av medarbetarnas välmående. De påpekar framförallt att engagerad 
personal gör ett bättre arbete vilket kommer leda till att organisationen tjänar mer pengar. Det 
finns tydliga indikationer på att organisationer vill att medarbetarna ska må bra och trivas på 
arbetsplatsen, men vid flertalet intervjuer är orsaken till detta främst att det ska gynna 
organisationen och dess aktieägare ekonomiskt. 
 
“Absolut, människor som trivs och mår bra på jobbet gör ett bättre jobb. Finns forskning som 
visar att nöjda medarbetare leder till nöjda kunder som visar sig i resultatraden. Handlar om 
kostnader, mer komplext än bara en investering i ett verktyg. Det kostar pengar att ha välmående 
personal också. Vi vill att de ska producera när de går till arbetet, blir snabbt väldigt kostsamt 
annars och vi har även aktieägare att tänka på” (Respondent 6) 
 
Respondenten menar att medarbetare som är engagerade på arbetsplatsen också gör ett bättre 
arbete. Detta i sin tur smittar av sig till kollegor och kunder vilket visar sig i organisationens 
resultaträkning. Resultatet visar också att att organisationer är medvetna om att det kostar att 
införa ett digitalt mätverktyg av personalens välmående, men att det ändå ska generera i ett 
mervärde då medarbetare förhoppningsvis producerar bättre på arbetsplatsen om de mår bra. 
Respondenten menar att de har aktieägare att tänka på, det finns således en tydlig koppling till 
finansialisering, alltså att organisationer genomför strategier som syftar till att skapa vinst för 
aktieägarna. Detta är något som ligger i linje med finansialiseringen framväxt som Van der Zwan 
(2014) skriver om i sin studie. I likhet med detta antyder även respondentens svar det som 
Motivtz och Allvinskriver om i boken Arbetets finansialisering (2016) angående 
finansialiseringens påverkan på organisationer och därmed arbetet. Främst beskrivs att synen på 
företaget har förändrats, att det huvudsakliga syftet är en investeringsmöjlighet och att det 
viktigaste är att skapa mervärde för ägarna, men också att arbetarnas prestation ständigt ska 
utvärderas mot finansiella nyckeltal, i detta fall med hjälp av ett digitalt mätverktyg. I det här 
fallet vill respondenten säkerhetsställa att de gör ett bra arbete för att organisationen ska tjäna 
pengar. Appelbaum och Bratt (2013) menar att organisationer inför olika strategier som är riktade 
för att skapa utdelning för aktieägare, främst på grund av att det är riskkapital som står i fokus. 
Detta är något som citatet indikerar, där verktyget blir en strategi för att dra ner på kostnader och 
skapa vinst för aktieägarna. 
 
Resultat från våra intervjuer indikerar också på att organisationer inför ett mätverktyg för att 
förebygga sjukskrivningar men också på det merarbete som uppstår i samband med att människor 
blir stressade och “går in i väggen”. Det kan exempelvis vara att medarbetare får ta över 
arbetsuppgifter från den som drabbats, det i sin tur kan leda till en mer stressad arbetsmiljö. Flera 
respondenter menar att detta i sin tur leder till kostnader vilket de förhoppningsvis kan förhindra 
om de får varningssignaler i ett tidigt skede via de pulsmätningar som skickas ut till 
medarbetarna. Citatet nedan är ett exempel på att HR-funktionen och ledningen inte alltid tycker 
samma sak:  
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“Handlar väldigt mycket om kostnader också, folk slutar eller blir långtidssjukskrivna, kostar 
mycket pengar! Ofta är arbetet så komplext att du inte hinner lära upp någon ny, vilket blir 
kostsamt. Pengar är inte det primära för mig som ansvarig på HR, men det är det för CFO:n som 
har beslutat om att införa verktyget” (Respondent 2). 
 
Att förebygga sjukskrivningar och på så sätt minska kostnader som en primär anledning till att 
införa mätverktyg ligger som vi tidigare nämnt i linje med finansialisering. Genom pulsmätningar 
menar respondenten att de kan förhindra att folk både blir sjukskrivna och slutar på arbetsplatsen. 
Respondenten syftar till att det uppstår kostnader i samband med det, kostnader som kan 
undvikas om de kan arbeta i realtid med ett digitalt mätverktyg. Citatet visar också att det är 
CFO:n som har haft befogenhet att införa verktyget och det är också denne som vill se att det 
skapas ett mervärde från det, i form av pengar. Det blir därför återigen tydligt att verktyget 
används som ett ekonomiskt övervakningsinstrument och ligger därmed återigen i linje med 
finansialiseringen; alltså övervakande åtgärder för att ständigt kontrollera att det skapas ett 
mervärde gentemot ekonomiska nyckeltal, som Mowtitz och Allvin menar i sin bok Arbetets 
finansialisering (2016). 
 
5.1.4 Idén om pulsmätning 
Vi frågade samtliga respondenter var de fått idén om att införa pulsmätningar via ett digitalt 
mätverktyg från. Nästan alla respondenter svarade att det var de själva som sett behovet och 
kommit på idén att införa pulsmätningar. Nedan finns ett utdrag från en intervju där respondenten 
svarar på frågan om idén om införandet:  
 
”Från mig, det var jag som kände att man förflyttar sig inte, det ser likadant ut, just det där med 
att vänta så länge på resultatet, plus cheferna lägger ner massor med timmar på workshops, all 
den tid och kraft man lägger ner och det ger väldigt lite tillbaka” (Respondent 4).  
 
Respondenten menar att endast ha en mätning per år inte fungerade eftersom det är svårt att göra 
förbättringar när man behöver vänta så länge på ett resultat. Resultatet måste vara relevant för att 
organisationen ska kunna agera på det och då krävs det att man får ett resultat i realtid. Att 
resultatet är relevant innebär att det fortfarande är aktuellt och att det finns en igenkänningsfaktor 
hos medarbetare. Med anledning av att respondenten inte såg förbättringar på de årliga 
mätningarna kom denne på idén att införa pulsmätningar för att lösa problemet. Det respondenten 
menar är att de årliga mätningarna visade ungefär samma resultat varje år vilket innebär att 
uppföljningar inte resulterade i förbättringar. Vi tycker oss kunna se en koppling till 
Nyinstitutionell teori som menar att organisationer kan ta idéer från andra organisationer för att 
lösa problem, så kallad isomorfism (Eriksson-Zetterquist, 2016). Vår respondent anser inte att 
organisationen tagit idén från en annan organisation. Eriksson-Zetterquist (2016) menar dock att 
organisationer inte alltid är medvetna om att de kopierar idéer från andra organisationer och det 
skulle alltså kunna vara så i detta fall, inte minst med tanke på att flera av våra respondenter var 
väl medvetna om att det fanns andra organisationer som använder pulsmätningar. 
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5.2 Digitalt mätverktyg 
I det andra avsnittet, som handlar om det digitala mätverktyget av medarbetarnas välmående, 
har vi för avsikt att svara på hur ett sådant digitalt mätverktyg kan se ut och fungera i praktiken. 
Vi har utefter de svar vi fått från våra respondenter kunnat identifiera tre underkategorier i vårt 
tillvägagångssätt att presentera och analysera resultatet. Den första handlar om verktygets olika 
funktioner, den andra om medarbetarnas upplevda inställning av verktyget och den tredje om 
vilket tidsintervall organisationer genomför pulsmätningar via verktyget. 
 
5.2.1 Verktygets funktioner 
Vi har ställt frågor till respondenterna angående vilka funktioner deras digitala mätverktyg har. 
Generellt sett kom vi fram till att de digitala mätverktygen har en liknande uppbyggnad hos 
samtliga respondenter. Det vill säga att organisationerna köper in ett färdigt system där de kan 
välja olika index med färdiga frågor som de kan mäta i den utsträckning de vill. Pulsmätningarna 
sker sedan efter organisationens önskemål via mailutskick till medarbetarna. Vissa organisationer 
erbjöd även möjligheten för medarbetarna att svara via en app i sin smarttelefon. Gemensamt för 
alla organisationer var att resultatet sedan redovisades för ansvariga chefer, dessa kan sedan 
jämföra sitt resultat med tidigare resultat samt jämföra mot ett aggregerat resultat för att se hur de 
förhåller sig till övriga organisationer. Nedan följer ett utdrag från en organisation som använder 
pulsmätningar via ett digitalt mätverktyg en gång i kvartalet. De väljer ut fem frågor från sin stora 
årliga medarbetarundersökning som används i kvartalsvisa pulsmätningar, dessa skickas ut via 
mail till samtliga medarbetare. Respondenten belyser en av fördelarna de upplever med att 
använda ett digitalt mätverktyg: 
 
“Vi använder ett digitalt verktyg så vi kan följa allt digitalt. Exempelvis kan vi se att här har en 
chef inte lämnat in en handlingsplan som den borde gjort, eller att vi kan utläsa svarsfrekvensen 
från medarbetare. Det är väldigt smidigt att få allt detta sammanställt automatisk” (Respondent 
3).  
 
