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Sammanfattning 

Den här vetenskapliga essän har som syfte att undersöka fenomenet medarbetar˗ 

undersökningar. Startpunkt tas i en egenupplevd erfarenhet från ett mötesrum på en 

förlossningsavdelning och skildras utifrån mitt förstapersonsperspektiv som utomstående 

konsult. Situationen berättar om relationella konflikter och organisatoriska problem på 

sjukhuset, en olustig atmosfär i mötesrummet, samt min upplevelse av att vara förställd och 

malplacerad såväl som mitt agerande. Essän prövar att belysa denna situation med hjälp av 

Martin Heideggers tankevärld och då specifikt områdena tal och stämning. Ett 

fenomenologiskt förhållningssätt till situationen intas, där essän genom Heideggers begrepp 

söker fånga den praktiska kunskap som låg till grund för att den blev som den blev. 

 

Nyckelord: medarbetarundersökning, praktisk kunskap, fenomenologi, vård, konsult, Martin 

Heidegger.  

 

 

Abstract 

This scientific essay aims at investigating the phenomenon of employee surveys. The starting 

point is a personally experienced event from a meeting room in a maternity ward, depicted 

from my first˗person perspective as an external consultant. The event tells about relational 

conflicts and organizational problems at the hospital, an uneasy mood in the meeting room, 

and my feelings of falsity and being inept as well as my actions. The essay tries to illuminate 

this event with help from the ideas and reasoning of Martin Heidegger, and specifically his 

discussions in the areas of talk and mood. A phenomenological approach to the event is taken, 
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where the essay through Heidegger's concepts seeks to capture the practical knowledge that 

formed the basis for the event turning out as it did.  

 

Title: The employee survey: a universal cure to different diseases? An essay about an 

employee survey in a health care context from the point of view of the consultant: What 

would Heidegger have thought?  

 

Keywords: employee survey, practical knowledge, phenomenology, health care, consultant, 

Martin Heidegger.  
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1. Gestaltning 

 

På scenen 

På en skärmvägg bakom mig lyser en Power Point presentation upp den mörka källarlokalen. 

Små dammpartiklar dansar i ljusstrålen från den surrande projektorn. Genom fönstergluggarna 

i taket strilar det in ett grönt sken från en reklamskylt som kastar en skugga på rummets kala, 

kritvita väggar. En svag fläkt av desinfektionsmedel blandat med doften av uppvärmd plast 

från projektorn når mina näsborrar. Luften känns fuktig och kylig. Enkla träbord och 

hopfällbara stolar möblerade som ett U upptar större delen av rummets yta. Klockan på 

datorns skärm anger 08:09 och det är mörkt ute. Ungefär tjugo personer klädda i vitt och blått 

befinner sig i rummet. En efter en tar de för sig av det förbeställda frukostfikat från den 

rostfria vagnen parkerad intill rummets ingång. Några har hunnit sätta sig och iakttar mig 

under tystnad medan de tuggar på sina ostfrallor och sippar kaffe ur rostbruna Ikeamuggar. 

Jag undrar vad de ser. Jag är trött och har sovit dåligt. Byxorna är nya och skaver i midjan. 

Jag uppfattar nervositet i magen, tomhet i huvudet, svidande bakom ögonlocken och en känsla 

av att jag egentligen vill vara någon helt annanstans. Men det är bara att bita ihop. Det är hög 

tid att dra igång så jag framkallar mitt vanliga försök˗att˗se˗genuint˗glad˗ut˗över˗att˗vara˗här 

˗leende för publiken som skickar signalen att showen nu ska börja. Det är ännu en arbetsdag 

och jag är ute på ett konsultuppdrag på en förlossningsavdelning på ett sjukhus i Stockholm 

där jag ska redogöra för resultatet från årets medarbetarundersökning inför chef och 

medarbetare.  

 ”Hej allesammans!”, utbrister jag med en alldeles för klämkäck röst. ”Vad kul det är att få 

vara här med er idag och presentera resultatet från undersökningen och prata lite om 

utvecklingsmöjligheter framöver!” Jag ler stort. En ung kvinna i publiken ger ett svalt smil till 

svar. Jag sväljer och tittar upp på den första bilden på skärmväggen. Halva ytan är täckt av 

olika loggor från andra kunder som köper våra tjänster. Myndigheter, kommuner, privata 

företag och flera vårdaktörer. Några loggor tillhör även branschorganisationer vårt företag är 

medlem i. Jag fortsätter: ”Som ni ser har vi nära samarbeten med många andra sjukhus och en 

stor erfarenhet av just er verklighet. Och givetvis arbetar vi även efter tydliga etiska riktlinjer 

framtagna av dessa organisationer.” På bildens andra halva finns några kryddiga citat om vårt 
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företags prestationer som jag låter publiken ta in under tystnad, att läsa dem högt skulle 

kännas för skrytsamt.  

 Jag blippar framåt i presentationen och på nästa bild har jag försökt sammanfatta målet 

med denna träff. Jag läser upp det högt för publiken. ”Kort och gott ska jag alltså: ett, 

presentera undersökningens metod och resultat. Två, uppmärksamma vad som är bra och vad 

som kan vara utvecklingsområden. Och tre, ge medarbetarna, alltså ni, möjlighet att uttala er 

om resultatet i arbetsgruppen. Hmm, några frågor på det?” Ingen reaktion. Det finns en 

påtaglig spänning i rummet och samtligas koncentration är riktad mot mig. ”Ja men då tycker 

jag att vi går vidare!”, säger jag med nervös och glättig stämma. Jag trycker på pil ner på 

tangentbordet. Bilden jag nu har på skärmväggen handlar om syftet med själva 

undersökningen. ”Varför gör vi sådana här medarbetarundersökningar överhuvudtaget?” säger 

jag frågande. ”Jo, det är ju så att ni är varandras psykosociala arbetsmiljö. Och denna 

verklighet påverkar ju så klart ert dagliga arbete och också dem ni arbetar för, alltså era 

patienter.” Jag gör en kort andaktspaus innan jag fortsätter med allvarlig röst. ”Alltså, vi vill ˗ 

genom undersökningen ˗ försöka fånga er upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. Och 

resultatet ˗ från undersökningen ˗ vill vi använda som en gemensam referensram för att 

tillsammans med er försöka nå utveckling.”  

 Någon skruvar på sig. En äldre kvinna i vit sjukhusrock lutar sig fram över bordet och 

tittar intensivt på mig, som om hon visste något jag inte vet. Jag värjer mig från hennes blick 

och sträcker fram handen mot tangentbordet och trycker fram nästa bild. Den visar några 

stödord och en bild jag hittat på internet av två leende sjuksköterskor mot en gul vägg. ”Det 

finns ju flera saker vi bör ha i åtanke när vi tolkar resultatet från en medarbetarundersökning. 

Det första är att det är ”min sanning” som undersöks”, säger jag medan jag gör citationstecken 

i luften. ”Detta betyder att när en medarbetare besvarar enkäten är det den personens egen 

upplevelse av frågan som betygsätts. Vad vi får fram i undersökningen handlar alltså inte om 

någon objektiv sanning utan samma situation kan upplevas helt olika av medarbetarna, där 

Kalle kanske sätter en trea och Lisa en sjua. Andra saker som kan påverka hur medarbetarna 

svarar är enskilda händelser som exempelvis omorganisationer, chefsbyte och dagsform. 

Alltså ska vi alltid vara försiktiga när vi tolkar resultatet. Vi måste också sätta resultatet i ett 

större sammanhang. Hur relaterar det till patientnöjdhet, kvalitet, ekonomi, planering och 

andra verksamhetsmått?”  

 Publikens respons är fortfarande ljum och svårtolkad. Inget intresse återspeglas i deras 

ansiktsuttryck. Jag undrar vad de tänker. Jag vill komma fram till resultatet, då kan jag träda 

undan och låta deras egna svar reflektera tillbaka på dem själva. Jag sväljer och bläddrar 
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snabbt vidare. Nästa bild visar rutor och pilar som ska illustrera vår undersökningsmodell. 

”Här ser ni en förenklad bild av hur vi har försökt närma oss sjukhuset som helhet inför 

genomförandet av undersökningen. Vi tänker oss att det finns en ansvarsspridning i hela 

verksamheten där olika saker beslutas kring och utvecklas på olika nivåer inom en 

organisation. Vissa saker kanske ligger på en individuell nivå att ta ansvar för och förändra, 

andra saker ligger kanske på ledningsnivå. Detta är ju en viktig aspekt att komma ihåg inför 

förändringsarbetet för att säkerställa en positiv utveckling.”  

 En mobiltelefon vibrerar bland publiken och ägaren lämnar rummet för att ta samtalet. Jag 

märker att jag blir störd. Det har passerat femton minuter sedan jag sist kollade klockan på 

dataskärmen. Tiden sniglar sig fram. Jag sneglar lite åt chefens håll. Hon sitter rakt till vänster 

om mig och jag har hittills inte lagt märke till henne särskilt mycket. Hon ser sammanbiten ut. 

Hennes glasögon hindrar mig från att kunna se hennes ögon. Jag har haft ett samtal med 

henne över telefon och därför kunnat få varningsflaggor i förväg. Hon är relativt ny som chef 

och enligt henne själv blir hon motarbetad av sina medarbetare. Resultatet för denna 

arbetsgrupp var ganska negativt, varför hon kallat på vårt företag för att gå igenom resultatet 

tillsammans och försöka skapa dialog kring problemen. Men just nu känner jag mig inte alls 

kapabel att fungera som ett dialogverktyg. Det slår mig att jag inte har någon aning om hur 

deras verklighet ser ut, det jag har att komma med är siffror. ”Vi går vidare”, säger jag för att 

avbryta mina egna tankar. ”Tabellen ni ser på den här bilden visar svarsfrekvensen, alltså hur 

många som valt att delta i enkäten. Ett högt deltagande visar på engagemang hos 

medarbetarna, medan ett lågt kan peka på att det finns dolda problem inom organisationen. 

Som ni ser har ni ett högt deltagande, vilket är mycket positivt.”  

 Det känns som att jag repeterar invanda fraser. Åter igen vrider jag på huvudet och ser ut 

över rummet. Jag vågar inte se någon i ögonen. Jag hör hur någon drar en djup suck. Tur att 

det nu äntligen är dags att presentera resultatet, det brukar rycka upp något. Jag går fram till 

den upplysta skärmväggen och pekar med hela armen. ”På den här bilden ser ni en siffertabell 

med en färgskala som går från grönt till gult till rött. Den använder vi när vi ska tolka de 

värden som kommer fram i resultatet. Färgskalan ska förtydliga vilka styrkor som finns och 

också eventuella förbättringsområden.” Jag bläddrar fram nästa bild som visar det första av 

många diagram som ska följa. ”Detta översiktsdiagram visar hur er avdelnings resultat 

förhåller sig till det samlade resultatet för hela sjukhuset och som ni kan se har er avdelning 

ett sämre resultat på tre av fyra frågeområden. Vi behöver inte gå in på detta djupare just nu, 

utan jag har tänkt att ni efter resultatgenomgången ska få surra lite med era bordsgrannar om 

det som kommit fram under presentationen.”  
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 Bild efter bild med diagram som visar hur medarbetarna svarat ur alla möjliga vinklar 

avlöser sedan varandra medan luften i rummet blir kvavare och kvavare. När jag till slut gått 

igenom samtliga diagram tittar jag ut över publiken med utsträckta armar och säger, ”Ja, nu 

har jag gått igenom alla bilder jag hade tänkt visa. Jag undrar vad ni tänker om allt detta? 

Prata med dem ni sitter bredvid så bryter jag om cirka fem minuter så har vi en gemensam 

diskussion i rummet.” Äntligen en paus från rampljuset. Jag ställer mig och tittar ut genom 

fönstergluggarna i taket. Det börjar ljusna ute, det verkar bli en grå dag. En del av publiken 

gör som jag uppmanat och börjar konversera med lågmälda röster och viskningar, en går ut ur 

rummet och några sitter tysta under våra fem diskussionsminuter. Jag bryter innan fem 

minuter har gått. ”Så, är det någon nu som önskar säga något om resultatet?” En lång tystnad. 

