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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur organisationer kan arbeta effektivt med 

medarbetarskap. Detta undersöktes genom att ta reda på hur man kan arbeta, utveckla samt 

hur respondenterna upplever medarbetarskapet. För att undersöka detta gjordes kvalitativa 

intervjuer med sex medarbetare och en chef inom Umeå kommun. Resultatet indikerar på att 

medarbetarna värdesätter dialog och diskussion samt aktiviteter som kretsar kring detta i 

medarbetarskapsarbetet. Medarbetarna upplever att det finns en öppenhet och god 

kommunikation på arbetsplatsen. Studien visar även att det finns utvecklingsmöjligheter inom 

hur man i dagsläget arbetar med både individuella och organisatoriska mål. För att utveckla 

medarbetarskapet tycker medarbetarna att det sker ett kontinuerligt arbete. Studien kommer 

även fram till att kontexten är en viktig faktor som påverkar hur utfallet med 

medarbetarskapsarbetet blir. 

 

Nyckelord: Medarbetarskap, Ledarskap, Empowerment, Psykologiska kontrakt, 

Organizational commitment, Employee Satisfaction, Grupputveckling och 

Organisationsförändring. 
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1 Inledning 

 

Under denna rubrik presenteras först en bredare bild av medarbetarskapet. Sedan beskrivs 

hur medarbetarskapet har utvecklats historiskt, för att sedan komma fram till en mer 

specificerad beskrivning av begreppet. Utöver detta besvaras frågan om motiv till att 

organisationer använder sig av medarbetarskap. Slutligen presenteras studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

 

Frågan om hur individer inordnar sig på arbetsplatser och utför ett effektivt arbete är något 

som följt arbetslivsforskningen från dess barndom. På senare år har språkbruket på många 

arbetsplatser förskjutits från ”arbetstagare” till ”medarbetare”, frågan är vad detta återspeglar. 

Är det endast ett gammalt begrepp i ny tappning eller något nytt som bidrar till utvecklingen. 

 

Den svenska forskningen på området är relativt färsk. I den västerländska världen kan man se 

att frågor om medarbetarskap väckts tidigare. En av de första översatta böckerna om 

medarbetarskap är skriven år 1995 (Kinlaw, 1995). Begreppet medarbetarskap är således 

något som är en del av ett modernare HRM koncept. I Sverige har vi just gått mot en mer 

ansvarstagande medarbetare där de individuella insatserna och ansvaret tydliggjorts. Detta har 

gjort att vi i Sverige har gått från att vara arbetstagare med kollektivt ansvar till att bli 

medarbetare med individuellt ansvar (Söderström och Lindström, 1994). 

 

I Sverige tog forskningen kring begreppet medarbetarskap fart på allvar för ett drygt 

decennium sedan. Därmed kan medarbetarskap klassas som ett relativt nytt begrepp inom 

svensk arbetslivsforskning. Genom att titta närmre på medarbetarskapets historia kan man 

urskilja en rad förändringar och utvecklingsinsatser. Dessa har påverkat det som innefattar 

medarbetarskap nämligen arbetstagarnas relation till arbetsgivaren, till arbetskamraterna och 

till det egna arbetet (Tengblad, 2007). 

 

Den historiska resan kan ha haft sin början redan på 1960-talet då arbetstagarna började kräva 

större inflytande i sitt arbete och det dåvarande ledarskapet började ifrågasättas. Under 1970- 

talet fortsatte denna utveckling och 1976 trädde medbestämmandelagen i kraft. Detta innebar 

att medarbetare via kollektivavtalen i större utsträckning kunde få ta del av information som 
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berörde arbetet. Även medarbetarnas medbestämmande fick en större roll i organisationer. På 

1980-talet fortsatte detta arbete. Arbetsgivarna fick då en större förståelse för vikten av 

medarbetarnas entusiasm till organisationen och hur det påverkade de ekonomiska resultaten. 

Under 1990-talet började cheferna att delegera mer ansvar ut till medarbetarna. Samtidigt 

plockades många tjänster som arbetsledare bort och deras arbetsuppgifter delegerades direkt 

ut till medarbetarna (Tengblad, 2007). 

 

Denna resa från arbetstagare till medarbetare har under 2000-talet kommit till nästa nivå och 

begreppet medarbetarskap har idag en central ställning i arbetslivet.  Idag ligger fokus på 

medarbetarskapet på att medarbetarna ska ansvara för sin egen utveckling och arbetssituation 

(Tengblad, 2010).  