Respondenten anser att det digitala mätverktyget har gjort arbetet smidigare. Detta betyder att 
respondenten inte behöver lägga lika mycket tid på att manuellt räkna ut exempelvis 
svarsfrekvensen för pulsmätningen. Digitaliseringen av pulsmätningarna innebär också att 
distributionen har blivit enklare och mer tidseffektiv, det krävs inte lika mycket tid och 
ansträngning att genomföra en pulsmätning digitalt i jämförelse med om den skulle ske med 
papper och penna. Att pulsmätningar är så pass automatiserade och tidseffektiva ligger i linje 
med vad Cushen (2013) skriver om i sin studie. Författaren menar att organisationer idag försöker 
gå mer med vinst, vilket de gör om de blir mer tidseffektiva. Om arbetet med pulsmätningar 
skulle ske manuellt skulle det vara mer kostsamt för organisationen då de skulle behöva ha en 
medarbetare som sammanställer allt manuellt. Om en pulsmätning, som i sig inte direkt genererar 
inkomst för organisationen, skulle vara för tidskrävande skulle inte heller ledningen införa 
pulsmätningar i samma utsträckning som vi kan se idag bland organisationer. Inte minst med 
tanke på finansialiseringen, som innebär att ledningen främst fokuserar på att skapa avkastning 
för ägarna (Thompson, 2013).  
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Samtliga respondenter svarade ja på frågan om de rekommenderar andra organisationer att 
införskaffa ett digitalt mätverktyg. Men flera belyser även vikten av att inte förlita sig helt och 
hållet på verktyget, de menar att den fysiska dialogen fortfarande är väldigt viktig. 
Respondenterna menar alltså att digitala mätverktyg aldrig helt kommer ersätta exempelvis 
medarbetarsamtal, men att de kan fungera som ett bra komplement genom att fånga upp vissa 
delar som exempelvis stressnivåer. Nedan finns ett utdrag från en intervju med en respondent 
som nämner detta: 
 
”Vi slutar inte prata med folk, tanken är att vi ska fortsätta ha fysiska samtal, inget negativt mot 
undersökningen, men det finns en risk om man bara lutar sig tillbaka och förlitar sig på den” 
(Respondent 1).  
 
Respondenten menar inget negativt mot det digitala mätverktyget men anser att det inte kan 
ersätta de fysiska mötena. Den risk som respondenten talar om är att medarbetarna inte kan 
uttrycka alla sina känslor och åsikter via pulsmätningen och man ska med anledning av detta inte 
förlita sig helt på enbart pulsmätningen. Vidare påpekar respondenten att digitala mätverktyg och 
medarbetarsamtal fångar upp olika saker och de kompletterar därför varandra bra. Organisationer 
får genom digitala mätverktyg flera sätt att fånga upp medarbetarnas tankar, något som går i linje 
med vad Power (1999) skriver om då han menar att organisationer skapar interna kontrollsystem 
för att hålla koll på organisationen. Genom att fånga upp negativa trender via det digitala 
mätverktyget kan ledningen sedan styra organisationen i den riktning man vill, på så sätt kan det 
digitala mätverktyget ses som ett kontrollsystem.  
 
Gällande granskning av resultat så har flera respondenter sagt att deras verktyg har färger; grönt, 
gult och rött, som lättare ska visa om de måste agera på ett reslutat. Är ett resultat exempelvis rött 
så betyder det att ledningen måste agera på resultatet för att kunna höja det till en grön nivå, som 
är en bra nivå. Nedan visas ett utdrag från en respondent som tolkar resultatet i färger: 
 
“Det är uppdelat i färger, det kanske ser grönt ut och alla ser ut att trivas men sen när man tittar 
mer specifikt kan det vara från toppen av röda till toppen av gröna, då är det något att jobba 
vidare på. Om alla svar ligger inom det gröna spannet kan vi säga att vi är bra” (Respondent 2). 
 
Här nämner respondenten att ett resultat kan se grönt ut, alltså att medelvärdet av alla 
ihopsamlade svar kan vara inom godkänd gräns. Men om man sedan går in och granskar den 
specifika frågan kan det finnas många svar som är röda, det vill säga att det finns medarbetare 
som är missnöjda. Detta innebär att det kan vara väldigt tidskrävande att analysera resultatet 
eftersom man inte bara kan titta på en grön siffra och sedan vara nöjd med det. Om en chef inte 
går in och fördjupar sig i ett index som är grönt kan den alltså gå miste om flera respondenter 
som svarat rött. Precis som vår studie visar och även Hartley (2001) skriver, kan det leda till ett 
ökat missnöje hos medarbetarna om man inte följer upp resultatet från undersökningen. Detta 
betyder att om en chef inte fördjupar sig i frågor och hittar de röda svaren kan det leda till ett ökat 
missnöje hos medarbetarna. Anmärkningsvärt är också att respondenten talar om färger istället 
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för att säga att de är bra eller dåliga. Detta kan ses som att retoriken ändras kring ett ämne som är 
jobbigt att prata om, det är enklare att säga att man är röd än att man är dålig.  
 
5.2.2 Medarbetarnas upplevda inställning  
Vi har som tidigare nämnt inte intervjuat någon medarbetare, utan endast personer i ledande 
position. Under intervjuerna frågade vi respondenterna vilken inställning de upplever att 
medarbetarna har till det digitala mätverktyget. Här har svaren varit relativt liknande, där 
respondenterna menar att de flesta medarbetarna har en positiv inställning men att det alltid finns 
några medarbetare som är missnöjda och vägrar delta i pulsmätningen. Ett problem som uppstått 
inom många organisationer är att medarbetare ifrågasätter konfidentialiteten. Det vill säga, hur 
kan medarbetarna vara säkra på att personen som granskar resultatet inte kan härleda svaret till 
den som lämnat svaret? Ett av konfidentialitetskraven som samtliga organisationer hade var att 
man inte kunde se resultat från enskilda individer och inte heller grupper som innehöll färre än 
fem personer. Detta för att den som har tillgång till resultatet inte ska kunna härleda svaren till 
någon specifik person. Nedan finns ett utdrag från en intervju med en organisation som genomför 
pulsmätningar varje vecka:  
 
”Vi kan inte se något på individnivå, vi kanske kan luska ut var svaren kommer från men i övrigt 
är de helt anonyma” (Respondent 1).  
 
Respondenten intygar här att de inte kan se något på individnivå. Det vill säga att de inte kan 
sortera sina resultat på exempelvis kön eller ålder. Men trots detta finns en chans att kunna gissa 
sig till vem av medarbetarna som svarat på ett visst sätt. Har man tillgång till resultatet kan man 
gå in och se alla enskilda svar och det är här det finns en chans att gissa sig till vem som svarat 
vad även om det inte går att se något på individnivå. Detta intygar att medarbetarnas oro är 
befogad. Enligt Hartley (2001) är det viktigt att medarbetarna känner sig trygga när de lämnar 
sina svar, annars kan de lämna oärliga svar vilket leder till ett missvisande resultat. Detta är en 
utmaning som många organisationer står inför. Flera organisationer nämner att tiden hjälper till 
att bygga upp ett förtroende för det digitala mätverktyget. Nedan följer ett utdrag från en intervju 
med en organisation som lyckats stärka förtroendet för sitt digitala mätverktyg:  
 
“I början var många skeptiska, de frågade hur man skulle kunna hålla detta anonymt, många 
hade lite skeptisk inställning i grunden. Men eftersom vi inte följt upp någon enskild person som 
svarat så har förtroendet vuxit genom åren. När vi tar till åtgärder på sånt som kommer upp i 
undersökningen så uppmanar det till att folk ska våga svara ärligt nästa gång 
också” (Respondent 4). 
 