Publikdeltagarna tittar på varandra. Den äldre kvinnan i vit rock tar på sig att säga något. Hon 

tittar växelvis på mig och på sin chef medan hon talar. ”Allt det som du Annika har gått 

igenom här idag bekräftar den bild vi redan har och länge har haft. Varje år fyller vi i enkäten 

utan att någon förändring sker. Så frågan är väl snarare vad som krävs för att saker och ting 

ska bli bättre. Så många av de problem vi har på vår avdelning kommer ur en resursbrist på 

flera områden och sjukhusledningen vill inte lyssna på oss, och du Lena fungerar inte som den 

röst uppåt vi behöver.” Flera i publiken nickar instämmande. Chefen tittar ner i bordet. En 

plågsam tystnad sveper in. Stämningen är nu maximalt obekväm. Jag vet inte vad jag ska göra 

eller säga och kan knappt andas. ”Okej”, hasplar jag ur mig nästan ljudlöst. ”Om det inte är 

någon mer som vill säga något föreslår jag att vi bryter här. Då får jag tacka så mycket för 

mig. Hör gärna av er om ni skulle ha tankar och idéer som ni kommer på i efterhand och vill 

dela.”   

 Publiken droppar av en efter en. Till slut är det bara jag och chefen kvar. Hon verkar 

spänd och ursäktar sig med att hon måste springa iväg på ett annat möte och att vi istället ska 

höras på telefon, sedan går hon tvärt. Jag lämnar rummet med en blandad känsla av obehag 

och lättnad. Obehag för att det kändes som ett uselt möte, lättnad för att det är över. Jag 

vandrar genom sjukhusets kulvertar och kommer sedan ut i friska luften och tar några djupa 

andetag.  

 

Bakom kulisserna 

Snabba fingrar på tangentbord, musklick och surrande datorer är de enda ljud som 

genomborrar tystnaden. Bakgrundsbrus som alltid är, men som endast uppfattas när 
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människorösterna tystnar. Jag har kommit tillbaka till kontoret efter morgonens presentation 

och sitter framför datorn vid min ambulerande kontorsplats då en djup inre trötthet kommer 

över mig. Jag lyfter blicken och betraktar omgivningen med en nyfunnen distans.  

 Större delen av dagen är det fullt liv på kontoret. Kollegor som går iväg och kommer 

tillbaka från lunch och ärenden på stan, snack om helgens nattklubbsbesök eller 

familjeaktiviteter vid kaffemaskinen, projektgruppsmöten och avstämningar, kunder som 

kommer på besök, budade leveranser, kopiatorreparatörer som stökar i hallen, telefoner som 

ringer och borrljud från fasadrenoveringen av byggnaden mittemot. Kontorsliv. Men under 

delar av dagen går jag och mina kollegor in i trans och blir fullt koncentrerade på den egna 

arbetsuppgiften. Statistikerna bearbetar data och analyserar korrelationer på sina stora 

bildskärmar. Kundansvariga går undan i samtalsrum där de planerar möten och har 

telefonsamtal med oroliga chefer. Konsulterna förbereder presentationer och workshops för 

ledningsgrupper och medarbetare. Och projektledarna drar fram diagram ur databaser och 

kollar checklistor. Ett stort maskineri och ett jättepussel där samtliga i sina olika roller måste 

bidra med den egna biten vid precis rätt tidpunkt för att vårt företag ska kunna leverera 

medarbetarundersökningar till alla våra olika kunder. Dessa sjukhus, kommuner och 

myndigheter har betalat oss för att vi med vår expertis och undersökningsmodell ska hjälpa 

dem lösa psykosociala problem inom sina organisationer och förväntningarna är ofta höga. Vi 

ska vifta med en trollstav och leverera excellens. Uppgiften känns ofta tung och svårgriplig. 

 En kollega knackar mig på axeln för att fråga hur kundpresentationen gick och jag rycks 

upp ur mitt grubblande. Jag försöker samla mina tankar och tar mig tillbaka till morgonens 

händelser på förlossningsavdelningen och besvarar min kollega med ett kort ”Det gick sådär”. 

Vi slår följe bort till kaffemaskinen och medan vi går tänker jag att kunden i alla fall fått det 

som avtalats om ˗ jag presenterade resultatet från medarbetarundersökningen och försökte få 

till en dialog. Men en fråga som envist upprepas i mina tankar under eftermiddagen är vad 

som egentligen hände i det där mötesrummet. Något skaver. Gång på gång trycker jag bort 

tanken, det är redan mörkt ute och jag har mycket kvar att göra innan arbetsdagen är slut.  
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2. Syfte & frågeställning 

 

 

Syftet med denna essä är att diskutera och problematisera fenomenet medarbetar-

undersökningar utifrån hur ett exempel på en sådan gestaltade sig i den specifika situation 

som uppstod under mötet på förlossningsavdelningen. Här vill jag närma mig situationen 

utifrån mitt förstapersonsperspektiv som konsult. Vidare vill jag kasta ljus på situationen med 

hjälp av tankegångar om praktisk kunskap inom ramen för Martin Heideggers tankevärld. För 

att göra detta kommer jag att utgå från följande frågeställning: Kan mötet på 

förlossningsavdelningen belysas och förstås på ett oprövat sätt med hjälp av Martin 

Heideggers tankegångar om tal och stämning?  

 Nu följer avsnittet Bakgrund där jag förankrar denna essä i tidigare forskning genom att 

definiera begreppet medarbetarundersökning samt beskriver hur denna har vuxit fram som 

samhällsfenomen. Avsnittet om Metod ger läsaren en utförlig redogörelse för hur jag har gått 

tillväga i skrivandet av denna essä. I avsnittet Reflektion introducerar jag Heideggers begrepp 

och diskuterar dem i anknytning till den inledande gestaltningen.  

 

Medarbetarundersökningens form  

Lars Hessner, managementkonsult med lång erfarenhet av att genomföra medarbetar- 

undersökningar, skriver i Lönsamt Ledarskap från 2009 att det idag finns flera olika begrepp 

som mer eller mindre beskriver samma idé och form för en viss typ av undersökning. Ett 

vanligt begrepp är medarbetarundersökning och synonymer till detta är bland annat 

medarbetarenkät, personalenkät, intern attitydundersökning, medarbetarmätning, NMI˗ 

mätning (nöjd medarbetar index), MMI˗mätning (motiverad medarbetar index) ESI˗mätning 

(Employee Satisfaction Index) eller dylikt.
1
 I denna essä används termen medarbetar- 

undersökning som ett samlingsbegrepp för denna typ av aktivitet.  

 Pierre Schou, även han managementkonsult samt psykolog och ekonomie doktor, var en 

av de tidigaste med att införa medarbetarundersökningar i Sverige. I Medarbetar-

undersökningar: som verktyg för företagsstyrning och förändring informerar han att 

                                                 

 

1
 Lars Hessner & Anna Tufvesson (red.), Lönsamt ledarskap, Karlstad, TUK Förlag, 2009, s. 89. 
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medarbetarundersökningar började användas på allvar under 1990˗talet i Sverige och att de 

idag genomförs i de flesta större organisationer både i Sverige och i andra västländer. Schous 

egen gissning är att det i Sverige ”är fler än en miljon medarbetare som regelbundet bedömder 

den egna arbetsgruppens arbete, sin närmaste chef, sina utvecklingsmöjligheter, etc.”
2
 Vidare 

finns det en riklig tillgång på privata företag på den svenska marknaden som möter behovet av 

medarbetarundersökningar och även statliga Statistiska Centralbyrån erbjuder denna tjänst. 

Efterfrågan på medarbetarundersökningar i Sverige är betydande. Exakt hur stor 

branschomsättningen är finns det ingen tydlig officiell statistik på, men enligt uppgifter från 

en artikelserie i Svenska Dagbladet där författarna ställer sig kritiska till medarbetar-

undersökningar upphandlas dessa och tillhörande konsulttjänster till en total kostnad av cirka 

500 miljoner kronor per år varav den offentliga sektorn står för cirka 150 miljoner.
3
 

 Medarbetarundersökningar kan ha olika syften och fokusområden, men genomförandet 

följer oftast ett antal logiska steg: förberedelsearbete, enkätifyllande, databearbetning, 

framtagning av rapporter, presentation av resultat, förändringsarbete, samt en ny 

undersökning kommande år.
4
 Mer konkret består en medarbetarundersökning i insamling av 

kvantitativ data via enkäter som med jämna mellanrum skickas till medarbetarna på en 

arbetsplats. Enkäten innehåller vanligtvis mellan 30˗60 frågor utformade som påståenden av 

slaget ”Jag har förtroende för organisationens ledning” och besvaras på en Likert˗skala från 

mycket positiv till mycket negativ. Medarbetarundersökningar innehåller ofta bakgrunds-

variabler såsom anställningstid, kön, ålder och yrkesgrupp i syfte att se hur olika grupper 

svarar. Vidare är medarbetarundersökningar nästan alltid attitydundersökningar som mäter 

upplevelser och känslor, i kontrast till faktaundersökningar som mäter vad medarbetare gör, 

kan eller har gjort.
5
  

 De anonymiserade svaren från en medarbetarundersökning sammanställs vanligtvis som 

diagram och tabeller på totalnivå för hela organisationen och även på arbetsgruppsnivå. 

Utförarna av undersökningen håller vanligen presentationer inför ledningsgrupper och chefer 

där de får ta del av resultatet, vilket även sprids som en rapport inom organisationen.
6
 

Genomförandet av en medarbetarundersökning kan skötas av organisationen själv men det 

                                                 

 

2
 Pierre Schou, Medarbetarundersökningar – som verktyg för företagsstyrning och förändring, Lund, 

Studentlitteratur, 2007, s. 14. 
3
 Erik Kärnekull, Pelle Edmark och Erik Gauffin, ”Nöjda medarbetare inte nog”, Svenska Dagbladet, 20 maj 2014.  

4
 Schou, 2007, s. 103.  

5
 Hessner, 2009, s. 92-100. 

6
 Ibid, s. 101-105. 
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allra vanligaste är att tjänsten upphandlas och utförs av en extern konsultpartner. Efter att en 

medarbetarundersökning är genomförd finns ofta möjligheten att upphandla olika 

tilläggstjänster så som exempelvis ytterligare utredningar av resultatet i form av bör˗ eller 

normalvärden, olika typer av statistiska korrelationsanalyser eller andra former av 

utbildningar och seminarier.
7
 

 

Medarbetarundersökningens ursprung 

New Public Management i offentlig sektor 

Medarbetarundersökningens existens bör förstås mot bakgrund av en rad olika händelser och 

idéströmningar som påverkat samhällsutvecklingen i Sverige under flera decennier. En 

betydande förändring såväl i Sverige som internationellt har varit genomförandet av en rad 

reformer i offentlig sektor inom ramen för vad som brukar kallas New Public Management 

(NPM). Christopher Hood, professor emeritus och en av föregångarna inom 

förvaltningsstudier i vår tid, beskriver att tankegångarna inom NPM finner sitt stöd i nyliberal 

ekonomisk teori och dess inneboende värden som konkurrens, sparsamhet, produktivitet och 

effektivitet. NPM utgör inte en sammanhängande teoretisk ram utan är snarare en samling 

idéer och perspektiv lånade från den privata sektorn där kärnan är övertygelsen om att 

implementerandet av vissa marknadsmekanismer och företagslösningar inom offentlig 

förvaltning kommer att göra den mer ändamålsenlig.
8
  

 Allt mer forskning pekar på sambandet mellan införandet av NPM och ett ökat mätande 

inom offentlig sektor.
9
 
10

 
11

 Lena Lindgren, professor i offentlig förvaltning, med flera lyfter 

fram att forskningen på området för mätning (kvalitetsmätning, utvärdering, evaluering, 

granskning, uppföljning mm 
12

) är omfattande och grovt sett kan delas upp i två läger – 

förespråkare och kritiker.
13

 
14

 Förespråkarna är inte sällan aktivt involverade med att etablera 

                                                 

 

7
 Ibid, s. 91. 

8
 Christopher Hood, ”Public Management for all Seasons?” Public Administration, Vol. 69, 1991.  

9
 Lena Lindgren, Nya utvärderingsmonstret: om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn, Lund, 

Studentlitteratur, 2014. 
10

 Patrik Hall, Managementbyråkrati: organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning, Stockholm, Liber, 
2012. 
11

 Björn Rombach & Kerstin Sahlin-Andersson, Från sanningssökande till styrmedel: moderna utvärderingar i 
offentlig sektor, Stockholm, Santerus förlag, 2003. 
12

 Lindgren, 2014, kap. 1.  
13

 Ibid, s. 22.  
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system för kvalitetsmätningar och trycker på att dessa stödjer ledarskap, underlättar styrning 

och utvecklar verksamheter. Kritikerna å andra sidan ifrågasätter kvalitetsmätandets 

underliggande logik, metod och måttens användning, samt vilka bieffekter mätandet kan få 

och hur ett överdrivet mätande undergräver den professionella yrkesrollen.
15

  

  Björn Rombach, professor i förvaltningsekonomi, och Kerstin Sahlin-Andersson, 

professor i företagsekonomi, skildrar i Från sanningssökande till styrmedel: moderna 

utvärderingar i offentlig sektor utvärderandets historiska utveckling inom offentlig sektor. 