 

Den intressanta frågan är då varför en organisation ska satsa på medarbetarskap. Tengblad 

(2007) påpekar att medarbetarnas engagemang, ansvarstagande och utveckling bättre bidrar 

till kundernas behov och därmed skapa värde. Ansvarstagandet, engagemanget och den 

personliga utvecklingen påverkar samtliga relationer i organisationen. Att skapa värde är 

viktigt för alla verksamheter. Bristande engagemang och ineffektiva beteenden kan leda till ett 

omfattande produktionsbortfall (Johansson och Johrén, 2011). Därför är det intressant att 

undersöka hur olika verksamheter arbetar med medarbetarskap i syfte att påverka de 

mänskliga resurserna i olika organisationer. 

 

1.1 Bakgrund 

Rapporten går nu in på att i detalj beskriva den organisation som vi valt att undersöka, 

nämligen Umeå kommun. På Umeå kommun arbetar det totalt ca 11 000 anställda, varav ca 

350 innehar en chefsposition. Verksamheten är fördelad på fem nämnder, för- och 

grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden. För att införliva en gemensam värdegrund i organisationen har kommunen 

satt upp mål med medarbetarskap och tagit fram en policy för detta (se bilaga 2).  

 

Projektet med medarbetarskapet började år 2013 då man startade igång arbetet med en 

medarbetarpolicy (se bilaga 2). Arbetsinsatserna var då främst riktat mot chefer och ledare. 

De erbjöds både introduktion och föreläsningar. Under år 2014 startade man igång arbetet mot 

medarbetarna med både föreläsningar, utbildningar och workshops. Efter detta har cheferna 
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och medarbetarna tillsammans fått arbeta självständigt med frågor om medarbetarskapet. 

Fokus i insatserna till medarbetarna har varit att få dem att efterleva det som Umeå Kommun 

definierar som medarbetarskap. Från ledningshåll inom Umeå kommun beskriver man 

medarbetarskapet med orden medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Av 

dessa värdegrundsord kommer minnesordet MÖTS1, som används i vardagsspråkbruk istället 

för ordet medarbetarskap. Detta ord innefattar två inriktningar för medarbetarskapet, nämligen 

relation och resultat. Relation består av förståelse för kundens behov, rak och ärlig 

kommunikation, respekt för varandras arbete, stöttning av varandra, engagemang och tillit. 

Resultat ställer krav på medarbetarens ansvar för arbetet, respekt för tagna beslut, utveckling 

av verksamheten, fokuserar på medborgarnyttan, kunskap om sina rättigheter och skyldigheter 

samt att ta ansvar för arbetsmiljön. 

1.1.1Arbetsplatsbeskrivning 

Arbetsplatsen som valts ut för undersökningen är inom Umeå kommuns förvaltningsområden. 

Där arbetar ca [20-35]2 medarbetare. De flesta medarbetarna på arbetsplatsen kan räknas till 

kategorin högutbildade med eftergymnasial utbildning. Åldersspannet på respondenterna 

sträcker sig mellan [30-50 år]3. Arbetsplatsen har tidigare bestått av två uppdelade 

arbetsgrupper men är i dagsläget hopslagna med varandra under en och samma chef. 

1.1.2 Arbetsgrupper 

De olika grupperna inom arbetsgruppen beskrivs som hela arbetsgruppen på ca [20-35]4 

medarbetare, vidare är denna arbetsgrupp indelad i två arbetsområden, slutligen har varje 

medarbetare egna grupper med personer som de interagerar med i tjänsten. 

1.2 Syfte 
Studien syftar till att undersöka vad som krävs för ett effektivt medarbetarskap. Med 

utgångspunkt i hur organisationen har beskrivit målen med medarbetarskap syftar denna 

studie på att undersöka om de arbetsinsatserna som lagts ner i utveckling av medarbetarskap 

har lett till de mål som organisationen har satt upp. 

                                                 
1 Fortsättningsvis kommer rapporten att använda MÖTS som förkortning på orden medborgarfokus, öppenhet, 

tillit och ständiga förbättringar. 
2 Fingerat för anonymisering. 
3 Fingerat för anonymisering. 
4 Fingerat för anonymisering. 
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1.2.1 Frågeställningar 

-    Hur har man arbetat med medarbetarskapet enligt chefer och medarbetare? 

-    Hur upplever chefer och medarbetare det relationsinriktade medarbetarskapet? 

-    Hur upplever chefer och medarbetare det resultatinriktade medarbetarskapet? 

-    Vad finns det för utvecklingsmöjligheter med medarbetarskapet enligt chefer och 

medarbetare? 
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Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av forskning och teori. Efter teoriavsnittet presenteras 

studiens metod upp och därefter presenteras resultat och analys under varsin rubrik. Studien 

avslutas med ett diskussionsavsnitt som börjar med att diskutera studiens resultat, 

användbarhet och metoddiskussion. Diskussionsavsnittet avslutas med förslag på vidare 

forskning. 
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2 Teori 

 

Detta avsnitt tar fram tidigare forskning och teori som är kopplat till medarbetarskapet. I 

denna teoridel kommer det först att förtydliga innehållet av medarbetarskap och därefter fylls 

det med teori om förändringar, relationer av olika slag och resultat samt arbete med ett 

gemensamt uppdrag. 