Inom denna organisation har det tagit flera år att bygga upp det förtroende som de idag har för det 
digitala mätverktyget. Respondenten menar att förtroendet för det digitala mätverktyget ökat 
genom att ledningen tar ansvar för att inte följa upp resultatet med enskilda medarbetare, men 
också för att de vidtar förbättringsåtgärder på sådant som framkommer i mätningen. Det är viktigt 
att inte följa upp enskilda individer, vare sig det gäller positiva eller negativa resultat, för att öka 
förtroendet för det digitala mätverktyget. Att det är viktigt att följa upp resultatet för att behålla 
en hög svarsfrekvens har även flera organisationer nämnt. En hög svarsfrekvens menar flera av 
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respondenterna, är synonymt med att medarbetarna har ett förtroende för det digitala 
mätverktyget. Detta visar hur viktigt det är att aktivt arbeta för att bygga upp ett förtroende för 
det digitala mätverktyget. Hartley (2001) bekräftar detta när hon skriver att 
medarbetarundersökningar inte är en neutral metod, utan det kan ha en positiv eller negativ effekt 
på organisationen. Om ledningen inte aktivt arbetar med resultatet från mätningar kan det leda till 
missnöjda medarbetare, det i sin tur skulle kunna leda till en kostnad för organisationen i form av 
minskat engagemang hos medarbetarna samt högre personalomsättning.   
 
5.2.3 Mätintervall  
I vårt tillvägagångssätt att ta reda på hur ett digitalt mätverktyg fungerar blev det också viktigt att 
försöka utröna hur ofta våra valda organisationer använder sig av digitala mätverktyg. Svaren 
skiljer sig mellan våra respondenter, men samtliga utför pulsmätningar antingen veckovis, 
kvartalsvis eller dessa alternativ i kombination med en stor årlig medarbetarundersökning. 
Organisationer har olika uppfattningar om varför de mäter personalens välmående veckovis 
kontra kvartalsvis. Det framkom att det beror på tidigare erfarenheter av 
medarbetarundersökningar, vad organisationen vill uppnå med pulsmätningen men också hur de 
önskar följa upp det resultatet som pulsmätningen visar. Samtliga respondenter från olika 
organisationer menar att årliga medarbetarundersökningar blir för sällan men vissa tycker att det 
kunde genomföras i kombination av mer kontinuerliga pulsmätningar. Nedan är ett citat från en 
respondent från en organisation som genomför pulsmätningar kvartalsvis. 
 
“Vi använder ett digitalt mätverktyg för att den årliga stora medarbetarundersökningen var för 
sällan, den gillades inte av medarbetare. Man upplevde att man svarade sen tog det 6–7 veckor 
innan ett resultat kom sen tog det ytterligare några månader innan det kunde följas upp. Vi vill 
vara snabba och relevanta när vi följer upp och det uppskattas mer av medarbetarna. Vi får 
dessutom ett väldigt tydligt mått på hur verksamheten fungerar just nu när vi gör det kvartalsvis” 
(Respondent 8). 
 
Citatet visar hur respondenten argumenterar varför kvartalsvisa pulsmätningar är bättre än en 
årlig medarbetarundersökning. Till skillnad från årliga medarbetarundersökningar kan 
kontinuerliga pulsmätningar fungera mer effektivt när organisationen vill ta tempen på sina 
medarbetare och arbetsmiljön. Respondenten menar att det är viktigt att kunna mäta 
medarbetarna och få resultatet i realtid för att snabbt kunna göra uppföljningar. Vidare nämner 
respondenten att det är viktigt att vara relevant i uppföljningen. Detta innebär att organisationen 
måste agera på resultatet snabbt så att det fortfarande är aktuellt, väntar man några veckor med att 
göra en uppföljning kanske resultatet inte längre är relevant. Exempelvis om det visar sig att det 
är höga stressnivåer på en avdelning så gäller det att ta action direkt, väntar man med 
uppföljningen kanske man måste hantera sjukskrivningar istället för höga stressnivåer. Detta 
ligger i linje med vad Gavin (1985) förklarar i sin forskning gällande kontinuerliga 
medarbetarundersökningar, alltså att organisationer kan få en tydligare bild av vad som fungerar 
och inte än vid årliga undersökningar. De organisationer som genomför pulsmätningar kvartalsvis 
argumenterar för att chefer inte har tid att följa upp resultatet veckovis. De menar att detta istället 
kan slå negativt i form av medarbetare som känner att ledningen inte agerar på de åsikter de 
framfört. Detta är något som även De Waal (2014) skriver om, alltså hur viktigt det är att 
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ledningen kan följa upp de svar de får från medarbetare i medarbetarundersökningar. Författaren 
menar att det annars finns en överhängande risk att frustration skapas vilket kan slå tillbaka mot 
organisationen. 
 
”Vi hade två gånger per år, vilket nog inte är så tillförlitligt. Skickar vi ut en 
medarbetarundersökning i januari och i april så vet vi hur personalen mår just då men inte sett 
över hela året, så det handlar om att få djupare förståelse och veta hur vår personal mår hela 
tiden, därför gör vi det oftare” (Respondent 10). 
 
Citatet visar att organisationer som genomför pulsmätningar veckovis argumenterar för att de då 
kan få en prognos över personalens välmående i realtid. De menar att de därmed kan följa upp 
resultatet snabbare och agera direkt på både positiva och negativa delar av pulsmätningarna. 
Vidare syftar de till att årsvisa medarbetarundersökningar enbart säger något om hur 
medarbetarna mår vid det specifika tillfället det genomförs, något som gör att de inte kan dra 
slutsatser eller agera på resultatet i samma utsträckning som om de istället genomfördes veckovis. 
Även detta ligger i linje med det som Gavin (1985) skriver om gällande kontinuerliga 
medarbetarundersökningar. Det går att använda resultat från dessa på ett effektivare sätt än att 
enbart göra en stor årlig undersökning. 
 
“Vi vill ha kvar den stora mätningen också, vi har testat veckovis, men fungerar inte riktigt för 
oss. När medarbetare svarar veckovis så förväntar man sig att chefer tar tag i det direkt, när inte 
den tiden finns så blir det istället negativt. Cheferna själva har blivit stressade när vi testat 
detta!” (Respondent 7). 
 
Detta citat är hämtat från en respondent i en organisation som utför både en stor årlig 
medarbetarundersökning, men också kvartalsvisa pulsmätningar. De har testat att göra veckovisa 
pulsmätningar men fick då en negativ effekt eftersom det slarvades med uppföljningar. 
Respondenten menar att medarbetarna har förväntningar på att det ska ske uppföljningar om de 
deltar i en pulsmätning, annars uppstår en viss frustration hos medarbetarna. Detta går i linje med 
vad Hartley (2001) skriver om då hon menar att medarbetarundersökningar inte är neutrala. 
Respondenten påpekar att pulsmätningar kan ha en positiv eller negativ effekt på organisationen. 
Vidare menar respondenten att det snarare kan skapas en stress för cheferna av att ha för täta 
intervaller med pulsmätningar. Detta kan tolkas som att cheferna vill ha feedback från sina 
medarbetare, men de vill inte ha för mycket feedback. Veckovisa pulsmätningar tar inte så lång 
tid att genomföra eftersom allt är digitaliserat. Men chefer måste därefter utvärdera resultatet 
samt genomföra förbättringsåtgärder för att få medarbetarna ska bli tillfredsställda och det är 
detta arbete som kräver tid och skapar stress för cheferna.  
 
Det är tydligt att samtliga organisationer använder kontinuerliga pulsmätningar för att ta reda på 
hur medarbetarna mår och hur arbetsmiljön fungerar för tillfället. Cushen (2013) skriver om 
finansialiseringens påverkan på organisationer och menar att ett ökat fokus på budget leder till 
fler kontrollmekanismer för att se till att varje avdelning uppnår de mål som ledningen satt upp. 
Författaren menar att ökade kontrollmekanismer kan leda till att medarbetarnas engagemang och 
välmående minskar. Pulsmätningar som sker kontinuerligt kan ses som en kontrollmekanism av 
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medarbetare, genom dessa kan ledningen få information om vad som behövs göras för att uppnå 
de budgetmål som finns på avdelningen. Det skulle exempelvis kunna vara att förebygga stress 
och därmed få ned kostnader i form av sjukskrivningar, eller införa nödvändiga aktiviteter för att 
få mer engagemang och därmed nå de ekonomiska mål som finns. Organisationer som använder 
kontinuerliga pulsmätningar av personalens välmående istället för att göra en stor 
medarbetarundersökning en gång om året kan alltså få en motsatt effekt av denna strategi. Det 
vill säga att medarbetare känner sig kontrollerade och därmed blir både mindre engagerade och 
motiverade än de var från början. 
 