Här ställs frågan huruvida den fjärde generationens utvärderingar kan komma till rätta med de 

problem som karaktäriserat tidigare generationer.
16

 De nämner utvärderandets ideologiska 

grund och skriver att ”Utvärderandets logik bygger på tanken att man kan samla upp 

erfarenheter för att sprida dem, lära av dem och därifrån utveckla verksamheten.”
17

 Här lyfter 

författarna fram utvärderandets huvudsakliga idé att man kan lagra erfarenheter för att sedan 

förmedla dess lärdomar vidare, vilket är just vad en medarbetarundersökning avser göra. 

Därför kan denna essä förhoppningsvis bidra med nya insikter då den presenterar ett exempel 

på hur en utvärderingsprocess kan se ut i praktiken när utfallet inte blev särskilt bra. 

 Lars Hessner och Pierre Schou som redan introducerats menar att medarbetar˗ 

undersökningar kan ha ett stort värde för organisationers utveckling om syftet är tydligt, de är 

väl förankrade, förutsättningar för förändring finns, genomförandet sker på ett professionellt 

sätt och utvecklingsarbetet står i fokus.
18

 
19

 Utifrån deras resonemang är en medarbetar˗ 

undersökning mycket mer än bara en undersökning och de lägger mer vikt vid arbetet som 

sker innan och efter undersökningen om den ska generera i någonting positivt. Det 

understryks att man måste se medarbetarundersökningen i en större kontext och att den endast 

utgör ett medel för att nå större mål.
20

 
21

 Jag ser det som att författarnas diskussion till stor del 

handlar om relationen mellan medarbetarundersökningens struktur och dess innehåll. 

Möjligen kan denna essä bidra till att generera tankar kring om de generiska aspekterna av 

                                                                                                                                                         

 

14
 Per-Erik Ellström m fl., Mot ett förändrat ledarskap? Om chefers arbete och ledarskap i ett 

organisationsperspektiv, Lund, Studentlitteratur, 2016, s. 148. 
15

 Lindgren, 2014, s. 22-23. 
16

 Rombach & Sahlin-Andersson, 2003, s. 22. 
17

 Ibid, s. 14.  
18

 Schou, 2007, s. 16. 
19

 Hessner, 2009, s. 90. 
20

 Schou, 2007, s. 14-15.  
21

 Hessner, 2009, s. 119-120.  
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medarbetarundersökningsmodellen påverkar huruvida den är applicerbar på organisationer 

som skiljer sig i syfte och form.  

 Per Sederblad, forskare på området för arbetsorganisation och chefskap inom 

servicesektorn, framställer i Lean i arbetslivet rationaliseringskonceptet Lean production som 

införts på flera håll inom offentlig sektor och särskilt inom sjukvården. Mätningar utgör en 

central del inom Lean i syfte att kunna genomföra rationaliseringar av olika slag. Lean 

kommer ursprungligen från Toyotas produktionsprocess för fordonstillverkning och används 

för att analysera problem, effektivisera processer, förebygga misstag och skapa förändringar. 

Inom sjukvården har detta genererat värdeflödesanalyser, arbete för att minska tidsspill, 

standardiserade processer och ett synsätt som kretsar kring ständiga förbättringar.
22

 Inom 

ramen för Lean kan en medarbetarundersökning i sig ses som ett uttryck för en standardiserad 

process och en mätning som utförs i syfte att förbättra medarbetarnas situation men också 

verksamheten i stort. Därför är det av intresse ifall denna essä kan åskådliggöra de eventuella 

falluckor som kan uppstå när standardiserade processer appliceras i mellanmänskliga 

kontexter. 

 Flera kritiska röster har även höjts mot det mätande som blommat upp som en följd av 

införandet av NPM. I Nya utvärderingsmonstret från 2014 skriver Lena Lindgren, som redan 

presenterats, att ”vi lever i utvärderingens tidevarv, när allt som görs inom den offentliga 

sektorn ska granskas, bedömas och inspekteras i en omfattning som inte förut skådats.”
23

 

Lindgren lyfter fram att mätandet i sig har både ”möjligheter och risker”
24

 men understryker 

att vi idag inte vet om antagandet att mätande leder till en förbättrad offentlig sektor stämmer 

eller ej, detta till trots fortsätter kraven på mätande att öka. Lindgren framhåller istället att vi 

troligtvis inte kan veta om antagandet stämmer, just för att mätningarna kanske är så pass 

otillräckliga som instrument att de inte kan generera värdefulla insikter om komplexa 

kunskapsorganisationer.
25

 I linje med Lindgrens resonemang kanske denna essä kan väcka 

tankar kring medarbetarundersökningens effektfullhet och ifall det kan finnas bättre sätt att 

närma sig området psykosocial arbetsmiljö.  

 Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, skildrar i Tomhetens Triumf hur 

upprinnelsen till kvalitetsmätningar av olika slag kan spåras till den rådande samhällsandan. 

                                                 

 

22
 Per Sederblad, Lean i arbetslivet, Stockholm, Liber, 2013, s. 18, 144.  

23
 Lindgren, 2014, s. 9. 

24
 Ibid, s. 23. 

25
 Ibid, s. 19.  
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Alvesson beskriver hur ”vår tids samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och 

anspråk i stor skala” och att ”grandiositets˗ och illusionsprojekt upptar en allt större del av tid, 

engagemang och resurser för olika eliter av politiker, massmediefolk, organisations˗ och 

yrkesgruppsföreträdare.”
26

 I linje med Alvessons diskussion kanske denna essä föder nya 

tankar kring medarbetarundersökningens roll i en större samhällskontext och åskådliggör den 

kulturella förståelsehorisont mot vilken ett omfattande utförande av kvalitetsmätningar ter sig 

rimligt och eftersträvansvärt.  

 Även Anders Forssell, forskare inom företagsekonomi, och Anders Ivarsson Westerberg, 

forskare inom förvaltningsstudier, som tillsammans skrivit Administrationssamhället från 

2014 är skeptiska till de följder som kommit upp till ytan i kölvattnet av NPM. De menar att 

vi idag ägnar oss allt mer åt administrativt arbete för sakens skull, särskilt inom offentlig 

sektor. Administrationen innebär ”att allt som sker i arbetet ska dokumenteras: det ska mätas, 

redovisas, rapporteras, granskas och utvärderas.”
27

 Författarnas kritik ligger delvis i att den 

ökade administrationen tar stora resurser i anspråk och att kärnverksamheter trängs ut, vilket 

riskerar leda till en förhöjd stress och ett ökat missnöje i arbetslivet.
28

 

Medarbetarundersökningar är kostsamma att genomföra och inbegriper ett omfattande 

administrativt arbete. Kanske kan denna essä skapa nya insikter kring hur medarbetare själva 

ställer sig till dessa undersökningar och huruvida de resulterar i ett ökat missnöje om synbara 

effekter av undersökningen uteblir? 

 Lotta Victor˗Tillberg, docent i den praktiska kunskapens teori, skriver i Kvalitetsjakten 

från 2014 att det på många arbetsplatser idag finns ett kund˗ och leverantörssystem som 

definierar spelreglerna. Här finns en underliggande idé ”att någon (utföraren) levererar något 

till en annan (beställaren)…och det som levereras behöver specificeras och kontrolleras”.
29 

 

Detta har i sin tur genererat ett överdrivet behov av mätning och utvärdering på bekostnad av 

kommunikation om arbetets innehåll och faktiska utförande.
30

 I linje med denna 

argumentation kan medarbetarundersökningen ses som en vara som köps av offentliga 

organisationer och levereras av privata företag. En aspekt denna essä kanske kan belysa är 

tvetydigheten i denna relation, samt medarbetarundersökningens dubbla natur då den å ena 
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 Mats Alvesson, Tomhetens triumf, Stockholm, Atlas, 2006, s. 11.  
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förlag, 2014, s. 10.  
30

 Ibid, s. 10.  



15 

 

sidan är en mätning samtidigt som dess syfte till viss del är att generera kommunikation om 

arbetet i sig. 

 Jesper Meijling, samhällskritisk författare, beskriver i Marknad på villovägar från 2014 

hur en marknadsideologi intagit den offentliga sektorn och vilka logiska konfliker detta har 

skapat. Han skriver om sjukhusets organisation hur ”hela anläggningen, med sitt samlade 

syfte och sina definierade mål, är olik många andra organisationsformer. Den är till exempel 

grundläggande olik en marknadsplats eller en stad.”
31

 Med detta pekar han på hur 

marknadsideologin blir meningslös inom ramen för sjukhusets värld då den står i motsats till 

dess syfte. För att möjliggöra sjukhusets målsättning och underhålla dess komplexa 

verksamhet behövs enligt Meijling en helhetsbild och sammanhållen styrning, i motsats till ett 

system som bygger på olika konkurrerande delar och en omfattande upphandlings-

verksamhet.
32

 Ytterligare en aspekt som belyses i denna essä är, i linje med Meijlings 

resonemang, hur idéerna inom NPM krockar med sjukhusets syfte där problem egentligen 

kanske har sin grund i en felaktig organisationsstruktur och inte främst i den psykosociala 

arbetsmiljön som medarbetarundersökningar fångar upp, vilket i sin tur kanske gör dem 

obefogade.  

 

Facklig strid och arbetsmiljörätt 

Utbredandet av medarbetarundersökningar härrör sannolikt från den rådande tidsandan där 

allt inom offentlig sektor ska mätas, en trend som NPM starkt har bidragit till. Men ursprunget 

till medarbetarundersökningens existens ligger långt tillbaka i tiden och kan spåras till det 

fackliga arbete som bedrivits under mer än ett sekel i syfte att förbättra miljön på olika 

arbetsplatser runt om i Sverige. 