 

Nyckelord: Medarbetarskap, Ledarskap, Empowerment, Psykologiska kontrakt, 

Organizational commitment, Employee Satisfaction, Grupputveckling och 

Organisationsförändring 

 

 

2.1 Medarbetarskap 

Tengblad och Hällstén (2002) beskriver medarbetarskap som ett samspel mellan arbetsgivare, 

organisationen och övriga medarbetare. Det handlar om hur medarbetaren förhåller sig till 

dessa. De olika delarna av vad som betecknas som medarbetarskap omfattar däremot flertal 

områden där det har genomförts tusentals undersökningar och studier.  

 

Det finns många olika slags aktiviteter som kan genomföras för att främja medarbetarskap i 

organisationer. I den kommande teoridelen kommer tyngdpunkten att ligga på att beskriva hur 

man kan jobba med medarbetarskap på ett strukturerat och effektivt sätt. En utgångspunkt är 

att lägga fokus på värdeskapande, vilket vi anser skapar värde för såväl individen som för 

organisationen. Detta stöds av en rad studier som visar att god arbetsmiljö och personalens 

välbefinnande är kopplat till närvaro, arbetsprestation och kvalité (Hanson, 2004). Hur man 

sedan går till väga för att åstadkomma en god arbetsmiljö beror till exempel på omgivningen.  

Av denna anledning anser vi att det är bra att börja medarbetarskapsarbetet med att se över 

vilka förutsättningar organisationen har för medarbetarskapet. Detta ser vi som en avgörande 

del i arbetet med medarbetarskap och vi kan dra en parallell till upplägget av en SWOT-

analys. Med hjälp av SWOT-analys ser man över organisationens styrkor och svagheter samt 

möjligheter och hot innan man tar strategiska beslut som bidrar till företagets framgång 

(Johnson, Whittington och Scholes, 2009). Detta stöds av forskning som pekar på att 
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framgångsrikt medarbetarskap påverkar organisationskulturen positivt och organisationskultur 

är en konkurrensfördel när organisationen jämförs med dess konkurrenter (Barney, 1986).  

 

 

Figur 1: Arbetsgruppens grundspel Tengblad, (2007, s 98). 

 

Tengblad (2007) skriver om arbetsgruppens grundförutsättningar och i figur 1 illustrerar han 

hur grundstrukturen ser ut. En välfungerande grundstruktur i en organisation hjälper till i 

arbetet med medarbetarskap och ett välfungerande grundspel anses vara viktigt för att få 

medarbetarna att samarbeta med varandra och med andra enheter inom organisationen. Även 

Nilsson (2005) diskuterar strukturens betydelse för ett fungerande och effektiv samarbete. 

Vidare är det av vikt att medarbetarna vet vilka rättigheter de har. Vår uppfattning är att 

gemensamma spelregler bidrar positivt till hur arbetet upplevs och även Tengblad (2007) 

betonar att en betydelsefull dimension i grundspelet är att organisationen skaffar sig tydliga 

regler som styr arbetet mot det gemensamma uppdraget. Grundspelet innehåller även en 

dimension förmågor, vilket Tengblad (2007) definierar som att medarbetarna förstår vad 

samarbete innebär, att de kan samarbeta och utöver detta samarbeta på ett bra sätt. För att en 

medarbetare ska fungera bra i en grupp är det av vikt att gruppmedlemmarna är medvetna om 

sina egna styrkor och svagheter (Tengblad, 2007). Vilket leder till att medarbetare förbättrar 

sin självkännedom och får förståelse för sina egna men även andras förmågor.  

 

För att kunna uppfylla de fyra dimensionerna som grundspelet har, är det fördelaktigt att 

organisationen fastslår, tydliggör och utvecklar dessa begrepp till vad som gäller på just deras 

arbetsplats (Tengblad, 2007).  

 



13 
 

 

 

Figur 2: Medarbetarskapshjulet, Tengblad (2010, s26). 

 

Som vi redan varit inne på finns det en koppling mellan god arbetsmiljö och arbetsprestation 

(Hanson, 2004). En god arbetsmiljö påverkar arbetsprestationen på ett positivt sätt. Detta gör 

att Tengblads (2006) tanke om att en viktig del i arbetet mot ett effektivt medarbetarskap 

omfattar strävan efter att skapa ett gott klimat på arbetsplatsen, känns mycket relevant. 