5.3 Pulsmätningens resultat och effekter  
Kapitlets tredje avsnitt behandlar de svar vi fått av våra respondenter avseende vilket resultat 
och vilka effekter det digitala mätverktyget genererat. Utifrån vårt syfte och frågeställning i 
relation till de svar vi fått har vi kunnat urskilja tre underkategorier: redovisning, uppföljning 
och medarbetarengagemang. Med hjälp av dessa presenterar och analyserar vi svar som kan 
bidra till förståelse för hur det digitala mätverktyget av personalens välmående kan användas 
som en länk mellan organisationer och de anställda.  
 
5.3.1 Redovisning 
Vem som analyserar resultatet och vem som har tillgång till resultatet har också varit relevant att 
undersöka utifrån vårt syfte med studien. När det gäller redovisningen av resultatet från det 
digitala mätverktyget har det sett lite annorlunda ut mellan de olika organisationerna. Det alla 
organisationer har gemensamt är att varje gruppchef får resultatet från sin grupp och att dessa 
sedan kan gå in och analysera materialet och fördjupa sig i de frågor de själva vill. Systemet har 
även i många fall tagit fram tre punkter som är positiva och tre punkter som bör förbättras inom 
respektive grupp. Hos samtliga organisationer vi studerat kunde cheferna se resultatet för de 
medarbetare som de var ansvarig för. Men cheferna kunde inte se resultatet för sina egna chefer. 
Detta betyder exempelvis att VD:n kan se hela organisationens resultat medans en avdelningschef 
endast kan se resultatet för sin avdelning. I vissa organisationer var resultatet transparent mellan 
olika avdelningar, detta innebär att medarbetare kan gå in och jämföra sin avdelnings resultat 
med en annan avdelning. Nedan visas ett utdrag från en intervju med en person som var 
administratör och ansvarig för det digitala mätverktyget:  
 
” Jag ser resultatet i ett system. Jag får också en rapport skickad till mig, jag kan också gå in i 
systemet och kolla på en specifik fråga. Jag kan se hela spannet av svar, från det lägsta till det 
högsta, var man behöver läsa mer och fördjupa sig.” (Respondent 9). 
 
Denna respondent kan gå in i ett system för att studera samt analysera resultatet. I systemet går 
det att sortera resultatet på exempelvis olika avdelningar vilket gör att resultatet blir lätt att 
analysera, vilket medför att ledningen kan sätta in rätt åtgärd på rätt avdelning. Det blir i detta 
system tydligt att se hur organisationen samt olika avdelningar förhåller sig till föregående 
mätningar. Om respondenter ser en negativ trend på ett specifikt index är det lätt att gå in och 
fördjupa sig i det indexet och dess frågor. Respondenten får även en färdig rapport skickad till sig 
och denna går väldigt snabbt att få eftersom allting är digitaliserat. I rapporten framgår bland 
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annat hur organisationen förhåller sig till externa benchmarkvärden och det presenteras tre 
punkter som är bra och tre punkter som organisationen behöver utveckla eller jobba mer på. 
Genom att ledningen kan se vilka index de behöver jobba mer på kan de undvika ekonomiska 
förluster eftersom de kan förebygga eventuella skador. Exempel på detta kan vara att ledningen 
ser hur arbetsmiljön blir sämre och de kan då sätta in åtgärder för att ändra detta, på så vis kan 
ledningen förebygga eventuella uppsägningar och sjukskrivningar. Genom att förebygga 
uppsägningar och sjukskrivningar kan ledningen förhindra ekonomisk skada. Detta går i linje 
med vad Power (1999) skriver om då han menar att organisationer inför kontroll- och 
mätmekanismer för att granska individer för att kunna arbeta mot ekonomiskt uppsatta mål.  
 
5.3.2 Uppföljning 
Gemensamt för samtliga organisationer vi undersökt var att cheferna hade ansvar för att följa upp 
resultatet från det digitala mätverktyget med sin grupp. Inom många organisationer kunde även 
HR-avdelningen kopplas in i uppföljningen av resultatet eller som stöd vid åtgärder, framförallt 
om det var negativt. Uppföljningen mellan organisationer såg lite olika ut. Flera organisationer 
hade workshops där chefer pratade om resultatet, vissa diskuterade resultaten på teammöten och 
inom några organisationer fick cheferna själva välja hur de ville följa upp resultatet. Nedan finns 
ett utdrag från en intervju med en HR-direktör som kommenterar chefernas ansvar i 
uppföljningen:  
 
“Det största ansvaret ligger på respektive chef. De har ett jättejobb och ansvar att jobba med 
resultatet, sen är det min och ledningens ansvar att ha en dialog med chefer” (Respondent 3). 
 
Respondenten menar att cheferna har det största ansvaret vad gäller uppföljning av resultatet. 
Detta betyder att cheferna ska analysera resultatet, följa upp resultatet samt vidta eventuella 
åtgärder. Respondenten nämnde även att det är ett extra plus om cheferna följer upp åtgärderna 
efter ett tag för att se om de gjort skillnad, men det är inte alla chefer som tar det ansvaret. Vi 
ställde även frågan om någon kontrollerade att cheferna följer upp resultatet med sin grupp. Här 
fick vi olika svar från respondenterna. I vissa digitala verktyg kunde administratörerna se om 
cheferna genomfört workshops eller liknande. Detta är exempel på en övervakning som företag 
kan göra för att kontrollera en funktion (Power, 1999). En del organisationer menar att de tror på 
självledarskap där man inte ska behöva kontrollera om cheferna gör uppföljningar. Nedan finns 
ett utdrag från en intervju med en respondent som arbetar i en organisation där man tror på 
självledarskap:  
 
”Nej, det finns inget uppföljningsverktyg att team 1 team 2 team 3 har gjort en uppföljning men 
team 4 har inte gjort det, det har vi inte längre, det hade vi tidigare. Vi tog bort det för att vi 
måste. Vi pratar mycket självledarskap, och ju mer government, alltså ju mer regler man sätter ju 
mindre självledarskap blir det ju. Det ska ligga i varje ledares ansvar att ta ansvar för sitt 
resultat” (Respondent 3). 
 
Respondenten lyfter vikten av att ledningen ska ha ett förtroende för sina ledare och att ingen ska 
behöva kontrollera allt arbete som ledarna gör. Vidare menar respondenten att det är upp till 
ledningen att hitta rätt ledare så att man anställer rätt person på rätt plats, då fungerar 
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självledarskap bra. Detta citat går linje med vad Allvin och Movitz (2016) skriver i Arbetets 
finansialisering om att det finns mindre tid för reflektion. Alltså att ledningen i detta fall inte 
lägger tid på att reflektera så mycket över ledarnas arbete.  
 
Vi har även frågat respondenterna om cheferna lägger större fokus på att följa upp och tar till 
åtgärder för vissa specifika index eller om de anser att alla index är lika viktiga att följa upp. Här 
har svaren sett snarlika ut och de flesta menar att de lägger lika mycket fokus på att följa upp 
samtliga index. Respondenterna menar att det är lätt att se om ett visst index försämras eftersom 
de i varje pulsmätning mäter samma index. Detta betyder att de jämför sitt resultat med 
föregående mätning för att på så sätt kunna ta action på nedåtgående trender. Flera respondenter 
menar att det är viktigt att inte ställa frågor som man inte vill ha svar på. Men samtidigt har flera 
av dessa respondenter haft en kommentarsruta i sina digitala verktyg där medarbetarna ges 
möjlighet att tala fritt. Nedan är ett utdrag ur en intervju där respondenten besvarar frågan om de 
lägger större fokus på att följa upp vissa index: 
 
”Nej, för då skulle vi inte ställt frågan. Inom de 14 områdena vi mäter är det inget vi duckar för 
så att säga. Eller det kan hända att vi inte följer upp vissa svar i fritext” (Respondent 9). 
 
Respondenten menar att det är viktigt att i förhand tänka på vilka frågor man ställer, alltså att de 
endast ställer frågor de vill ha svar på. Det krävs således en planering kring vilka frågor man ska 
ha med i en pulsmätning. Detta för att man inte ska få ett resultat som man sedan inte vill agera 
på. Genom att ha en funktion i det digitala mätverktyget där medarbetarna fritt får lämna åsikter 
kan det innebära att organisationen får svar som de sedan inte vill agera på. Som tidigare nämnts 
anser respondenterna att det är viktigt att man följer upp resultatet för att medarbetarna inte ska 
bli missnöjda, detta intygar även Hartley (2001). Om organisationen inte agerar på resultatet i 
fritext skulle det alltså kunna leda till ett minskat förtroende för det digitala mätverktyget samt till 
minskat engagemang hos medarbetarna.  
 