 I Arbetsmiljörätt och rehabilitering skriven av författarna Mats Günzel och Lars Zanderin, 

samt 70 år med arbetsmiljö utgiven av den ideella organisationen Prevent (tidigare 

Arbetarskyddsnämnden) skildras den historiska utvecklingen över hur arbetsmiljöproblem 

och deras lösningar antagit nya skepnader över tid.
33

 
34 

Mellan åren 1880˗1930 står 

arbetsskyddet i fokus. Under denna tid befann sig Sverige i en industriell era och det främsta 

arbetsmiljöproblemet var olyckor och dödsfall. Intresset hos den fackliga organiseringen och 
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arbetsmiljöregleringen kom därför att inrikta sig på arbetsskydd och att eliminera farliga och 

direkt livshotande aspekter från arbetsplatserna.
35

 Under perioden 1930˗1970 var det 

arbetsmiljön som stod i centrum. Orsaker till arbetsmiljöproblem under denna tid var brister i 

den fysiska arbetsmiljön och hantering av farliga ämnen som ledde till yrkessjukdomar. Från 

den fackliga rörelsen kom krav på medbestämmande och inflytande på arbetsplatsen; sådant 

som raster, skyddsombud, minimiålder och semester infördes. Dessutom befann sig Sverige 

under efterkrigstiden i en övergång från ett produktionssamhälle till ett tjänstesamhälle 

uppbyggt kring komplexa organisationsstrukturer, vilket bidrog till att arbetsmiljöproblemens 

karaktär komplicerades ytterligare.
36

 De följande årtiondena från 1970 fram tills idag kan 

beskrivas som en tid där arbetslivet som självförverkligandeprojekt tar form där arbetet ska 

kännetecknas av motivation, arbetsglädje och socialt innehåll. Under denna period är det 

främst psykosociala problem såsom stress, utbrändhet, meningslöshet och sociala konflikter 

som karaktäriserar arbetsplatserna och den fackliga reaktionen på detta har blivit att fokusera 

på förebyggande strategier och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
37

  

 Den fackliga striden för en bättre arbetsmiljö har under det gångna seklet besvarats med 

införandet av flertalet arbetsrättsliga lagar avsedda att skydda arbetstagare. Vidare har statliga 

institutioner (idag Arbetsmiljöverket) byggts upp med funktionen att se till att dessa lagar 

efterlevs.
38

 Arbetsmiljöarbete i vår tid regleras inom ramen för Arbetsmiljölagen som ställer 

krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön.
39

 I 

Arbetsmiljöverkets skrift Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö kan man läsa att 

systematiskt arbetsmiljöarbete utgörs av en kontinuerlig process med återkommande centrala 

aktiviteter; undersökning av verksamheten, bedömning av de risker som synliggjorts vid 

undersökningen, åtgärder för att minska riskerna, samt kontroll av att åtgärderna faktiskt har 

bidragit till en bättre arbetsmiljö. Medarbetarundersökningar utgör ett av flera exempel på hur 

systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs idag.
40
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Denna essäs bidrag 

Läsaren har hittills fått ta del av en bakgrundsbeskrivning till kvalitetsmätningars och i 

synnerhet medarbetarundersökningars uppkomst och att det finns såväl förespråkare som 

kritiker till dessa. I båda läger återfinner vi legitima och eftertänksamma resonemang, så 

vilken sida har då rätt? Denna fråga pekar på vikten av att all teori måste levandegöras inom 

ramen för en specifik situation, så sannolikt är det rätta svaret på frågan att det i vissa fall kan 

vara bra med en medarbetarundersökning och i andra fall dåligt.  

 Situationen som ligger till grund för denna essä skildras i den inledande gestaltningen där 

jag som utomstående konsult befinner mig i ett mötesrum på en förlossningsavdelning. I 

gestaltningen utmålas organisatoriska problem på sjukhuset, relationella konflikter mellan 

medarbetare och chef samt förståelsemässiga oklarheter kring hur jag som extern konsult bör 

bemöta och kommunicera med de andra som befinner sig i rummet. Jag minns denna händelse 

tydligt och den skavde i mig under en lång tid efteråt. Att mötet inte blev bra såg jag helt och 

hållet som mitt personliga misslyckande. Så småningom lämnade jag mitt arbete på 

konsultföretaget och när jag ett par år efter att mötet på förlossningsavdelningen ägt rum 

tänkte tillbaka och reflekterade kring händelsen tillsammans med några studiekamrater fick 

jag nya perspektiv. En utbrast att det jag beskrev lät som ett bisarrt gisslandrama och att vi 

som befann oss i rummet hade fått ett omöjligt uppdrag av våra respektive överordnade att 

försöka lägga grunden för en bättre psykosocial arbetsmiljö när problemen som rådde var så 

djupgående och till stor del låg utanför vårt maktområde att förändra. En annan kände igen sig 

i den ofta märkliga och ibland obehagliga rollen som utomstående konsult. Mina kamraters 

uttalanden väckte en nyfikenhet i mig att vilja nysta mer i vad det var som egentligen hade 

hänt. Att det hade blivit så fel kanske inte bara berodde på mitt agerande, utan var situationen 

kanske utsiktslös från början? 

 Mot denna samlade bakgrund vill jag mena att denna essäs främsta bidrag är 

tillämpningen av ett fenomenologiskt förhållningssätt. Det som av allt att döma skiljer ut 

essän från mer abstrakt forskning på området blir därför den unika utgångspunkten i mitt eget 

förstapersonsperspektiv och en handlingssituation. Här är jag med andra ord i egenskap av 

forskningssubjekt även forskningsobjektet som utforskas, till skillnad från majoriteten av all 

forskning där utgångspunkten är att studera något utanför forskaren själv. Målet med att anta 

ett fenomenologiskt förhållningssätt kan sägas vara reflektionen för sin egen skull med 

förhoppningen om att nå en fördjupad förståelse för vad som hände i mötesrummet på 

förlossningsavdelningen. Så fastän jag har valt en händelse ”som gick fel” beror detta alltså 
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inte på att jag ensidigt slutit upp med kritikerna, utan för att det är i de svåra situationerna som 

dilemman blir tydliga och den praktiska kunskapen träder fram, vilket är en förutsättning för 

att vilja påbörja ett utforskande av dem.  

 

 

3. Metod 

 

Fenomenologi som utgångspunkt 

Vad jag vill studera kommer att avgöra vilket tillvägagångssätt som är lämpligt för hur jag ska 

närma mig det. I denna essä står utforskandet av min egen erfarenhet i centrum och det är 

därför lämpligt att anta en fenomenologisk hållning. I Idéer till en ren fenomenologi och 

fenomenologisk filosofi skriver filosofen och den moderna fenomenologins fader Edmund 

Husserl:  

 

”Jag är medveten om en värld som är oändligt utbredd i rummet, utan ände i vardande och vorden i tiden. Att jag 

är medveten om denna värld, det innebär framför allt: jag påträffar den med omedelbar åskådlighet, jag erfar 

den. Genom syn, känsel, hörsel osv., genom den sinnliga varseblivningens olika former är kroppsliga ting helt 

enkelt där för mig, fördelade på ett eller annat sätt i rummet, de är i bokstavlig eller överförd bemärkelse 

”förhanden”, vare sig jag särskilt ger akt på, betraktar och är upptagen med dem i mina tankar, min känsla och 

vilja eller inte.” 
41

 

 

Med dessa ord betecknar Husserl det han kallar för den naturliga inställningen som utgör det 

givna, medvetna ursprungsläget som existerar före all teori. Utifrån denna inställning söker 

det mänskliga självet förståelse i den egna erfarenheten. Här ingår människan i världen, vilken 

därför blir till en mångskiftande omvärld fylld av varierande kroppsliga ting. Genom tanken 

och känslan kan människan också förflytta sig bortom det direkta varseblivningsfältet genom 

att exempelvis framkalla minnen eller fantisera.
42

 Det som Husserl beskriver preciserar 

startpunkten för denna essä, alltså att utforskandet börjar i min levda erfarenhet i form av ett 
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återkallat minne från mötet på förlossningsavdelningen och inte i en samling empiriska data 

eller någon teori.  

 

Det meningsfulla med att studera erfarenheten 

Vad är det då jag frambringar när jag studerar den egna erfarenheten? I Skriva – en metod för 

reflektion uttrycker Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi, ”Erfarenheten 

uppfyller inte ens kravet på att vara upprepningsbar, dess form är unik och helt beroende av 

sitt speciella sammanhang. Ändå är det lönlöst att förneka att den finns där, den formar våra 

handlingar ˗ som en igenkänning, som en förståelse av situationen, som en etik.”
43

 

Hammaréns resonemang pekar på att vi genom studerandet av erfarenheten får syn på det som 

brukar kallas för praktisk kunskap, den kunskap som ligger till grund för alla andra former av 

kunskap. I Vad är praktisk kunskap? berättar Fredrik Svenaeus, professor i den praktiska 

kunskapens teori, att det finns många sätt att definiera och utforska den praktiska kunskapen. 

Han skriver, ”Vanligast är kanske att tala om sådan kunskap i samband med arbetslivet. Men 

praktisk kunskap finns i alla zoner där människan lever och verkar. Så fort vi vaknar och 

stiger upp på morgonen börjar vi utöva praktisk kunskap. Vår kropp har införlivat ett 

kunnande som vi utnyttjar i olika aktiviteter utan att tänka på det.”
44

 Svenaeus beskriver 

vidare hur människan när hon utför komplexa uppgifter inte kan rikta sitt fokus mot varje 

enskild del i utförandet, utan mycket av det hon gör sker omedvetet. Detta pekar på att 

människan alltid redan har en slags horisont av bakgrundskunnande eller förförståelse för 

olika situationer, vilket hon förvärvat genom sin erfarande och levda kropp.
45

  

 På så sätt har den praktiska kunskapen en säregen form och i studerandet av den belyses 

helt andra frågor av det mänskliga livet än i övrig forskning. Man skulle kunna beskriva det 

som att den praktiska kunskapen ramar in och möjliggör för alla andra former av 

undersökande.
46

 Men samtidigt söker den praktiska kunskapen inte göra anspråk på någon 

slutgiltig sanning om det som undersöks i erfarenheten, utan målet är just reflektionen i sig 
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och förhoppningen om att lära sig ”se bättre”.
47

 I egna ord skulle jag beskriva det som att det 

vi mottar när vi intar ett fenomenologiskt förhållningssätt och studerar den praktiska 

kunskapen i mänskliga erfarenheter är insikter i förhållandet mellan det personliga och det 

universella, samt en fylligare och klarare bild över människans livsvillkor. För denna essä 

innebär detta en önskan om att få en mer nyanserad förståelse för komplexiteten kring det som 

hände i mötesrummet på förlossningsavdelningen samt en förhoppning om att bli bättre på att 

identifiera svåra handlingssituationer när de uppstår.  

 

Utformandet av en frågeställning och valet av teoretiskt perspektiv 

När gestaltningen tagit form var nästa steg att försöka formulera en frågeställning som skulle 

leda essän framåt. I min skrivandeprocess har jag formulerat olika frågor som jag sedan testat, 

men när skrivandet eller tankarna gått i stå har jag valt att byta inriktning eller konkretisera 

min fråga. Men att ha en levande forskningsfråga är likväl inte ett problem då essäskrivande 

är prövande och utforskande till sin karaktär.  

 Så småningom blev det hög tid att påbörja den huvudsakliga reflektionen där ett möte 

mellan mitt egenupplevda förstapersonsperspektiv, det föreställda andrapersonsperspektivet, 

samt ett teoretiskt tredjepersonsperspektiv skulle äga rum.
48

 Här skulle jag göra personliga 

reflektioner som samtidigt knöt an till andras teorier i syfte att belysa det jag studerade från 

fler infallsvinklar än enbart min egen. I valet av vilka teoretiska perspektiv jag skulle 

inkludera i essän hade jag som utgångspunkt att jag ville gräva djupare i känslan av falskhet 

och att vara malplacerad som jag upplevde i min konsultroll i mötesrummet. Jag funderade 

länge kring vilka tänkare som hade utvecklat begrepp relevanta för detta fenomen och vars 

tankegångar också skulle vara tillämpbara inom fältet för praktisk kunskap. I ett tidigt skede 

av skrivandet hade jag en idé om att Martin Heidegger, den tongivande 1900˗talsfilosofen och 

Husserls lärjunge, på något sätt skulle inkluderas i essän. Men jag hade inte trott att dennes 

tankegångar skulle få en sådan central roll och komma att forma själva frågeställningen. Så av 

en händelse gick jag under perioden för essäskrivandet en kvällskurs om Heideggers storverk 

Vara och tid som hölls av Johan Eriksson, psykoanalytiker och doktor i teoretisk filosofi. Vid 

ett tillfälle behandlades temat autencitet i språket och hur detta uttrycks i tillvaron, vilket 

                                                 

 

47
 Cederberg Carl (red.) & Victor-Tillberg Lotta (red.) ”Delkursmanual: den vetenskapliga essän”, Huddinge, 

Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2016, s. 6. 
48

 Ibid, s. 9. 



21 

 

väckte tanken på att eventuellt utgå mer från Heideggers diskussion om tal och stämning. När 

jag sedan läste in mig djupare på området upplevde jag att Heidegger genom sitt sätt att skriva 

fram och belysa vardagliga fenomen med ett fundamentalontologiskt djup träffsäkert satte ord 

på det jag erfarit under mötet på förlossningsavdelningen. Det var inte bara ”en vanlig 

kundpresentation” som gick av stapeln den där dagen, det var en livshändelse med oändligt 

mycket mer innebörd och mening, vilket Heideggers tankegångar hjälpt mig att se. Säkerligen 

finns det flera andra tänkare jag också kunde ha använt mig av i skrivandet av essäns 

reflekterande del. Emellertid fann jag att Heideggers diskussion om tal och stämning var så 

pass omfattande att jag valde att begränsa mig till att samtala med endast denna tänkare för att 

undvika att överskrida essäns omfång.  