Strävan efter gott arbetsklimat innebär att det krävs fortsatt fokus på att förbättra samarbetet, 

vilket enligt Tengblad (2007) kan göras med hjälp av medarbetarskapsshjulet (figur 2). Hjulet 

bör ses som en helhet, där alla delar påverkar varandra och samspelar. För att beskriva de 

olika delar i hjulet mer ingående börjar vi med att beskriva förtroende och öppenhet, vilka 

syftar på ärlig och öppen kommunikation mellan både medarbetare och ledare. Enligt 

Mccauley, Dan och Karls (1992) finns det en korrelation mellan aktiv kommunikation och 

förtroende för ledare. Öppen och ärlig kommunikation förutsätter ofta att det finns möjlighet 

till dialog medarbetare emellan samt mellan chef och medarbetare.  

 

Hittills har vi beskrivit ett flertal saker som sker i organisationer och som påverkar hur 

medarbetarskapet formas. Tengblad (2007) beskriver ett antal aktiviteter som organisationer 

kan göra i praktiken för att främja medarbetarskapet. En sådan aktivitet är medarbetarsamtal 

med fokus på individens utveckling. Vidare att ha samtal med hela gruppen i syfte att 

utvecklas och att kompetensutveckla medarbetare i medarbetarskap är också en värdefull del i 

detta arbete. En betydelsefull del av arbetet är även uppföljning av medarbetarnas upplevelser 

om sitt arbete och sin arbetsplats, där medarbetarundersökningar är ett bra verktyg.  

2.2 Organisationsförändring 

Mycket av det som är tänkt att genomföras och utvecklas inom ramen av medarbetarskap för 

med sig en förändring av något slag. Vi ser medarbetarskapsarbete som en process som 
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innebär att förändringens innehåll omfattar att förändra eller rättare sagt utveckla människor, 

grupper och kulturer. Jacobsen (2013) beskriver förändring av denna typ av ”mjuka” värden 

och informella element som något som drivs framåt av inre motivation och deltagande av de 

som påverkas av förändringen det vill säga medarbetarna. Vidare beskriver Jacobsen (2013) 

att denna typ av förändring enbart kan ske om den uppfattas som något önskvärt och efterlevs 

av många i organisationen. Resultaten i förändringen bedöms i förhållande till förbättrade 

arbetsförhållanden och sociala relationer, vilket innebär att det till stor del är medarbetarna 

som avgör om resultatet är uppnått.  

 

Verkligheten inom de flesta organisationer innebär dock att många av förändringarna omfattar 

omstruktureringar av formella element såsom teknologi eller organisationens struktur. 

Förändringar av denna typ är oftast styrda uppifrån och de kräver en annan typ av ledarskap 

jämfört med förändringar som drivs framåt av det engagemang som skapats bland 

medarbetare i organisationen (Jacobsen, 2013). 

 

Olika typer av förändringar ser vi som kontextuella faktorer som påverkat hur 

medarbetarskapsarbetet kan fortlöpa. Det finns till exempel vissa kontextuella faktorer som 

begränsar möjligheterna till hur medarbetarskapet kan implementeras eller sättas igång. 

Tengblad (2007) beskriver att en av faktorerna som kan påverka detta är kontinuerliga 

omorganiseringar och förändringar av olika slag. Nilsson (2005) tar upp en viktig aspekt 

gällande kontexten runt grupper och trycker på att för att en grupp ska ha möjlighet att kunna 

utvecklas behövs det en varaktighet och helst få yttre störande omständigheter. Strukturella 

förändringar kan även påverka värdegrunden på arbetsplatsen och i sin tur 

organisationskulturen (Jacobsen, 2013). 

 

Förändring oavsett typ har påverkan på kontexten, sammanhanget, där medarbetarskapsarbete 

och utveckling förväntas att fortlöpa. Förändringar innebär ofta att individer måste anpassa sig 

till något nytt. Kurt Lewins klassiska teori om förändring förklarar att alla individer och 

sociala system har en stark tendens att söka sig mot stabilitet och förutsägbarhet i det 

individerna ägnar sig åt (Lewin, 1951). Detta anser vi även att förklara varför individerna kan 

uppleva otrygghet när det sker olika typer av förändringar samtidigt eller tätt efter varandra. 

Om medarbetarna är utanför beslutsfattandet gällande förändring kan det tillsammans med 

känslan av otrygghet indirekt resultera i motstånd till förändringen. 
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Individerna på arbetsplatsen är omgivna av andra medarbetare och tillhör ofta en arbetsgrupp 

och förändringar påverkar inte bara individerna utan även grupperna. För att ha en grupp 

krävs det att det finns minst två personer som interagerar och påverkar varandra och upplever 

att de tillsammans känner tillhörighet till varandra (Myers, 2010). Tengblad (2007) 

presenterar med hjälp av medarbetarskapshjulet att det finns ett flertal faktorer som påverkar 

hur en grupp samarbetar. Samspel i grupper påverkas även av gruppens storlek och Nilsson 

(2005) tydliggör även att ju fler deltagare det finns i en grupp, desto fler blir antalet relationer. 