5.3.3 Medarbetarengagemang 
En av de effekter som många respondenter ville uppnå med det digitala mätverktyget var att få ett 
ökat medarbetarengagemang. Det vill säga, få medarbetarna att engagera sig i sin arbetssituation 
och känna att det kan påverka den. Detta för att få fler nöjda medarbetare och alla fördelar som 
kan tänkas komma med detta. Några organisationer gjorde resultatet från det digitala 
mätverktyget transparent för samtliga i organisationen för att ytterligare öka engagemanget hos 
medarbetarna. Nedan finns ett utdrag ur en intervju med en respondent som arbetar på en 
organisation där de gör resultatet synligt för samtliga medarbetare: 
 
“Genom transparens i resultatet får vi verkligen upp medarbetarengagemang på agendan, det 
gör att vi kan gå ut och diskutera detta och det har inneburit ett större fokus. Det är även mer 
tidseffektivt också.” (Respondent 7). 
 
Respondenten anser att engagemanget ökar om man gör resultatet transparent för hela 
organisationen. Att resultatet är transparent innebär att medarbetare kan gå in och se hur andra 
avdelningar ligger till jämfört med ens egen grupp. När medarbetarna får jämföra sin grupp med 
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andra kan det uppmuntra till att man själv vill bidra till att förbättra sin grupp och visa att man är 
lika bra som övriga grupper. Det respondenten menar med att det är mer tidseffektivt att ha ett 
transparent resultat, är att medarbetarna vill vara snabba med att lämna in sina svar eftersom de 
andra avdelningarna kan se om en avdelning inte svarat. Respondenten beskriver att man har en 
100-lista som innebär att alla avdelningar med 100% svarsfrekvens publiceras på den interna 
hemsidan. Så snart man ser flera avdelningar på denna 100-lista så kan man räkna ut vilka 
avdelningar som inte finns med på listan. Ledningen försöker således väcka en tävlingsinstinkt 
hos medarbetarna för att öka engagemanget. Detta skulle utifrån Appelbaum & Batt (2013) kunna 
tolkas som en styrningsstrategi från ledningens håll för att öka medarbetarnas engagemang. 
Genom ökat medarbetarengagemang kan organisationen också bli mer konkurrenskraftig 
(Schuler & Jackson, 1999). Att bli mer konkurrenskraftig kommer leda till ökad avkastning. Att 
ha fokus på ökat medarbetarengagemang har således starka kopplingar till finansialisering där 
organisationer vill gå med mer vinst (Van der Zwan, 2014).  
 
5.4 Oväntade resultat 
I detta avsnitt presenterar vi två utmärkande resultat som vi funnit hos organisationer. Detta 
avsnitt har en underkategori som berör inkludering och exkludering hos en organisation.  
 
5.4.1 Inkludering och exkludering 
En av organisationerna vi intervjuade utmärkte sig från de övriga genom att ha en mycket lägre 
svarsfrekvens. Det är en organisation med över 10 000 medarbetare som genomför pulsmätningar 
kvartalsvis. De erbjuder sina medarbetare att antingen delta i pulsmätningen via datorn eller via 
en app i sin smarttelefon. Nedan finns ett utdrag från intervjun med personen som är ansvarig för 
arbetet med pulsmätningar: 
 
“Vi har en svarsfrekvens på ungefär 50 - 60%. Många i vår personal använder ipads för att 
delta. Men det är svårt med de som arbetar i kabin och i gate. Men vi har datorer i samlingsrum 
som de kan använda. Det är även svårt för lastare, de har inte heller personliga ipads eller 
datorer. Vi arbetar med att få ut ipads och sådant till dem också.” (Respondent 9). 
 
Respondenten nämner att lite drygt hälften av medarbetarna deltar i undersökningarna. En av 
anledningarna till att svarsfrekvensen är så pass låg är för att samtliga medarbetare inte har 
personliga datorer eller smarttelefoner. Respondenten menade att organisationen inte kan förse 
alla medarbetare med exempelvis ipads enkom för att svara på pulsmätningen eftersom många 
medarbetare inte är i behov av ipads i sitt dagliga arbete. Detta betyder att pulsmätningar är en 
del av det nätverkssamhälle som Castells (2006) skriver om eftersom pulsmätningar förutsätter 
att medarbetarna har tillgång till en enhet med internet, för om de inte har det kan de inte delta. 
För de medarbetare som inte använder datorer eller telefoner i sitt arbete blir det extra 
ansträngande att delta i pulsmätningen då de måste söka upp exempelvis en dator i ett 
samlingsrum. Detta kan leda till problem då en svarsfrekvens på 50 - 60 % kan innebära att 
resultatet inte är representativt för hela organisationen. Om resultatet i pulsmätningarna inte är 
korrekta och ledningen agerar på detta felaktiga resultat kan det få negativa konsekvenser för 
organisationen, enligt Hartley och Barling (1998). I denna pulsmätning med endast 50 - 60% 
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svarsfrekvens finns alltså en risk att ledningen styr organisationen i den riktning som de som 
arbetar med dator och ipad vill att ledningen ska styra organisationen i. Denna riktning är det inte 
säkert att resterande 40 - 50% av organisationen håller med om och det kan därför bli ett negativt 
utfall om organisationen styrs åt “fel” håll.  
 

6. Diskussion 
I följande kapitel avser vi diskutera det resultat som vi kom fram till och den analysen vi gjort 
gentemot tidigare forskning och teori. Kapitlet inleds med en summering av studiens resultat och 
analys för att på ett tydligare tillvägagångssätt kunna sätta det i relation till studiens syfte och 
frågeställning. Det avslutas med de slutsatser vi anser att vi kan göra i relation till vår diskussion 
och därmed vårt syfte med studien. 
 
6.1 Summering av studiens resultat och analys 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om pulsmätningar är ett uttryck för ökad finansialisering, 
men också hur arbetsgivare mäter personalens välmående och arbetsmiljö i realtid. Vi är 
intresserade av att ta reda på om det används som ett ekonomiskt styrningsmedel eller om det 
genuint handlar om personalens välmående samt att skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö. 
Utifrån vårt syfte har vi valt att fokusera på följande frågeställningar:  
 

● Är pulsmätningar ett uttryck för ökad finansialisering? 
● Hur används digitala mätverktyg som en länk mellan organisation, personal och de 

anställdas välmående? 
  
Vad gäller implementeringen av ett digitalt mätverktyg visar det övergripande resultatet några 
olika anledningar till detta. Först och främst verkar det handla om employer branding, alltså om 
att locka ny kompetens till organisationen men också behålla befintlig. I linje med detta menar 
flertalet respondenter att för en lyckad employer branding är det viktigt att först se till sig själva. 
De menar att implementeringen av ett digitalt mätverktyg är en insats att inifrån visa att de är en 
arbetsplats som medarbetare trivs på och att det ska generera i att människor utifrån betraktar 
organisationen som en välmående arbetsplats. Detta genererar även i att medarbetare känner sig 
inkluderade och på så sätt blir engagerade och motiverade, något som var viktigt för många av 
våra respondenter. Genom ett digitalt mätverktyg anser organisationer att de kan få fram 
medarbetarnas röst, något de tycker är viktigt för att de ska kunna agera för personalens 
välmående. Organisationer vill genuint att personalen ska må bra, men det nämns i samband med 
att det leder till fördelar för organisationen, som att det är en fördel för alla. Dessa fördelar är just 
engagerad och motiverad personal och respondenter är också väl medvetna om varför det är bra 
att ha detta, nämligen ur ekonomiska aspekter som är ett annat resultat från studien. 
Organisationer menar att de implementerar ett digitalt mätverktyg av personalens välmående för 
att medarbetare ska må bra. Men de nämner också att de med hjälp av detta kan dra ned på 
kostnader, exempelvis i form av sjukskrivningar. Samtidigt kan de med mer engagerad personal 
också skapa mer intäkter till organisationen, något som gynnar aktieägarna. Därmed kan även 
pulsmätningar förstås som ett uttryck för ökad finansialisering. 
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De organisationer vi intervjuat har haft olika leverantörer av digitala mätverktyg men är i struktur 
och funktion väldigt lika. I pulsmätningarna har organisationerna avsett att mäta olika index och 
vanligast är att använda det digitala mätverktyget för att mäta ledarskap och arbetsmiljö. 
Respondenterna lyfter även att det är viktigt att inte helt förlita sig på det digitala mätverktyget 
utan snarare se det som ett komplement till den fysiska dialogen. Ett problem som flera av 
organisationerna reflekterar över är att få medarbetarna att känna förtroende för mätverktyget. 
Detta problem löses dels genom en dialog med medarbetarna och dels genom att låta förtroendet 
byggas upp under en längre tid. Hur ofta pulsmätningarna genomförs skiljer sig mellan de olika 
organisationerna. Här gäller det att hitta ett tidsintervall som är anpassat för organisationen. Det 
som främst avgör hur ofta puslmätningarna ska genomföras är hur ofta cheferna kan följa upp 
resultatet, enligt våra respondenter.  
 