   

Essäskrivande som metod 

Hur går jag då tillväga när jag vill väcka en tidigare erfarenhet till liv och få syn på den 

praktiska kunskap som ligger förborgad däri? I Skriva – en metod för reflektion uttrycker 

Maria Hammarén att ”skrivande kan vara en metod både för reflektion och för att synliggöra 

erfarenhetsbaserad kunskap.”
49

 Ordet essä kommer av det franska ordet essai som betyder 

försök eller prov, där jag genom att skriva ut och reflektera kring det som hände i 

mötesrummet på förlossningsavdelningen prövar situationen och försöker upptäcka den 

praktiska kunskap som låg till grund för mitt handlande.  

 Denna essä består av flera centrala delar: gestaltning, bakgrund, metod och reflektion som 

alla har en utmärkande stil och självständig funktion för essän som helhet. Skrivandet av 

dessa delar har skett på ganska olika sätt. Hammarén formulerar att ”det finns två sätt att 

skriva: snabbt eller långsamt…I stort sett handlar den väsentliga skillnaden om att återge eller 

skapa.”
50

 I skrivandet av gestaltningen var uppgiften att försöka återge hur någonting hade 

skett. Att återberätta hur man agerat vid en tidigare tidpunkt handlar om att ”gå in i rollen av 

sig själv – och att samtidigt betrakta den med distans.”
51

 Här tog jag på mig rollen av ett 

berättande författarjag med intentionen att försöka skildra det som hände i rummet på 

förlossningsavdelningen på ett sätt som inbjöd läsaren att leva sig in i situationen. Hammarén 
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skriver även att ”att minnas är att återkalla berättelser”.
52 

Emellertid stötte jag på problemet att 

även då det kändes som att jag tydligt kom ihåg det som hände i mötesrummet så kan jag 

omöjligt minnas det totala skeendet, vilket skulle resultera i att gestaltningen endast innehöll 

utvalda delar. Hammarén beskriver detta som att ”minnet har formen av en samling 

berättelser. Det du en gång uppfattade gav du mening. Det du inte uppfattade, lagrades inte.”
53 

Likväl är avsaknaden av ett allomfattande minne en av människans förutsättningar och de 

minnen jag ändå har är de enda jag kan använda mig utav. Dessutom skriver Hammarén att 

”[minnet] är lagrat i språket självt och det är i arbetet med ordens associationssfärer som 

berättelserna ger sig tillkänna,”
54

 vilket innebär att jag ändå kan återkalla en del av det jag 

glömt genom själva skrivandeprocessen.  

 Gällande styckena bakgrund, metod och reflektion handlade skrivandet av dessa delvis om 

ett återgivande av annan litteraur och andras tankegångar och delvis om ett eget skapande och 

reflekterande. Stycket om bakgrund var det svåraste och mest tidskrävande att skriva. Detta då 

det krävdes en stor ansträngning att stå kvar i min egen berättelse och samtidigt återge andras 

tankegångar och försöka placera in essän i ett större sammanhang utan att gå vilse i 

forskningsdjungeln bland alla bokhyllor, avhandlingar, databaser, avgränsningsområden och 

begrepp. Metodstycket var roligast att skriva, inte så mycket själva återgivandet i form av en 

redogörelse för skrivandeprocessen, utan snarare möjligheten att på djupet reflektera kring 

vad en essä är och kan tillföra (se tidigare avsnitt). Skrivandet av reflektionen gick ganska 

långsamt, här skulle Heideggers djupa och svårtolkade uttryckssätt återges och giftas samman 

med gestaltningen och mina egna framträdande tankar. Men det var också mycket givande när 

jag upptäckte att Heideggers begreppsvärld kunde ge den till synes vardagliga och triviala 

situationen i mötesrummet på förlossningsavdelningen ett sådant existentiellt djup.  

 Skrivandet av essän som helhet har under hela processen tagit nya riktningar utan jag 

riktigt vetat vart jag varit på väg och jag har ofta skrivit fram sådant jag inte visste att jag 

visste. I ett tidigt skede valde och vägde jag inte mina ord, utan det viktiga var att idéerna 

skulle få fritt utlopp och hamna på papper. Senare började jag bearbeta språket, flytta om, 

förtydliga, ta bort och omformulera det jag skrivit så att tankarna skulle bli tydligare för mig 

själv och för läsaren. Mycket av det jag skrivit har raderats när det blivit uppenbart att jag 

hamnat i en återvändsgränd, men det som fick stå kvar blev till nya vägar för utforskning tills 
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det blev något helt annat än det som var den ursprungliga idén. Hammarén menar att denna 

process är att ”vara i dialog med språket,”
55

 och att ”Det…meningsfulla skrivandet 

handlar…om att medvetet växla mellan två skrivsätt: Ett associativt där de personliga 

axiomen väller fram, och ett analytiskt – som prövar axiomens sanningshalt och 

användning.”
56

 Jag kan omöjligt beskriva samtliga stigar jag vandrat in på, men ett viktigt 

vägval var när jag övergick från att vilja studera konsultens roll och yrkespraktik till att 

istället fokusera på medarbetarundersökningen i sig som en generisk modell. Ett annat stort 

beslut var att ge Heideggers tankevärld en sådan central roll i essän.  

 Skrivandet har inte skett i en isolerad process, utan inom ramen för en struktur 

innehållande återkommande lärarledd handledning och samtal i grupp tillsammans med andra 

studenter. Handledningen och samtalen har haft en stor inverkan på essäns riktning och att jag 

tagit de beslut jag gjort. Men detta ligger helt i linje med den dialogkultur som framhålls inom 

fenomenologisk forskning och vilket är avgörande för att få till stånd en reflektionsprocess 

hos forskaren. Således är arbetet som ligger till grund för denna essä inte begränsat till mitt 

eget, utan essän är till stor del ett resultat av andras förståelse, reflekterande och idéer.  

 

Valet av händelse 

I denna essä har jag valt att utgå från en händelse som påminner om ett dilemma, alltså en 

situation som är öppen för flera olika sätt att agera men där utkomsten oavsett handling är 

tvetydig och inte önskvärd. Den valda handlingssituationen måste också kunna belysa den 

praktiska kunskapens förutsättningar och utmaningar inom ramen för den egna 

yrkespraktiken. Ytterligare en fördel är att en tid har passerat sedan händelsen, vilket gör det 

möjligt att utforska den på ett eftertänksamt sätt och inte förblindas av färska känslor.
57 

Mötet 

på förlossningsavdelningen uppfyller dessa kriterier, dessutom minns jag denna händelse 

tydligt såväl känslomässigt som sinnligt detaljrikt och den har skavt i mig under en lång tid 

efteråt. Läsaren kanske frågar sig nu om just denna händelse är representativ för alla 

kundpresentationer och om den säger något om medarbetarundersökningar i allmänhet? 

Utifrån min egen erfarenhet skulle jag säga att ingen medarbetarundersökning är den andra lik 

i hur de faller ut i praktiken och många gånger resulterar dessa i positiva erfarenheten för 
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såväl konsulten som för kunden. Men som modell är medarbetarundersökningen tämligen 

generisk (se avsnittet där medarbetarundersökningen definieras) och i denna essä är en av 

intentionerna att studera ett fall när det inte blev så bra vilket i sin tur ställer frågor kring 

medarbetarundersökningars generella applicerbarhet som redskap i arbetet med psykosocial 

arbetsmiljö. Jag kommer inte att gå in på detta djupare här, utan jag inbjuder läsaren att själv 

tänka vidare kring vad det specifika fallet i denna essä kan tänkas säga om 

medarbetarundersökningar på ett mer allmänt plan.  

 

Invändningar av hermeneutisk karaktär 

Utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt med utgångspunkt i den egna erfarenheten blir 

min förståelse av det som hände i mötesrummet på förlossningsavdelningen, samt läsarens 

förståelse av denna essä, begränsade till tolkningar. Därför krävs här en redogörelse för hur 

jag tänker kring detta problem och i skriften Vad är praktisk kunskap? skildrar Fredrik 

Svenaeus hur Hans˗Georg Gadamer, tongivande 1900˗talsfilosof på området för hermeneutik, 

resonerat om detta. Gadamers tankegångar vilar på en fenomenologisk grund och han menar 

att den direkta erfarenheten av världen, och hur människan själv som levande i den, måste 

vara utgångspunkten för reflektion och uppbyggandet av all kunskapsteori.
58

 Svenaeus 

framhåller även Gadamers uppfattning att all mänsklig förståelse formas i möten mellan olika 

förståelsehorisonter.59 I fallet med denna essä skulle en horisont vara min egen då jag befann 

mig i mötesrummet på förlossningsavdelningen och försökte förstå vad som hände och där 

även de övriga i rummet hade sina individuella horisonter där de i sin tur försökte förstå mig 

och det som skedde. Jag har sedan antagit tolkningsföreträde och några år senare utifrån min 

bild av situationen författat en text, vilken läsaren i sin tur tolkar utifrån sin egen horisont. Då 

är frågan, finns det någon tolkning här som kan leda oss mot en mer sanningsenlig förståelse 

och beskrivning av vad det var som egentligen hände? Som jag förstår Gadamers 

argumentation blir denna fråga inte relevant, för det är just när alla dessa horisonter möts och 

smälter samman i mellanmänskliga situationer som det skapas nya förståelser av det som 

skett. Med andra ord, vi kan inte i en absolut mening hävda att någon tolkning är mer sann än 

en annan, utan vi bör snarare se det som att i möten mellan olika förståelser av en händelse 
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kan möjligheten öppnas upp för en mer sann förståelse på ett individuellt plan hos samtliga.
60

 

Emellertid betyder inte detta, om jag begripit Gadamers resonemang, att alla tolkningar är lika 

välkvalificerade, utan en tolkning av en situation kan vara mer genomtänkt och understödd 

med exempelvis teorier och empiri vilket gör att denna kan få mer tyngd när vi ska försöka 

förstå något som skett. I exemplet med situationen som beskrivs i denna essä skulle 

tolkningen hos en person med lång erfarenhet från en vårdkontext och med kunskaper i 

statistisk metod och psykosocial arbetsmiljö säkerligen bidra mer till förståelsen av vad som 

skedde i mötesrummet på förlossningsavdelningen än någon som vi slumpmässigt plockade in 

från gatan. Detta, i enlighet med Gadamers idéer, pekar också på att all tolkning sker inom 

ramen för en viss social praktik, i detta fall vårdens, och i det fall en person inte alls kan förstå 

det jag försöker kommunicera har jag inte varit tillräckligt skicklig i att sätta mig in den 

andres praktik, språk, kultur och psyke.
61

 Men Gadamer insisterar samtidigt på att förståelsen 

är inkännande till sin struktur, som om viljan att förstå varandra är en av människans 

grundläggande drifter.
62

 Allt som allt, då människans förståelse under alla omständigheter är 

begränsad till den egna förståelsehorisonten innebär detta att det är i mötet och dialogen 

mellan människor som vi kan nå en förnyad förståelse av oss själva och världen.   

 

Det skrivna ordets begränsningar 

Det som hände i mötesrummet utgör ett skeende som aldrig kommer att uppstå igen på precis 

samma sätt och endast de personer som närvarade i rummet kan tala om det som hände som 

en egenupplevd erfarenhet ur ett förstapersonsperspektiv. Men genom att jag tolkar denna 

händelse och tillgängliggör den i form av en skriven essä kan min version spridas och läsas av 

andra. Här skulle jag vilja nämna något om det skriva ordets betydelse i detta sammanhang. 