Enligt vår uppfattning innebär detta att ju större gruppen blir, desto fler relationer måste 

fungera för att helheten ska bli bra. Vidare påverkar gruppens storlek hur stor andel en individ 

kan få av det totala samspelet (Nilsson, 2005). När olika grupper slås ihop eller 

omstruktureras på annat sätt påverkas relationerna mellan gruppmedlemmar och därmed även 

gruppdynamiken som kan definieras som ”det ständigt föränderliga samspelet mellan alla 

medlemmarna i gruppen” (Nyhaga, 2006). Varje förändring i gruppen leder oftast till att 

grupprocessen börjas om och gruppen hamnar därmed tillbaka till det som Schutz (1958) 

beskrivit som en fas som präglas av ett behov av tillhörighet. 

 

Vi har hittills i denna teoridel förklarat att det finns olika typer av förändringar. Utöver detta 

har varje förändring olika faser. Förändring börjar med upptining, växlar därefter till 

genomförandet och slutar med en form av nedfrysning (Lewin, 1951).  Varje fas i 

förändringsprocessen kräver även styrning och mycket arbete. Bristande hantering av 

förändring skriver Ulrich och Brockbank (2007) som något som kan framkomma under 

processen, vilket kan orsaka förvirring och sätter relationerna på arbetsplatsen på spel.  

2.3 Grupputveckling 

Som teorin redan varit inne på beskriver Tengblad (2007) samarbete och gemenskap som 

något som behövs för effektivt medarbetarskap. Som det går att se i medarbetarskapshjulet (s 

13) kan sociala aktiviteter mellan gruppmedlemmar bidra till tillväxten av en gemenskap samt 

hjälpa medarbetarna att känna tillhörighet till varandra och därefter bli villiga att hjälpa 

varandra i arbetet (Tengblad, 2007). Billet och Seddon (2004) förstärker resonemanget kring 

att ha tid och möjlighet till diskussion med att beskriva detta som en viktig del när det gäller 

att skapa gemensam förståelse för arbetet och tillit till varandra. Detta stödjs även av Schutz 

(1958) som beskriver olika faser i gruppens utveckling och förklarar att tillhörighet är en 

avgörande dimension som möjliggör gruppens vidareutveckling. 
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Förändring hänger som sagt nära ihop med utveckling och en av delarna i en organisations 

arbete består av just utveckling. För att utveckla arbetsgruppen på ett strukturerat sätt, tar 

Ackerman (2015) hjälp av en liknelse av ett hus. Detta hus har en bottenvåning som grund 

samt ytterligare två våningar. I huset finns det nio rum som är indelade i uppgiften, individen 

och gruppen (se figur 3). För att ge en övergripande förståelse för hur huset byggs ger vi en 

beskrivning av de tre våningarna i huset. 

 

Våning ett är tänkt att fungera som en bas där mycket handlar om att tydliggöra det 

gemensamma uppdraget för medlemmarna, skapa engagemang och lära känna varandra i 

gruppen. När grunden är lagt kan gruppen ta steget till nästa våning och komma fram till 

spelregler och skapa normer för hur arbetet ska göras. Sista våningen i Ackermans hus 

förfinar det arbetet som påbörjats på de tidigare våningarna. Gruppen delar upp 

arbetsuppgifter utifrån kompetenser som medarbetarna besitter och samarbetet börjar ta fart. 

På denna våning hjälper även medarbetarna varandra för att kunna lösa uppdraget och 

samarbetet präglas av förtroende och tillit. 

 

Som det går att läsa i beskrivningen av huset, finns det tydliga kopplingar till det som 

Tengblad (2006) beskriver som arbetsgruppens grundspel och medarbetarskapshjulet.  

 

Figur 3. Huset, Ackerman (2015, s18) 

2.4 Det relationsinriktade medarbetarskapet 

Vi flyttar nu fokus från förändring och utveckling tillbaka till det centrala i medarbetarskapet. 

Som vi redan i rapportens inledning har definierat, handlar medarbetarskap i grund och botten 

om relationer. Det handlar om medarbetarens relation inte bara till sina arbetskamrater, utan 
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även till chefen, till arbetsgivaren och till det egna arbetet (Tengblad, 2007). Ordet 

relationsinriktat medarbetarskap är hämtat från Umeå kommuns medarbetarskapspolicy (se 

bilaga 2) och innebär bland annat att medarbetarna ska kommunicera rakt och ärligt, visa 

respekt för varandra och stötta varandra.  