Vad gäller uppföljningen av resultatet från pulsmätningarna så lägger organisationerna vi 
intervjuat ett stort ansvar hos respektive chef att göra uppföljningar med sin grupp. Om dessa 
uppföljningar inte genomförs menar respondenterna att förtroendet för verktyget, och ibland 
också för ledningen, kan sjunka. Hur uppföljningarna går till i de olika organisationerna kan se 
olika ut, men vanligast är att respektive chef samlar sin grupp för att sedan ha en dialog kring tre 
positiva respektive tre negativa saker från resultatet av pulsmätningen. Genom att uppmuntra till 
denna dialog där medarbetarna känner att de kan bidra till en bättre arbetsplats menar 
respondenterna att engagemanget hos medarbetarna ökar.  
 
6.2 Avslutande diskussion 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer för att finna 
svar på det syfte och frågeställning som vi hade. Genom intervjuer hoppas vi ha fått ärliga svar 
och därmed en djupare förståelse kring hur ett digitalt mätverktyg kan se ut och hur det används 
som en länk mellan organisation, personal och de anställdas välmående. För att få svar på detta 
har vi i den här studien valt att fokusera på ett arbetsgivarperspektiv, detta för att vi var 
intresserade av de personer som varit med och implementerat verktyget men också arbetar med 
resultaten från det. Vi ansåg att det var nödvändigt att smala ner fältet för att kunna uppfylla vårt 
syfte med studien. Vid intervjuerna försökte vi vara så öppna som möjligt och hellre ställa 
följdfrågor när det var något vi ville få mer förståelse kring. Genom att ha en intervjumall som 
utgångspunkt och därefter ställa följdfrågor hoppas vi att vi har reducerat vår påverkan som 
forskare på respondenterna, men också för att undvika ledande frågor, även om vi inte kan 
utesluta att så ha skett. Men detta minimerar ändå risken att vi skulle ha fått missvisande svar. Vi 
kontaktade sammanlagt 31 organisationer, varav 10 ville ställa upp för en intervju. Dessa 10 
organisationer verkar inom olika branscher och respondenterna var i ledande ställning, de flesta 
var HR-chefer. De organisationer som inte ville medverka i studien ansåg att de inte hade tid eller 
förklarade att de höll på att införa ett digitalt mätverktyg. Ett fåtal av dessa arbetade inte alls med 
ett sådant typ av verktyg.  
 
En annan intressant aspekt av pulsmätningar är inkludering och exkludering av medarbetare. Vi 
lever i ett digitaliserat informationssamhälle där industrin och produktionen har blivit ersatt med 
kunskap. På så sätt har den geografiska platsen fått en mindre betydelse, ett sådant samhälle 
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kallas även nätverkssamhälle. Stora traditionella medarbetarundersökningar tas bort och ersätts 
istället med pulsmätningar, helt i enlighet med digitaliseringen. Men frågan är vad som händer på 
arbetsplatser där arbetsuppgifterna inte förutsätter digitala medel eller bara delvis gör det? Dessa 
arbeten finns fortfarande kvar i samhället. En respondent menade att de hade låg svarsfrekvens på 
sina pulsmätningar eftersom alla i organisationen inte behövde datorer, smartphones eller ipads 
för att utföra sina arbetsuppgifter. Det fanns inte heller några resurser för att tillhandahålla detta 
för att alla skulle få svara på pulsmätningarna. På så sätt menar vi att medarbetare kan känna sig 
exkluderade och ett motstånd kan bildas i organisationen. Pulsmätningar förutsätter en fullskalig 
digitalisering av organisationen för att alla ska känna sig inkluderade. På ett sätt ligger det i linje 
med finansialiseringen då det blir en kostnadsfråga, men syftet med att implementera 
pulsmätningar, det vill säga att tjäna pengar på välmående personal kan gå förlorat. 
 
Resultatet visade att organisationer genomför pulsmätningar för att ha välmående medarbetare 
och en trivsam arbetsplats, samtidigt som Employer branding spelade en stor roll vid införandet 
av ett digitalt mätverktyg av personalens välmående. Men det som samtliga organisationer också 
insåg var att detta kommer att leda till ekonomiska fördelar, något som vi anser är intressant. 
Ingen organisation menade att de enbart gör det av den ena eller den andra anledningen, utan 
snarare att den ena leder till den andra och hör således ihop. Engagerad och motiverad personal 
kommer att göra ett bättre arbete som förhoppningsvis kommer generera i lägre kostnader för 
sjukskrivningar. Det kommer antagligen också leda till högre intäkter eftersom medarbetare som 
mår bra också bidrar med en bättre arbetsinsats. På så sätt skulle införandet av ett digitalt 
mätverktyg av personalens välmående enbart kunna ses som en kontrollmekanism mot 
organisationens ekonomiska uppsatta mål. Vi har intervjuat personer med personalansvar och de 
flesta arbetar i en HR-funktion, det finns därmed en viss risk för “felvridning” i svaren. Det 
skulle kunna vara så att HR:s primära orsak handlar om personalens välmående, medan en 
eventuell VD eller ekonomichef som har valt att finansiera verktyget har ett annat motiv som 
handlar om att skapa ett ekonomiskt mervärde. Under våra intervjuer fanns det en viss 
underliggande känsla av att organisationer gärna framställer sig själva som en organisation som 
vill medarbetarna genuint välmående, något som ligger i linje med employer branding. Detta 
anser vi indikerar på att det finns starkare ekonomiska motiv än vad som framkommit under 
intervjuerna. 
 
Starka ekonomiska motiv till att införa ett digitalt mätverktyg av personalens välmående och vad 
det ska resultera i är något vi anser har en tydlig koppling till finansialiseringen. 
Implementeringen av ett sådant verktyg ligger i linje med det revisionssamhälle vi lever i. Med 
tanke på att vi tycker oss ha hittat ekonomiska motiv till implementeringen av pulsmätningar och 
det verktyg som genomför dem, menar vi att mätningarna ligger i aktieägarnas intresse. Det 
betyder inte att det inte finns ett intresse för att medarbetarna ska må bra och trivas på 
arbetsplatsen. Men det indikerar däremot att det finns intresse för kontrollering och styrning av 
medarbetarna. Här bör organisationerna tänka på att kravet på att leverera både resultat och 
välmående inte blir för stort i förhållande till vad medarbetarna är förmögna att leverera. Vi 
menar att det därför blir viktigt att organisationer fortsätter med att trycka på att pulsmätningar 
genomförs för medarbetarnas välmående och för en trivsam arbetsmiljö, liksom de gjorde för oss 
i intervjuerna. På så sätt tror vi att engagemang och motivation skapas hos medarbetarna, men att 
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det kan få en motsatt effekt om de börjar föra en diskussion kring ekonomiska motiv och mål. 
Vidare har vi även hittat en paradox kring pulsmätningar och de anställdas förhållande till 
arbetsgivaren. Allvin och Movitz (2016) skriver om hur finansialiseringen bidrar till en negativ 
inverkan på förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Eftersom vi menar att 
pulsmätningar uppkom av finansialiseringen och numera bidrar till en ökad finansialisering så 
skulle införandet av pulsmätningar kunna leda till en ökad negativ inverkan på arbetstagarna. 
Detta blir en paradox eftersom pulsmätningar också ska få arbetstagare att må och trivas bättre.  
 