Walter J. Ong var professor i engelsk litteratur och beskriver i Muntlig och skriftlig kultur: 

teknologiseringen av ordet om den oerhörda skillnaden mellan tal och skrift. Han skriver: 

”Det muntliga uttrycket kan existera, och har nästan alltid existerat, utan någon skrift alls, 

men skriften kan aldrig existera utan det talade ordet.
63

 Annorlunda formulerat kan man se 

skriftspråket som ett sekundärt modellbildande system, som är helt beroende av ett tidigare 
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primärt system, det talade språket.
64

 Ong rubricerar skrivna ord som ”rester” och 

”avlagringar”, vilka jag menar är passande termer för att beskriva denna förvandlingsprocess 

av ordet. Detta visar på att det talade språket ligger närmare livsvärlden och erfarenheten än 

skriftspråket. Här vill jag peka på den enorma distans som existerar mellan min erfarenhet och 

förståelse av det som hände i mötesrummet, till att jag sedan talat och reflekterat kring 

händelsen på egen hand och tillsammans med andra, till att jag efter detta har försökt 

formulera händelsen i skrift en lång tid senare, till att en färdig text slutligen avlämnas till 

läsaren och möter dennes tolkningar ur ett tredjepersonsperspektiv. Men trots detta har det 

skriva ordet ändå en inneboende potential, just för att det alltid har en koppling till det primära 

språksystemet. Ong skriver: ”I alla de underbara världar som skrivandet öppnar, bor och lever 

dock det talade ordet. På ett eller annat sätt måste alla skrivna texter, direkt eller indirekt, 

relateras till ljudets värld, språkets naturliga hemvist, för att kunna avge sin innebörd.
65

 I 

likhet med Ongs resonemang skriver Hammarén att ”det var i mötet med livet språket en gång 

föddes
.”66 

Detta tolkar jag som att språket uppstod just i erfarenheten av något levande, och 

språket, kanske främst det talade men också det skrivna, kan peka en människa i en riktning 

mot en ny erfarenhet hon kan göra. Så alla begränsningar till trots hoppas jag ändå att min 

skriva text i kombination med läsarens inlevelseförmåga kan skapa ett möte där läsaren 

känner igen sig i det allmänmänskliga i min personliga erfarenhet.  

 Sammanfattningsvis har skrivandet av denna essä och dialogen med framför allt 

Heideggers tankevärld skänkt mig en meningsfull förståelse av det som hände i mötesrummet 

på förlossningsavdelningen och nu, under avsnittet Reflektion, vill jag inbjuda läsaren att ta 

del av denna. 
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4. Reflektion 

 

 

Under denna rubrik vill jag återknyta till frågeställningen och tillsammans med Heidegger 

reflektera kring mötet på förlossningsavdelningen. Heidegger tecknar strukturen av tillvarons 

upplåtenhet i kategorierna befintlighet, förståelse och tal. Dessa tre kategorier är intimt 

sammanflätade med varandra, men här kommer jag främst att närma mig kategorin tal och 

dess form i sitt oegentliga modus, prat, samt dess form i sitt egentliga modus förtegenhet och 

därtill även kategorin befintlighet och dess aspekt stämning.
67

 Texten är disponerad så att 

Heideggers tankegångar vävs samman med den gestaltade berättelsen och mina egna 

reflektioner.  

  

Tal 

Heidegger beskriver tal som ett ursprungligt fenomen som ”existentialt [är] likaursprungligt 

med befintlighet och förståelse” och en ”artikulation av förståeligheten”.
68

 Annorlunda 

formulerat skulle man kunna säga att människan försöker nå insikt (förståelse) om existensen 

(befintlighet) och hon kommunicerar (tal) sin förståelse av den inom ramen för den egna 

tillvaron vilken är den plats där en meningsfull värld uppstår. Gällande tillvaron skriver 

Heidegger: ”Det varande som väsensmässigt är konstituerat genom i˗världen˗varon är självt 

alltid sitt »där»…Tillvaron bär redan från början med sig sitt där; i avsaknad av detta finns 

den inte bara faktiskt inte till, utan är överhuvudtaget inte ett varande med detta väsen.”
69

 Här 

förklarar Heidegger att det vanliga begreppet tillvaro inte tillräckligt väl fångar den innebörd 

som ordet faktiskt pekar på. Istället använder Heidegger begreppet därvaro (Dasein) för att 

belysa att människan utgör den plats där världen ges. Det existerar ingen tillvaro utan ett 

tidsligt och geografiskt situerat där, och människan är detta där i form av en ”ljusning”
70

 mot 

världen. Heidegger växlar mellan begreppen och min tolkning är att de ska ses som 

synonymer och därför ska begreppen förstås så även här. 
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 Det som just beskrivits fångar utgångspunkten för reflektion kring det som hände i 

mötesrummet på förlossningsavdelningen. Här utgör befintligheten och därvaron min och de 

andras reella existens och vår placering i mötesrummet, våra ömsesidiga försök att förstå vad 

som sker, där talet är det sätt som vi kommunicerar denna förståelse på. Vad har det för 

betydelse att jag befann mig på just en förlossningsavdelning? En plats där människor möter 

livets början men också död, stryker svettiga pannor och byter blodiga lakan, lyssnar till skrik 

och bevittnar oerhörd smärta, delar glädje och dras in i sorg. Där och då förstod jag nog inte 

riktigt vilken värld jag hade klivit in i. För mig som extern konsult var alla världar i stort sett 

likadana oavsett om jag befann mig på en PR˗byrå, en kommun i Norrland, en friskola eller 

som här en förlossningsavdelning. Min förståelse av befintligheten i rummet baserades på det 

tilltal som omgivningen gav och gestaltningen beskriver hur jag uppfattar de andra med deras 

blåa och vita kläder, tuggande och sippande, trötta ansiktsuttryck och intetsägande blickar. 

Fönstergluggarna i taket, den surrande projektorn, de kala väggarna, doften av 

desinfektionsmedel, den kalla luften och den enkla möbleringen gör rummet till en opersonlig 

och otrivsam plats. Jag står på vad jag upplever som en scen inför en publik och 

föreställningen just ska börja. Trots att ingen ännu har yttrat ett ord är alla i rummet redan 

tilltalade.  

 

Upptäckandet av världen genom stämningen 

Heidegger fortsätter: ”Det som vi ontologiskt indikerar med termen befintlighet är ontiskt det 

mest bekanta och vardagliga, stämningen, stämdvaron.”
71

 Här pekar Heidegger på hur 

tillvaron först och främst erfars genom stämningen och att vi ”ontologiskt principiellt [måste] 

överlåta det primära upptäckandet av världen till den »blotta stämningen»”.
72

 Heidegger 

skriver även att ”Stämningarna….är ontiskt bekanta, men inte kända i sin ursprungliga 

existentiala funktion. De gäller som flyktiga upplevelser vilka »färgar» »själstillståndet» i 

dess helhet. Det som för ett iakttagande har karaktären av ett flyktigt uppdykande och 

försvinnande hör till existensens ursprungliga ständighet.”
73

  

 Med dessa ord visar Heidegger hur den mänskliga existensen alltid är stämd och att 

utforskandet av världen runtomkring börjar i det stämningsläge man finner sig i. Spänningen i 

                                                 

 

71 
Ibid, s. 157.  

72
 Ibid, s. 161.  

73
 Ibid, s. 375.  



29 

 

rummet är påtaglig, nästan fientlig, och den påverkar mig. När jag står framför ”publiken” 

erfar jag kroppsliga sensationer som svidande ögonlock, skavande byxor och en tomhet i 

huvudet. Jag känner mig nervös, obekväm och malplacerad och vill helst gå därifrån. 

Sammantaget kan mitt stämningsläge inför den värld jag påträffar beskrivas som högst 

olustigt. Men trots detta står jag kvar. Jag tvingar mig själv att bita ihop, framkallar ett 

påklistrat leende och drar igång den presentation jag har förberett.   

 

Kastadheten 

Heidegger visar hur stämningens flyktiga tillstånd härrör ur kastadvaron, alltså att 

upplåtenheten inför världen har sitt ursprung i att varat kastar sitt där. Detta ”innebär 

existentialt att stämningen uppenbarar hur det är fatt med och går för en”
74

 och att tillvaron 

”kan befinna sig så eller så”.
75

 Stämningen gör sig alltså inte till känna genom ett distanserat 

”betraktande av kastadheten, utan som till˗ och bortvändning” i relation till tillvaron.
76

  

 Begreppet kastad fångar hur jag har råkat hamna på denna plats. Jag har ingen personlig 

koppling till förlossningsavdelningen, utan jag befinner mig där i rollen som utomstående 

konsult, en främling, på ett uppdrag som någon annan kollega lika gärna hade kunnat utföra. 

Jag hade under flera dagar analyserat resultatet och vridit och vänt på resonemang kring hur 

det kunde tolkas. Jag var väl förberedd i syfte att försöka säkra ett visst utfall. Trots detta blev 

det tämligen annorlunda mot det scenario jag hade förväntat mig. En fråga jag ställer mig är 

vad det är som gör att vi kan kastas in i olika situationer där vi ibland upplever trivsamhet och 

andra gånger förlamande olust? Det kan man säkert resonera mycket kring, men en aspekt kan 

ha att göra med det som Heidegger beskriver som till˗ eller bortvändning i relation till 

tillvaron. Kastadheten ger upphov till en viss stämning som är formad av den omvärld jag 

påträffar och stämningen i sin tur pekar på att jag har att välja mellan att närma mig eller värja 

mig från dess tilltal. Det som får en avgörande betydelse är hur man agerar när man upptäckt 

detta, där jag valde att köra på med det upplägg jag hade förberett och på så sätt undflydde 

den handling som stämningen krävde av mig.  
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Stämningens skiftande tonart 

Heidegger skriver också: ”Att stämningar kan förstöras och slå om innebär bara att tillvaron 

alltid redan är stämd”,
77

 och att ”…vi [aldrig] blir herre över stämningen på ett stämningslöst 

sätt, utan alltid utifrån en motstämning.”
78

 Att människan inte är stämningsfri visar att hon är 

en del av världen och att den alltid angår henne och beroende på hur omvärlden erfars övergår 

stämningar i andra. 

 Detta pekar just på stämningen som alltid närvarande och att tillvaron inte kan bli 

stämningsfri utan endast skifta i sitt stämningsläge. När jag befinner mig i mötesrummet på 

förlossningsavdelningen är mitt stämningsläge genomgående obehagligt. Detta obehag 

eskalerar och når sitt klimax mot slutet när medarbetaren talar ut och chefen tittar ner i bordet 

då jag står handfallen och knappt kan andas. Dagen innan var jag sporrad inför mötet och 

befann mig i ett helt annat stämningsläge, och när presentationen är över och jag vandrar 

genom sjukhusets kulvertar ut i friska luften är det som om det plågande obehaget släpper sitt 

grepp om mig och övergår i en befriande lättnad.  

 

Medvaron 

Tal, berättar Heidegger, omfattar även språket i sin utvecklade, grammatiska karaktär, men är 

väsensmässigt mycket mer än språket och inbegriper även hörande som en fundamental 

öppenhet mot den andres röst och tigande som en form av meningsfull kommunikation. 

Heidegger beskriver likaså hur tillvaron ”ut˗talar sig”
79

 och att ”det sig˗uttalande talet är 

med˗delande”
80

, vilket i andra ord kan tolkas som att talet är det som gör att det vi delar med 

andra människor kan artikuleras explicit och kommuniceras och att allt talande därför måste 

förstås inom ramen för en ombesörjande och responsiv medvaro.  

 Min förståelse av min egen befintlighet i rummet måste ses tillsammans med de andra 

som också var där. Om vi leker med tanken att jag hade varit ensam i rummet och hållit 

presentationen på precis samma sätt hade det utgjort en helt annan upplevelse för mig. Men 

även i det fallet skulle framställandet av presentationen ändå inbegripa andra människor då 
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den skapades i syfte att mottas av andra. Heideggers idé om att talet alltid måste förstås inom 

ramen för en responsiv medvaro fångar även hur jag under mötet gång på gång snappade upp 

från de andra att saker och ting inte riktigt stämde. Hade jag inte haft förmågan till en 

mänsklig, lyssnande öppenhet mot de andras ut˗talande med˗delanden hade jag nog inte märkt 

att något var fel. Säkert är det så att människor fungerar lite olika där en del kan ha större 

känslighet för vad andra medvetet eller omedvetet kommunicerar, och där andra är mer 

”blockerade”. Detta kunde innebära att om en annan kollega hade hållit presentationen och 

fått samma respons som jag fick kanske denne trots detta hade hållit en mindre negativ 

uppfattning av hur mötet hade gått än vad jag gjorde. Det som i alla fall framstår tydligt är att 

det hände något när vi samlades i rummet. Hur situationen artade sig var därför inte enbart ett 

resultat av någon enstaka individs agerande utan av oss alla när vi möttes.  