 

Relationen mellan chef och medarbetare är en betydelsefull relation för medarbetarskapet. I 

senare forskning om ledarskap och ledare har fokus flyttat från att beskriva ledarens 

egenskaper till att behandla den relation som finns mellan ledare och följare. Utan de som 

följer finns det ingen ledare, vilket innebär att en medarbetare och en ledare är olika sidor av 

en och samma mynt och att det är bara tillsammans som de bildar en helhet.  

 

För att kunna förklara helheten som en medarbetare och ledare formar, krävs det att relationen 

mellan medarbetarskap och ledarskap är tydliggjord (Jönsson och Strannegård, 2015). Pierce 

och Newstrom (2012) påpekar att ledarskap är ett relationellt fenomen. Vidare beskriver 

Hollander och Julian (1969) ledarskap som ett utbytesförhållande. Leader-Member Exhange 

teori är ett exempel på ledarskapsteori som tydliggör att det formas en relation mellan 

medarbetare och chefer och hur denna relation fungerar påverkar arbetet (Pierce och 

Newstrom, 2012). Detta resonemang stöds till exempel av Appelbaum (2000) som beskriver 

att den utsträckningen som chefen tillåter medarbetare att uttala sig om synpunkter på olika 

saker är kopplat till både arbetstillfredsställelse och engagemang och tillsammans påverkar 

arbetsförmågan. Även Jacobsen (2013) lyfter fram inflytandets betydelse för beslutfattandets 

legitimitet. Hur medarbetarna upplever beslutsfattandet påverkar även deras tillit och 

engagemang mot både organisationen och den förändringen som beslutet omfattar (Guest, 

2007). Om medarbetarna upplever att ledaren har auktoritet, finns det större sannolikhet att 

ledarens önskemål och uppmaningar följs av medarbetarna (Lindgren, 2007). 

 

Chefer kan öka engagemanget hos medarbetarna genom att ge dem möjlighet att påverka sitt 

arbete och ge medarbetarna feedback. Vidare ökar engagemanget när medarbetarna upplever 

sig att ha tillräckliga krav på sig (Tengblad, 2007). Ökat engagemang har positiv påverkan på 

hur meningsfullt arbetet upplevs att vara. Även studier av Weman-Josefsson och Bergman 

(2013) visar att möjligheten att påverka i arbetet samt de kraven som medarbetare har på sig, 

påverkar både engagemanget i arbetet och dess upplevda meningsfullhet.  
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I Tengblads (2007) medarbetarskapshjulet är initiativförmåga och ansvarstagande 

betydelsefulla delar. En god initiativförmåga kan endast utvecklas och skapas om 

medarbetarna ges utrymme till att ta initiativ. Pastor (1996) beskriver vikten av att ge 

medarbetarna spelrum för att de ska kunna ta egna initiativ. Arbetsgivaren kan skapa en 

ansvarstagande kultur genom att skapa en kultur mot att prestera på ett visst sätt på 

arbetsplatsen (Aronsson, 2012). Ansvarstagandet påverkas av att medarbetarna upplever sig 

att ha en skyldighet gentemot sin arbetsprestation, att de vill arbeta på bästa sätt och att de får 

agera för att fullgöra sitt arbete. För att medarbetarna ska vilja ta ansvar krävs även att de trivs 

på arbetsplatsen och med sina arbetsuppgifter (Wajda Irfaeya, 2008). Det krävs även att 

medarbetarna får möjligheten att vara delaktiga och att de får utrymme för att kunna göra sitt 

arbete (Pastor, 1996).  

 

Medarbetarskap handlar om utveckling av människor och grupper på ett sätt som bidrar till 

organisationens utveckling. Därför ser vi medarbetarskapet som en omvandling där ledaren 

engagerar medarbetarna till att sträva efter de gemensamma målen och dessa mål även blir 

individernas mål. Transformativt ledarskap ser vi som ett framgångsrikt sätt att leda denna typ 

av förändringsprocess.  Transformativt ledarskap karaktäriseras av en process där ledaren är 

uppmärksam på medarbetarnas behov och hjälper dem att uppnå sin fulla potential 

(Northouse, 2013). Under processen skapas det en speciell kontakt mellan ledare och 

medarbetare, vilket främjar tillit, engagemang och lojalitet och underlättar därmed att 

medarbetarna att omvandla till fördel av organisationen (Hall, Pilbeam och Corbridge, 2013). 

 

Ytterligare en relation som är av intresse och som påverkar upplevelsen av medarbetarskapet 

är anställningsrelationen som råder mellan medarbetaren och arbetsgivaren. Ett begrepp som 

beskriver denna relation är psykologisk kontrakt. Aronsson (2012) definierar detta som 

upplevelser, tolkningar, förväntningar och krav som medarbetaren och arbetsgivaren har på 

varandra. Detta formar ett psykologiskt kontrakt mellan parterna. Psykologiska kontrakt 

beskrivs som underförstådda, vilket gör att de uppmärksammas oftast först efter att ena parten 

på ett eller annat sätt har brutit mot det outtalade kontraktet. Psykologiska kontrakt kan beröra 

bland annat anställningstrygghet, karriärutveckling, belöning, rättvisa, tillit och lojalitet samt 

balansen mellan arbete och fritid (Hall et al, 2013). Men olika individer kan med stor 

sannolikhet ha olika uppfattningar av innehållet av kontraktet (Noon och Blyton, 2007). 