Samtidigt som vi ser en stark koppling mellan pulsmätningar och ekonomiska mål ser vi även att 
flera organisationer inte har ett tydligt svar på varför de infört verktyget från början. Flera 
respondenter hänvisade till att det handlade om employer branding för att bli mer attraktiva 
arbetsgivare. Det kan i och med detta ses som en strategi att vinna omgivningens legitimitet på, 
inte en strategi för att ha välmående personal eller en kontrollmekanism gentemot ekonomiskt 
uppsatta mål, även om det kan leda till det. Det fanns flera svar från våra respondenter som 
indikerade på att de fått idén genom att se hur andra organisationer arbetar med den här typen av 
frågor. Flertalet av de organisationer som inte ställde upp på en intervju med oss hade som 
anledning att de precis infört pulsmätningar och att det var för tidigt att utvärderas. Vi menar 
därför att pulsmätningar av personalens välmående genom ett digitalt mätverktyg nästintill kan 
ses som en HR-trend, eller mimetisk isomorfism om man så vill. Vi får känslan av att det är ett 
nutida, digitalt fenomen som ett tillvägagångssätt för organisationer att visa att de tar hand om sin 
personal och därmed skaffar sig legitimitet. Ledningen har makten i organisationen och vill veta 
hur medarbetarna mår och hur arbetsmiljön är. På så sätt kan de agera på resultatet som kommer 
in. Pulsmätningar skulle därmed nästan kunna ses som en löjtnant, det vill säga ställföreträdare av 
makten från ledningen. 
 
Inom de organisationer vi undersökt läggs mycket ansvar på cheferna gällande pulsmätningen. 
Flera respondenter pratar om att det är viktigt att mäta ledarskapet i pulsmätningarna, för om man 
har ett bra ledarskap skapar det engagerade medarbetare. Det var hos samtliga organisationer 
chefens ansvar att följa upp resultatet med sin grupp. Inom en organisation vi studerade så 
fungerade inte veckovisa mätningar för att chefen blev stressad och inte hade tid att följa upp 
resultatet från pulsmätningarna. Lösningen på detta blev att ändra intervallet på pulsmätningarna 
och införa kvartalsvisa mätningar istället. Detta är ett exempel på att det är viktigt att ha 
förståelse för sin organisation innan man inför en pulsmätning. Eftersom så pass stort ansvar 
läggs på cheferna är det viktigt att dessa har respekt och förståelse för pulsmätningarna. Cheferna 
måste förstå vilka konsekvenser det kan bli om de inte genomför en uppföljning efter mätning 
men även vilka positiva effekter de kan få om de gör den. I våra intervjuer har det inte 
framkommit att organisationerna arbetat med att förklara för cheferna att de måste ha respekt för 
pulsmätningarna och vad som händer om man inte gör uppföljningarna. I vår studie har det dock 
framkommit att HR-funktionen får “rycka ut” och ha möten med chefer och medarbetare om de 
ser att uppföljningarna inte sker korrekt. Vi skulle vilja förespråka att ledningen tar ett större 
ansvar här och ser till att cheferna har den förståelsen som behövs. Bara för att en avdelning har 
pulsmätningar varje vecka är det inte säkert att det är den bästa lösningen på en annan avdelning. 
Vi menar att olika avdelningar inom samma organisation kan ha olika intervall på sina 
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pulsmätningar. Hur tätt intervallet ska vara tror vi bestäms bäst i samråd med respektive chef och 
medarbetare för att hitta den bästa lösningen för varje avdelning.  
 
Man skulle kunna argumentera för att pulsmätningar har ersatt den gamla traditionen med en 
förslagslåda där medarbetare kunde lämna handskrivna lappar med synpunkter. Likheten mellan 
pulsmätningar och förslagslådan är många - medarbetare kan vara anonyma, de behöver inte ta 
ansvar för synpunkter de lämnar, de förväntar sig en uppföljning från ledningen och så vidare. 
När medarbetare lämnade lappar i förslagslådan fanns en oro att ens identitet skulle avslöjas i och 
med handstilen, detta löstes genom att skriva lappar med annorlunda handstil. Eftersom vi inte 
intervjuat medarbetare vet vi inte om denna typ av vilseledande för att dölja sin identitet 
förekommer när man lämnar sitt resultat i pulsmätningarna. Om exempelvis en avdelning med 
fem personer genomför en pulsmätning och endast en av dessa fem personer är stressad skulle det 
vara lätt att identifiera denna personen i granskningen av resultatet. Låt oss leka med tanken att 
denna person även skulle vilja framföra anonym kritik mot ledningen. Det finns då en chans att 
personen inte lämnar uppgifter att den är stressad eftersom ledningen då skulle förstå var kritiken 
mot ledningen kom ifrån. Att det finns en oro från medarbetarnas håll angående anonymiteten i 
pulsmätningarna och att ledningen i vissa fall kan lista ut vem som lämnat vilket svar har vi 
konstaterat i resultatet. Detta innebär att det är högst intressant att vidare studera detta fenomen.   
 
Stycket ovan indikerar vikten av konfidentialiteten vid pulsmätningar. För våra respondenter 
liksom för de medarbetare som ska besvara dessa pulsmätningar är det betydelsefullt att 
arbetsgivaren och vi kan skydda deras identitet. Det är viktigt att att vi som forskare får ärliga 
svar för att kunna dra slutsatser och se mönster, lika viktigt är det för arbetsgivare som vill ha 
ärliga svar för att kunna agera på resultat. Detta visar också forskningen på, Hartley (2001) 
skriver om vikten av ärliga svar vid medarbetarundersökningar för att det ska anses som 
meningsfullt. Konfidentialiteten är intressant med tanke på att flera svar av våra respondenter 
indikerar på att det finns medarbetare som är skeptiska till pulsmätningar just för att det finns 
misstankar om att svaren kan härledas till en specifik person. Detta trots att arbetsgivaren 
försäkrar medarbetarna om att det endast är det företag som tillhandahåller pulsmätningen som en 
tjänst som kan se vem som svarat vad. Både vi som forskare i den här studien och arbetsgivare 
som genomför pulsmätningar måste således vara väldigt noggranna med att svar anonymiseras 
och att uppföljning av resultat sker på ett sådant sätt att identiteter inte avslöjas. Det finns annars 
en överhängande risk att organisationer lägger pengar på ett instrument som ska generera i 
mindre kostnader och högre intäkter, helt i onödan. 
 
Under tidigare forskning nämnde vi att Hartley (2001) menar att organisationer använder 
medarbetarundersökningar som en spegel för att se över organisationen. Detta håller vi med om 
förutsatt att medarbetarundersökningarna sker minst en gång i kvartalet. Om en 
medarbetarundersökning sker en gång per år skulle vi snarare vilja påstå att organisationer 
använder medarbetarundersökningar för att ta en stillbild av organisationen. Den stora skillnaden 
mellan en stillbild och en spegel är att man i en spegel ser rörelser i realtid. Genom att göra 
kontinuerliga medarbetarundersökningar ser man resultatet i realtid och liknelsen med spegeln 
blir i detta sammanhang mer korrekt menar vi. För att spegelbilden ska stämma med hur 
organisationen ser ut och förändras anser vi att man måste se sig i spegeln ofta för att få en mer 
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sanningsenlig bild. Exempelvis om en organisation endast ser sig i spegeln precis efter en 
bonusutbetalning till medarbetarna skulle denna bild förmodligen inte stämma överens med hur 
spegelbilden ser ut precis innan jul då många är stressade för att bli klara med årets mål. Därför 
anser vi att det är viktigt att organisationer ser sig i spegeln ofta för att få en mer sanningsenlig 
bild. När man får en mer sanningsenlig bild är det lättare att veta vilka åtgärder man ska ta till för 
att styra organisationen i rätt riktning.  
 
6.3 Slutsatser 
Med tanke på att resultatet indikerar på att det finns starka ekonomiska anledningar som gör att 
organisationer använder sig av pulsmätningar, menar vi att det finns en stark koppling till 
finansialiseringen. Vi hävdar att pulsmätningar har uppstått som en kontrollmekanism för att 
ledningen ska kunna mäta medarbetarnas välmående och arbetsmiljön för att sedan jämföra dessa 
med organisationens mål. Samtidigt kan vi se att pulsmätningar har gjort det smidigare att mäta 
mjuka värden som välmående och arbetsmiljö, något som gjort att ledningen på ett lättare sätt kan 
kontrollera dessa gentemot ekonomiska mål. På så vis har pulsmätningar även bidragit till en 
ökad finansialisering. 
 