 

Pratet 

Heidegger skildrar även talets form i sitt oegentliga modus, prat, vilket syftar på den 

hemfallande och alldagliga formen av tal. I pratet går tillvaron upp i det så kallade 

”man˗självet”
81

 och får på så sätt ett slags allmänt och genomsnittligt förhållningssätt till 

världen. Denna ”massmänniska”
82

 surfar oreflexivt runt i den talad˗varo som redan finns och 

kan gå i god för saker och klamra sig fast vid det sagda utan att själv ha behövt konfrontera 

eller förstå det som talas om på något djupare plan.
83

 Det som händer, skriver Heidegger, när 

talet övergår i prat är att ”sagdheten, diktum, yttrandet, ersätter…talets och förståelsens äkthet 

och saklighet. Och eftersom talandet har förlorat eller aldrig vunnit den primära 

vararelationen till det omtalade varande, meddelar det sig inte i form av ett ursprungligt 

tillägnande av detta varande, utan genom vidareförande och eftersägande.
84

 

 I linje med Heideggers resonemang skildras i gestaltningen hur jag under mötet upplever 

att jag upprepar memorerade fraser och bläddrar fram i bildspelet med en ängslan över att ”bli 

avslöjad”. Dagen innan mötet kände jag mig som sagt ganska säker på min presentation och 

var peppad på att ”göra min grej”. Men när jag stod inför publiken blev det uppenbart att jag 
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inte visste någonting om dessa människors dagliga verklighet på förlossningsavdelningen och 

den skrämmande insikten nådde mig att jag förväntades berätta något om dem, för dem. 

Visserligen kanske det inte var nödvändigt att jag skulle ha erfarenheter från deras 

sjukhus˗verklighet för att kunna bidra med något. Kanske det just är när man har andra 

erfarenheter och perspektiv som man faktiskt kan öppna upp för något nytt? Skillnaden blir då 

om konsulten kommer in med syftet att assistera de anställda i att bli tydliga i sin praxis där 

de själva sätter upp metoder och mål för sin verksamhet. Eller, om konsulten istället kommer 

in ovanifrån med färdiga begrepp och metoder som de anställda förväntas omfamna och 

tillämpa. Det fanns andra konsulter på företaget som aktivt arbetade med att lansera 

Lean˗paket på olika arbetsplatser, där man kan säga att teorier från NPM definierade mål och 

metoder. Men i mitt fall handlade det om att presentera de anställdas upplevelser av den 

psykosociala miljön på arbetsplatsen omvandlat till numerisk information, samt få till en 

dialog om resultatet. Det var tydligt att det fanns en konflikt på arbetsplatsen som delvis 

framträdde i resultatet och som även pockade på uppmärksamheten under mötet. Men istället 

för att fenomenologiskt öppna upp och utforska konflikten i rummet stängde jag ner alla 

kanaler och valde att köra på med mitt eget prat i form av siffror, diagram och tabeller.    

 Vidare kan man se på det arbete och de förberedelser jag la ner som sedan mynnade ut i 

presentationen som en process där jag går upp i man˗självet och in i en etablerad talad˗varo. 

Förvisso fanns det en viss frihet i utformandet av presentationen, men uppdraget krävde ändå 

att jag skulle axla en förutbestämd konsultroll och utgå från företagets undersökningsmodell 

och vedertagna sedvanor. Det är också sant att jag vid denna tidpunkt var ganska oerfaren i 

rollen som konsult vilket givetvis bidrog till att öka på nervositeten. Men min osäkerhet hade 

inte främst att göra med att jag var novis, utan den kom ur känslan av att jag utgav mig för att 

vara någon jag inte är och att jag kunde saker jag inte kan. Helt klart saknade jag en djupare 

förståelse för det jag talade om, alltså allt från statistisk metod och teorier om psykosocial 

arbetsmiljö till sjukhusets verklighet och politiska styrning. Trots detta kunde jag, framburen 

och skyddad av företagets talad˗varo i form av en evidensbaserad metod och begrepp 

etablerade av så kallade experter, gå i god för saker som jag egentligen inte riktigt begrep. Till 

exempel kunde jag garantera statistiska fakta och aspekter av undersökningens förfarande 

utan att själv veta hur saker och ting faktiskt hade gått till. Det jag fruktade mest av allt med 

dessa presentationer var just att få oväntade frågor av statistisk karaktär från exempelvis 

läkare eller chefer, varför vi inför möten med kunder ibland kunde ha så kallade 

prepp˗tillfällen med företagets statistiker i syfte att ge konsulterna vattentäta svar till knepiga 

och potentiellt farliga frågor.  
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Pratets offentlighet och organisering 

Pratet, fortsätter Heidegger, ”sprider sig i allt vidare kretsar och får en auktoritativ karaktär. 

Saken förhåller sig så eftersom man säger det.”
85

 Spridningen av pratet underlättas även 

genom att det inte begränsas till ”det muntliga eftersägandet, utan breder i skriftens form ut 

sig som skriverier.”
86

 Man skulle kunna tro att pratets oegentlighet skulle förhindra det från 

att spridas, men Heidegger menar att det är precis tvärtom, han skriver:  

 

”Pratets grundlöshet spärrar inte dess väg in i offentligheten, utan underlättar den. Pratet är möjligheten att förstå 

allt utan att först ha tillägnat sig saken…Pratet, som var och en kan snappa upp, innebär inte bara en befrielse 

från uppgiften att förstå på ett äkta sätt, utan utvecklar en indifferent förståelighet för vilken inget längre är 

tillslutet.”
87

  

 

Ytterligare en problematisk aspekt av pratets utbredning i sin skrivna form är att ”läsarens 

genomsnittliga förståelse [aldrig] kommer att kunna avgöra vad som är ursprungligt vunnet 

och erövrat och vad som är blott eftersagt”
88

. Med andra ord kan uttolkaren av en skrift inte 

förstå om denna pekar på något som är medvetet framställt på ett eftertänksamt sätt eller om 

den enbart utgörs av ett grundlöst repeterande.  

 Heideggers resonemang ovan belyser också innehållet i medarbetarundersökningen och 

företaget ur nya vinklar. Mitt väsentliga bidrag under detta möte består i en Power Point 

presentation med kvantitativ information i form av diagram, tabeller och statistik. Jag går 

även igenom den undersökningsmodell vårt företag arbetar utifrån och jag beskriver vad 

sanning innebär i undersökningen. Vidare ger jag dem flertalet bilder, bland annat på leende 

sjuksköterskor, och jag presenterar styrkor och ”röda” värden. Jag visar loggor och kundcitat 

för att understryka att företaget arbetar utefter branschetiska riktlinjer och att vi har stor 

erfarenhet från deras sjukhusverklighet. Om jag här utgår från Heideggers skildring av pratet 

skulle man kunna se det som att innehållet i Power Point presentationen och i förlängningen 

hela medarbetarundersökningen bestod av prat, men finslipat och professionellt framställt. 

Här har pratet upphöjts från individens nivå i form av skvaller och dösnack till prat på en mer 

systematiserad nivå som tar skepnad i världen i form av ”konsultföretag”, 

”kvalitetssäkringsmanualer”, ”nyckelbegrepp” och ”evidensbeprövade modeller”.  
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 I gestaltningen får vi även insyn i företagets dagliga maskineri och allt arbete som sker 

bakom kulisserna för att ta fram statistiska resultat, rapporter och presentationer till alla olika 

kunder. När medarbetarundersökningar har blivit till en återkommande vana och genomförts 

under många år har företaget samlat på sig en mängd information om sina kunder, vilket gör 

att man nu kan börja jämföra dem med varandra. Ett nytt språk som var och en kan snappa 

upp breder ut sig där alla vill tävla om att vara ”det högst rankade universitetet”, den mest 

”attraktiva myndigheten” och det mest ”innovativa sjukhuset”. Genom smygetablerandet av 

medarbetarundersökningen som norm verkar det som att den idag har blivit till en icke 

ifrågasättbar självklarhet på de flesta arbetsplatser och de organisationer som motsätter sig 

denna trend anses vara bakåtsträvande och överdrivet kritiska.  

 

Stämningens primärhet 

Eftersom stämningen är en tillvarons grundläggande strukturer är den ”upplåten för sig själv 

före all kunskap och vilja”
89

 och existerar innan sådant som tänkande, känslor och begrepp. 

Heidegger trycker på stämningens primärhet och att ”kunskapens upplåtelsemöjligheter 

fullständigt kommer till korta inför det ursprungliga upplåtandet i stämningarna, i vilka 

tillvaron ställs inför sitt vara som där.
90

 

 Som redan har nämnts menar Heidegger att upptäckandet av världen börjar i stämningen, 

vilken existerar ursprungligt före all kunskap. Utifrån detta funderar jag kring skillnaden 

mellan att försöka förstå psykosocial arbetsmiljö genom insamlad anonymiserad data kontra 

öppna samtal om komplexa erfarenheter. Presentationerna som hölls av våra företagskonsulter 

kom ur standardiserade och välbeprövade undersökningsmetoder som använts och utvecklats 

under många år. Detta borde ha gjort dem vattentäta och säkerställa ett visst utfall, eller? 

Statistisk data om mänskliga sammanhang genererar, som Heidegger kanske skulle ha 

uttryckt det, en indifferent förståelighet. Dock är mänskliga sammanhang sällan indifferenta. 

Förvisso kan statistisk data om ett mänskligt sammanhang kanske peka på något som sedan 

kan samtalas kring på ett icke˗indifferent sätt? Detta förefaller vara medarbetar-

undersökningens stora dubbelsidighet och varför den ibland leder till något gott och varför det 

ibland blir som i fallet med denna essä. Men, alltså även om de data som angavs i 
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presentationen var korrekt inhämtade och sammanställda ur ett statistiskt perspektiv kanske 

det ändå inte var detta tillvägagångssätt som var det rätta för att närma sig de problem som 

just denna arbetsgrupp upplevde? I sådana fall var det inte innehållet i presentationen i sig 

som det var fel på, utan snarare tron på att en och samma metod är en bra lösning för att 

bemöta en rad olika problem. Visserligen fanns det i detta fall möjlighet att köpa ytterligare 

konsulttjänster i efterhand där man hade kunnat arbeta med svårigheterna i gruppen under en 

längre tid. Men den brännande frågan är om själva den statistiska undersökningen var 

nödvändig överhuvudtaget eller om det hade räckt med att medarbetarna yttrat sina 

upplevelser av att problem existerade? I linje med Heideggers resonemang kan däremot 

stämningen i ett rum, inom en arbetsgrupp eller i en människas själ vittna om att något är fel 

utan att något mätande behöver förekomma. Så kanske det ibland är bättre att börja 

undersökandet i stämningen istället för statistiken om vi vill nå kunskap om hur människor 

har det på sina arbetsplatser? 

 

Det egentliga samtalet 

Som kontrast till talets oegentliga modus redogör Heidegger även för talets egentliga modus, 

nämligen förtegenhet. Termen syftar på att ”bara i ett äkta talande är egentligt tigande 

möjligt,”
91

 och endast den tillvaro som ”förfogar över en rik självupplåtenhet”
92

 förmår tala 

på ett äkta sätt. Med andra ord, förtegenheten är det som ”sveper bort pratet”
93

 och 

”artikulerar tillvarons förståelse så ursprungligt att det är ur denna som det äkta kunna˗höra 

och den genomskinliga medvarandravaron härrör.”
94

 För att nyansera distinktionen mellan 

förtegenhet och prat understryker Heidegger trots allt att prat inte ska ses i nedsättande 

bemärkelse, utan är en vardaglig företeelse som all tillvaro karaktäriseras av. Talet ger oss 

tillgång till världen då det är en grundläggande konstitutiv kategorial och alltid rotat i en 

social praktik. Men talet kan också tillsluta världen när det urartar och tillvaron går förlorad i 

pratet. Skillnaden ligger i ”att kunna bevara en distinktion mellan ett tal som helt är uppslukat 

av en social praktiks konventioner, och ett tal som förmår upprätta en ursprunglig relation till 
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det omtalade varande”.
95

 Draget till sin spets blir uppgiften till en omöjlig paradox, för hur 

ska tillvaron på ett levande sätt kunna uttala en unik erfarenhet då den dör så snart den 

uttryckts genom det allmänna språket?  