Enligt Gest (2007) finns det en länk mellan medarbetarnas upplevelser av rättvisa och tillit 

och medarbetarnas beteende som gynnar organisationen; när medarbetarna upplever att 
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organisationens ledning tar hänsyn till medarbetarnas intresse och respekterar beslut som 

tagits tillsammans, genererar det beteenden som gynnar organisationen. Även Boxall och 

Purcell (2011) lyfter fram vikten av det psykologiska kontraktet och hävdar att allvarliga brott 

mot detta kontrakt påverkar medarbetarnas lojalitet mot organisationen. 

 

En annan aspekt som påverkar hur medarbetarna upplever relationen med arbetsgivare är 

organizational commitment. Morrow (2010) mäter begreppet hur lojala medarbetare är mot 

organisationen. Jacobsen och Thorsvik (2009) påpekar att arbetets utformning påverkar hur 

lojala medarbetare är mot organisationen. Vidare skriver Morrow (1993) att när medarbetare 

är lojala mot organisationen kan bland annat trivseln på arbetsplatsen öka och frånvaron 

minska. Trivsel i sin tur bidrar till en god arbetsmiljö, vilket gör trivseln till en av de 

förväntningarna som medarbetarna enligt Tengblad (2007) har för arbetsgivaren.  

 

Även empowerment eller bemyndigande ”att ge makt till någon” (Jacobsen och Thorsvik, 

2009, s 209) kopplar Jacobsen och Thorsvik (2009) till relationen mellan medarbetare och 

organisation. Bemyndigande innebär enligt Jacobsen och Thorsvik (2009) att anställda i alla 

delar av organisationen ges större befogenhet att fatta viktiga beslut samtidigt som anställda 

har fått ansvar för resultaten. Ansvarstagandet är som det tidigare beskrivits en del av 

medarbetarskapshjulet (Tengblad, 2006). En avgörande faktor som bidrar till utvecklat 

bemyndigande är enligt Pastor (1996) kommunikation. Pastor (1996) utvecklar detta genom 

att förklara att kommunikation skall hela tiden användas som ett instrument för att skapa 

delaktighet som i slutändan kan leda till att medarbetarna jobbar för organisationens bästa. 

 

Av den anledningen att vi genomfört studien inom offentligt sektor lyfter vi även fram 

aspekter som kännetecknar arbete inom den offentliga sektorn. Generellt sett så kännetecknas 

arbetet i offentlig sektor av att medarbetarna vill ta mycket ansvar och har ett gediget 

engagemang. De upplever även till större del än de på privat sektorn, att kunna påverka 

arbetsplatsen och själva arbetet och även den individuella utvecklingen. (Hällsten och 

Tengblad, 2006). Även Kilhammar (2011) poängterar att arbete med medarbetarnas 

engagemang kännetecknar offentlig sektor. I jämförelse med privat sektor anser Hällsten och 

Tengblad (2006) att den offentliga sektorn präglas av högre utbildningsnivå, större grad av 

professionalism, bättre utvecklingsmöjligheter för kvinnor och större förmåga till 

ansvarstagande. Som negativa särdrag lyfter Hällsten och Tengblad (2006) fram svagare 
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chefskap, mindre tillgängliga chefer och högre arbetsbelastning. Alla dessa är aspekter som 

påverkar hur medarbetarskap i praktiken utvecklas.  

2.5 Det resultatinriktade medarbetarskapet 

Den andra delen av medarbetarskapet inom Umeå kommun beskrivs som ett resultatinriktat 

medarbetarskap (se bilaga 2). En betydelsefull aspekt som är kopplat till resultatinriktad 

medarbetarskapet inkluderar medarbetarnas syn på det gemensamma uppdraget. Hur 

medarbetarna ser på det gemensamma uppdraget påverkas av hur organisationen arbetar med 

mål och resultat. En aspekt kopplat till målarbete och individer lyfts fram av Mackie och 

Goethals (1987) som påpekar att det är bara individer som kan vara bärare av målen och att 

individuella mål ska överlappa gruppmål och organisationsmål.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2009) beskriver att målarbetet i offentliga organisationer kan ha mer 

målkonflikter jämfört med organisationer som är verksamma på den privata sektorn. 