Vidare visar studien att det finns mycket att tänka på när man inför pulsmätningar. Man måste ta 
hänsyn till medarbetarna och bland annat se till att de ges möjlighet att delta i pulsmätningen, för 
detta krävs det att ha man har god kännedom om sin organisation. Det krävs även en hel del 
planering innan införandet. Utformandet av pulsmätningen är viktig, det gäller att organisationen 
inte ställer frågor som de sedan inte är beredda att följa upp. Om organisationen inte följer upp 
resultatet kan det uppstå negativa känslor hos medarbetarna men om en uppföljning sker korrekt 
kan det bli positiva effekter. När man inför pulsmätningar är det viktigt att ta hänsyn till om 
chefer har tid att göra uppföljningar för att det inte ska bli en stress för chefen och för att 
medarbetarna ska få den uppföljning som de förväntar sig. Med detta sagt så finns det många 
positiva effekter med pulsmätningar om de är korrekt genomförda. Man kan få mer engagerade 
och nöjda medarbetare vilket i sin tur kan leda till ett antal positiva effekter, bland annat högre 
avkastning för aktieägarna. Det finns flera anledningar till att organisationer inför pulsmätningar, 
men den främsta anledningen har i denna studie visat sig vara för att bli en attraktivare 
arbetsgivare.  
 
6.4 Förslag till framtida forskning 
Vi valde att studera ett arbetsgivarperspektiv, dels för att studien inte skulle bli för spretig, men 
också för att det var mest lämpligt utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Det kan tänkas vara 
det mest naturliga perspektivet då vi var intresserade av varför organisationer implementerar ett 
digitalt mätverktyg, men också hur det används. Detta är trots allt beslut som tas av 
arbetsgivaren. Vi menar att det även hade varit intressant att studera arbetstagarens perspektiv. 
Genom att göra en liknande studie skulle man kunna få svar på vad arbetstagare anser om 
verktyget, varför det används och hur organisationen bör agera på resultatet. Vidare har vi valt 
respondenter som har varit med och implementerat verktyget och är delaktiga i arbetet med 
resultatet. Det är allt som oftast en HR-chef eller liknande som arbetar med det. Även här ser vi 
att man hade kunnat välja annorlunda gällande vilka respondenter i organisationen man 
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intervjuar. Det hade exempelvis varit intressant att intervjua någon som tar de ekonomiska 
besluten på strategisk nivå, exempelvis en VD. Vi hävdar att resultatet då hade kunnat se 
annorlunda ut eftersom det inom samma organisation kan finnas olika motiv till implementering 
av ett digitalt mätverktyg beroende på vilken roll man har.  
 
Vidare hade det varit spännande att över tid se hur pulsmätningar förändrar organisationer, det 
vill säga att studera en organisation som infört detta under en längre tid. På så sätt skulle man 
kunna göra en undersökning som fokuserar på pulsmätningens performativitet, det vill säga orsak 
och verkan. Vad händer egentligen i organisationen: bidrar det till en em bättre arbetsmiljö och 
mer välmående medarbetare? Eller ses det snarare som ytterligare en kontrollmekanism från 
ledningen i linje med finansialiseringen, som medarbetare bara blir irriterade på så småningom? 
Genom en sådan studie skulle man även kunna se hur beteenden från både arbetstagare och 
arbetsgivare förändrar sig. 
 
Ett tredje förslag till framtida forskning är att vrida lite på perspektivet. Det hade varit intressant 
att studera pulsmätningens effekt på HR-funktionen och HRM som arbetssätt. Alltså vilken 
påverkan digitaliseringen och i det här fallet pulsmätningar har på den typen av arbete. Till stor 
del blir den typen av arbete automatiserat med hjälp av ett digitalt mätverktyg som mäter 
arbetsmiljö och välmående. Att endast studera exempelvis arbetet som en HR-avdelning gör i en 
organisation och hur det förändras med ett sådant verktyg hade varit intresseväckande. 
 
Till sist tror vi att det hade det varit intressant att studera organisationer inom privata- kontra 
offentliga sektorn, inte minst på grund av att offentlig sektor inte är vinstdrivande. Det hade varit 
intressant att se om dessa resultat skiljer sig. Med denna studie hoppas vi ha skapat frågor och 
nya infallsvinklar gällande fenomenet att organisationer använder pulsmätningar via ett digitalt 
mätverktyg och därmed ha bidragit till framtida forskning. 
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1. Missivbrev 
Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 
  
Till HR-chefen på xxx.  
  
En förfrågan om deltagande i studie 
  
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet avser vi undersöka ett 
företag som kontinuerligt mäter personalens välmående i form av ett digitalt mätverktyg. Vi är 
intresserade av att analysera huruvida ett digitalt mätverktyg av personalens välmående kan 
användas för att utvärdera och utveckla organisationen och dess arbetsmiljö. 
  
Du tillfrågas därför, i din egenskap som HR-chef på xxx, om ni som företag är intresserade av att 
delta i denna undersökning. För att få svar på våra forskningsfrågor skulle vi behöva intervjua 1 
person á 45 minuter. Vi ser gärna att intervjupersonen är i ledande position och på något sätt är 
inblandade i arbetet med digitala medarbetarundersökningar. Vårt önskemål är att intervjuerna 
genomförs på ert kontor men vi är flexibla gällande plats och kan även tänka oss telefonintervju. 
För att kunna transkribera och analysera intervjumaterialet vill vi spela in intervjun.  
  
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 
insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 
arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från 
samtliga inblandade personer. I de fall någon person inte samtycker till deltagande i studien, 
kommer data inte insamlas där denne är närvarande. Det insamlade materialet kommer att 
analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 
  
Vi ser fram emot att höra från dig! 
  
Uppsala den xxxx-xx-xx 
  
Med vänliga hälsningar 
Oskar Agné & Jonathan Hellsten 
Personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet  
 
Telefon: 
E-post: 
 
Handledare: Dr. Daniel Normark 
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8.2 Bilaga 2. Intervjumall 
 
Allmänt 

1. Berätta lite kort om er verksamhet. 
2. Vad är din befattning och vad innebär den? 
3. Hur länge har du arbetat i verksamheten? 
4. Är du delaktig i arbetet med medarbetarundersökningar?  
5. Vad får dig att gå till arbetet? 
6. Vad tror du får dina kollegor att gå till arbetet? 
7. Vad gör ni som arbetsgivare för att medarbetare ska trivas på arbetsplatsen? 
8. Vilket ansvar anser ni som arbetsgivare att ni har gentemot medarbetarnas välmående på 

arbetsplatsen? 
9. Är det viktigt för er som arbetsgivare att ni har en välmående personal?  

 
Mätverktyg 

1. Hur mäter ni personalens välmående?  
2. Vad har ni använt sedan tidigare?  
3. Kan du berätta lite om det digitala mätverktyg ni använder?  
4. Vilka frågor/vilka skalor har verktyget? 
5. Varför använder ni det? 
6. Var fick ni idén om att införa ett digitalt mätverktyg?  
7. Hur fungerar systemet?  
8. Vad avser ni att mäta med verktyget?  
9. Hur ofta använder ni detta verktyg?  
10. Mäts samtliga medarbetare i organisationen? 
11. Hur har verktyget påverkat organisationen?  

 
Implementering 

1. Använder ni verktyget i något förebyggande syfte? 
2. Vad anser du är den främsta anledningen till att ni använder ett digitalt mätverktyg?  
3. Använder ni det digitala mätverktyget främst för ledningen eller för medarbetarnas skull?  

 
Resultat 

1. Hur redovisas resultaten för den ansvarige från det digitala mätverktyget? 
2. Hur behandlar ni svaren från medarbetarna?  
3. Kan du ge ett exempel på hur ni hanterat resultatet? 
4. Använder ni verktyget för att styra organisationen i den riktning ni vill? 
5. Vem behandlar resultaten? 
6. Vilken inställning upplever du att medarbetare har till verktyget? 
7. Hur ser svarsfrekvensen ut? 
8. Anser du att ni skulle kunna agera på resultatet i större utsträckning?  
9. Tar ledningen större ansvar för att följa upp vissa resultat? 
10. Tar ledningen mindre ansvar för att följa upp vissa resultat?  
11. Hur kan en uppföljning av resultatet se ut? 
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Fördelar 

1. Upplever ni några fördelar med att använda ett digitalt mätverktyg? 
2. Mäter ni om det digitala mätverktyget har/haft någon effekt på organisationen? 

 
Nackdelar 

1. Upplever du några nackdelar med att använda ett digitalt mätverktyg? 
 
Avslutning 

1. Tycker ni att verktyget lever upp till de förväntningarna ni hade?  
2. Skulle du rekommendera andra organisationer att använda ett digitalt mätverktyg? 
3. Finns det något som du vill nämna som vi inte har frågat om? 

 
 