 Heideggers tankegångar ovan föder nya insikter kring hur de andra som närvarade i 

rummet kan ha upplevt vår kommunikation. Jag hade i förväg blivit informerad om att det 

fanns problem av olika slag i arbetsgruppen och detta märkets redan innan jag hade påbörjat 

min presentation i form av en påträngande spänning i rummet. Medarbetarna som närvarade 

hade kanske förhoppningar om att detta möte skulle bli en möjlighet att få ventilera hur de 

kände för sin chef och sin arbetssituation. Chefen i sin tur hoppades kanske på att jag skulle 

fungera som ett dialogverktyg och hjälpa dem reda ut existerande konflikter. Jag i min tur var 

helt inställd på att köra min presentation som jag hade föreberett så noggrant. Chefen och 

medarbetarna visste att jag skulle presentera resultatet från undersökningen, men hade ändå 

kanske väntat sig att det skulle bli ”något mer”. Men det jag hade att komma med var inte vad 

de behövde i detta läge och allt eftersom presentationen fortskred insåg de förmodligen att jag 

endast hade tänkt att ”prata över deras huvuden”. Besvikelse och frustration måste ha väckts i 

dem när deras förhoppningar om en meningsfull dialog dog. Deras reaktioner och subtila 

protester talar sitt tydliga språk: svala leenden, suckar, intetsägande blickar, avsaknaden av 

frågor och positiv respons, kvinnan som lutade sig fram över bordet och granskade mig 

intensivt, oviljan till samtal i helgrupp och chefen som nästan sprang ut från rummet efter 

presentationens slut, visar att det jag sa och gjorde inte mötte deras förväntningar. Det är inte 

ovanligt att människor ger positiv respons även då de är missnöjda för att man vill vara 

schysst och bekräfta att den andre ändå ”har försökt”. Men i detta fall var det inte så och de, 

genom att inte bekräfta mig, försökte kanske omedvetet eller medvetet tvinga fram en genuin 

dialog som jag, upptagen med mitt eget skådespel, kämpade emot. 

 Det är spännande att tänka kring vad jag hade kunnat säga och göra istället för det jag sa 

och gjorde! Hur hade ett äkta samtal sett ut, ett samtal som upprätthöll en egentlig relation till 

det omtalade varande och till de andra i rummet? Kanske jag skulle ha avbrutit mötet när jag 

kände att det som pågick låg över min kapacitet att hantera? Skulle jag kanske ha stängt av 

projektorn, tagit till orda och avslöjat min upplevelse av att vara totalt okunnig och 

malplacerad och på så sätt svept bort pratet? Skulle jag genom att lyfta fram mitt eget 

oegentliga prat i ljuset kunnat öppna upp för övriga i rummet att göra detsamma och på så sätt 
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börja lirka upp existerande konflikter? Med den erfarenhet jag nu besitter hade något av dessa 

alternativ kanske varit möjligt, men att jag där och då valde att inte göra något av detta utan 

istället tillät att mötet genomsyrades av oegentlighet från början till slut hade flera orsaker. 

Först och främst är jag skickligare nu än vad jag var då på att bruka den praktiska kunskapen 

att kunna närma sig stämningars tilltal. Men även om jag besuttit denna skicklighet där och då 

i mötesrummet vet jag inte om jag ändå skulle ha vågat göra något av det jag nyss beskrev. 

Vidare hade jag nog varit orolig för vad min arbetsgivare skulle ha gjort och hur det i sin tur 

hade påverkat min privatekonomiska situation.  

 

Skillnaden mellan stämningar och känsloaffekter 

Något som är högst angeläget är att urskilja en distinktion mellan stämningar och 

känsloaffekter. Heidegger skriver: 

  

”Och bara eftersom »sinnena» ontologiskt tillhör ett varande som har den befintliga i˗världen˗varons varaart, kan 

de »röras» och »ha sinne för», så att det rörande visar sig i affektionen. Något sådant som affektion skulle inte 

kunna komma till stånd genom aldrig så starkt tryck och motstånd, motstånd skulle väsensmässigt förbli 

oupptäckt, om inte en befintlig i˗världen˗varo redan hade hänvisat sig till en genom stämningar företecknad 

angänglighet av det inom˗värdsligt varande.”
96

 

 

Med detta pekar Heidegger på stämningens a priori och att den inte bara har att göra med hur 

jag mår just för tillfället ur ett psykologiskt eller subjektivt perspektiv, utan att den snarare är 

en ”yttersta förutsättning för sakernas allmänna ordning”.
97

 Följaktligen skulle man kunna se 

det som att även om känsloaffekter och stämningar kroppsligt upplevs på likartade sätt har 

känsloaffekter att göra med människans relation till något i världen medan stämningar snarare 

pekar på tillvarons relation till varat självt. Detta i sin tur blir avgörande för hur vi ska förstå 

relationen mellan tal och stämning. Heidegger skriver: ”In i och utifrån stämningen talar 

talaren. För att på rätt sätt kunna väcka och leda stämningen måste han ha en förståelse av 

dess möjligheter.”
98

  

 Heideggers resonemang kan tolkas som att man behöver göra en åtskillnad mellan att tala 

utifrån känslor kontra stämningar och att åhörare förnimmer om det som sägs kommer ur 
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personliga känsloaffekter som ”når ut till och färgar av sig på…personer”
99

 eller om det 

kommer ur varats eget tilltal. Detta tyder på, som jag varit inne på tidigare, att stämningen 

fordrar att människan väljer mellan att beröras av stämningen och tala utifrån den eller vända 

sig bort då den kanske väcker obehag. Jag har funderat mycket kring hur man kan få klarhet i 

huruvida en människa talar ur stämningar eller ur känsloaffekter. Ibland kan det upplevas 

tydligt, men inte alltid. För att kunna tala utifrån en stämning tror jag det krävs att man har 

erfarenhet av det man talar om och att man talar utifrån egna insikter och reflektioner, samt att 

man har en känslighet och kan snappa upp vad som händer hos övriga i rummet, samt att man 

vågar tala om det som faktiskt sker där och då. Men då jag som i fallet här inte talade utifrån 

egna erfarenheter eller insikter, utan utifrån statistik baserad på svar från de andra i rummet 

och mina tolkningar av denna information, väcktes känslor av obehag då jag kände mig totalt 

okunnig, vilket plockades upp av publiken och ett värdefullt samtal uteblev. Visserligen 

öppnade jag upp för dem att ge egna kommentarer om deras syn på resultatet, men dialogen 

uteblev ändå. Kanske för att de märkte att jag inte kunde hjälpa dem att kommunicera med 

varandra, vilket de inte heller klarade av på egen hand. Men hur kan man tänka om det istället 

för mig hade varit en mer erfaren kollega som hållit presentationen som inte hade upplevt ett 

uns av obehag? Kanske hade denna person haft en intellektuell övertygelse om 

medarbetarundersökningens värde och potential? Kanske hade denna person endast haft vad 

den ansåg vara goda erfarenheter från medarbetarundersökningar från olika arbetsplatser? I så 

fall skulle denna person sannolikt inte tala utifrån känsloaffekter utan istället utifrån en 

stämning där denne hade uppslukats av sin expertroll och tro på medarbetarundersökningens 

universella tillämpningsbarhet.  

 

Stämning som sanning 

Innan jag avslutar denna reflektion skulle jag vilja beröra stämningens relation till sanning. I 

linje med Heideggers resonemang kan stämningen som en aspekt av tillvarons befintlighet ses 

som sammanflätad med fenomenet sanning, på så att stämningen ”kommer över oss”
100

 och 

gör tillvaron medveten om sitt eget där som platsen där varat ges. Här syftar jag alltså inte på 

någon komplex eller begreppslig definition av sanning, utan på att ”just i den mest likgiltiga 
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och harmlösa vardaglighet kan tillvarons vara bryta in som ett naket »att den är och har att 

vara». Det pura »att den är» visar sig; var ifrån och varthän förblir dunkelt.”
101

 

 Stämningen är med andra ord det som för tillvaron tillbaka till något slags ursprungsläge. 

Jag är inte säker på huruvida Heidegger menar att endast vissa stämningar, då särskilt 

ångesten som jag inte kommer att gå djupare in på här, är det priviligierade stämningsläge 

som gör att tillvaron blir medveten om sig själv. Jag menar nog att även den ljuva stämningen 

kan ha denna effekt. Hur som helst är det nog olika nyanser av ångest jag erfor i mötesrummet 

på förlossningsavdelningen, men inte en typ av ångest som öppnade upp för frågor om min 

egen existens på ett fundamentalt plan, utan en ångest som pekade på min befintlighet i 

rummet och de val jag där hade att göra. Likväl är det just på grund av detta som jag menar att 

Heideggers begrepp är så användbara här då de genomlyser denna vardagliga situation med 

sådan klarhet, även om jag där och då i mötesrummet inte alls var medveten om situationens 

existentiella allvar och den sanning som stämningen pekade mot. Men även om jag vid detta 

tillfälle inte svarade mot stämningens tilltal har skrivandet av denna essä gjort mig 

uppmärksam på detta och jag tror att jag framöver kommer att agera mer genuint i svåra 

handlingssituationer likt denna.  

 

5. Avslutande kommentarer 

I denna essä har jag reflekterat kring och försökt nyansera fenomenet medarbetar˗ 

undersökningar med utgångspunkt i en egenupplevd händelse från ett mötesrum på en 

förlossningsavdelning. Fastän jag har anlagt ett kritiskt perspektiv har det främsta syftet varit 

att väcka nya tankar och nå en djupare förståelse till varför mötet blev som det blev. Genom 

att inta en fenomenologisk hållning, skriva ut händelsen i en gestaltande berättelse och 

reflektera kring den tillsammans med Heideggers tankevärld har jag fått en helt annan bild av 

denna händelse mot den jag gick och grämde mig över för några år sedan. Denna nya 

förståelse har gjort det lättare att lägga händelsen till historien som en lärorik erfarenhet. 

Genom att använda Heideggers begreppsvärld har jag kunnat lyfta fram olika aspekter av den 

praktiska kunskapen. Att tona in stämningen i ett rum, att vara närvarande, att lyssna, att 
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fråga, att möta, att utmana, att våga kliva ur sin inövade repertoar tala utifrån stämningen är 

exempel på praktiska kunskaper som vi förvärvar genom att leva och lära av 

dilemmasituationer som denna.  

 Essän har avgränsats till att fokusera på det som hände i mötesrummet på 

förlossningsavdelningen som ett exempel på hur en medarbetarundersökning kan te sig i 

verkligheten. Frågan huruvida denna händelse säger något om medarbetarundersökningar i 

stort överlämnar jag till läsaren att avgöra. Om man läser vidare mellan raderna framträder 

också flera större frågor om arbetslivet i sig och dess mening, om hur det är präglat av 

opersonliga och förställda förhållningssätt mellan människor, om hur det är uppbyggt kring 

ekonomiska relationer och hur det genomsyras av en kultur där mätande och abstraktioner 

upphöjs. I ljuset av detta vill jag därför avslutningsvis utbringa en hyllning till reflekterandet 

som dels utgör grunden för denna essä men som även är begynnelsen till förståelse och 

förändring för arbetslivet i stort. Maria Hammarén får avsluta: 

 

”Den inre dialogen är människans samtal med sig själv. Den kan omfatta allt från moraliska överväganden till 

det inre koncentrerade samtal som följer och ständigt utvärderar en arbetsprocess. Att den inre dialogen gäller 

arbetet och att denna inre dialog kommer till tals i den yttre är en grundläggande demokratifråga – först när den 

inre dialogen står i ett levande förhållningssätt till det yttre är vi med och påverkar arbetslivets utveckling.”
102
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