Målkonflikter kan vara resultat av att det finns blandade åsikter i hur målen ska utformas och 

vilka målen som är viktigast (Jacobsen och Thorsvik, 2009). Utöver detta har den offentliga 

sektorn även demokratiska ideal att förhålla sig till, vilket kan innebära ideal om bland annat 

lika behandling, förutsägbarhet och att förmedla centrala samhällsvärderingar (Jacobsen och 

Thorsvik, 2009). Genom att offentliga organisationer är offentligt styrda och påverkas därmed 

av gällande politik leder detta redan från början till en intressekonflikt. Jacobsen och Thorsvik 

(2009) säger att detta kan vara anledningen till att målen sannolikt kan vara både diffusa och 

motsägelsefulla, förutom vid politisk samstämmighet. Dessutom vill politiker ofta visa att de 

utvecklar och förändrar det som finns i dagsläget till det bättre. Politikerna strävar därför ofta 

mot en utopi och misslyckas med att systematisk välja mål som är verklighetsanpassade och 

realistiska (Jacobsen och Thorsvik, 2009).   

 

För att kunna få fram effektiva arbetsgrupper som strävar efter att uppnå organisationens 

målsättningar, finns det enligt Tengblad (2007) fyra kritiska fokusområden. Vi har tidigare i 

detta teoriavsnitt beskrivit tre sådana områden som handlar om individen och relationer och 

som är nära kopplade till Ackermans (2015) hus. Inom det sista fokusområdet; yttre 

förutsättningar, kommer organisationens värderingar, mål och kultur in i bilden. Jacobsen och 

Thorsvik (2009) betonar att ju mer genomträngande kulturen är ju högre tillit kommer 

medarbetarna ha för varandra men även för ledarna. Vidare beskriver Jacobsen och Thorsvik 

(2009) att organisationskulturen kan i bästa fall skapa en stark känsla av tillhörighet och 
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gemenskap. Organisationskultur kan enligt Schein (1985) definieras som de grundläggande 

antaganden, normer och värderingar som finns hos människorna i en organisation. Det finns 

organisationer där kulturen är väldig homogen och stark (Martin, 1992). Men det finns även 

organisationer där kulturen är splittrad och det finns flertal subkulturer som fortlever i olika 

grupperingar av varierande storlek (Jacobsen och Thorsvik, 2009).  

  

Som detta teoriavsnitt gör tydligt påverkas medarbetarskap och dess utveckling av en rad både 

yttre och inre faktorer. Beskrivningen av det sista fokusområdet och organisationskulturen tar 

ämnet tillbaka till det som teorin började med, nämligen grundspelet för arbetsgruppen och 

grundförutsättningar som definierar hur arbetet kan förbättras och effektiviseras. 
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3 Metod 

 

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom upplägget i studien. Studien tillämpar en abduktiv 

ansats, kvalitativa intervjuer och en hermeneutisk orientering. Under avsnittet kommer 

rubrikerna metodologiska utgångspunkter, urval, datainsamling, intervjuguide, analysmetod, 

bearbetning av data, trovärdighet och kvalité sam etik att tas upp. Avsnittet motiverar även de 

tillvägagångsätt som gjorts. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter och upplägg 

Syftet med denna studie är att få fram hur man på ett effektivt sätt i en organisation kan 

bedriva arbete med medarbetarskap och hur insatserna upplevs av medarbetare och ledare 

inom organisationen. För att kunna göra detta användes kvalitativ ansats. På grund av att den 

kvalitativa ansatsen eftersträvar djupare förståelse för ett fenomen, ansågs det vara ett 

passande tillgångasätt (Fejes och Thornberg, 2009). Vidare används abduktiv ansats i studien. 

Detta innebär att utifrån teorier har respondenternas egna erfarenheter använts för att dra 

slutsatser (Fejes och Thornberg, 2009).  

 

På Umeå kommun har det tidigare genomförts kvantitativa studier såsom medarbetarenkäter 

(Årligen, dock senast 2014) som är kopplade till medarbetarskapet av personalavdelningen. 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver kvantitativ metod genom att forskaren förklarar med 

siffror, medan med kvalitativ metod målar forskaren upp en bild av verkligheten med ord. För 

att kunna lämna det kvantitativa och flytta fokus till det kvalitativa där förståelsen av 

respondenternas upplevelser är i centrum, var valet av kvalitativ metod naturlig. Detta 

förstärktes av att organisationen inte tidigare hade använt detta angreppssätt inom området av 

medarbetarskap. 

3.2 Urval 

Urvalet gjordes i första steget med hjälp av Umeå kommun. Detta för att få tag i en arbetsplats 

som var intressant och där man enligt rapportering till beslutsstödet5 sett att man aktivt arbetat 

                                                 
5 Beslutstöd innebär att cheferna ger information om sitt arbete till deras arbetsgivare, detta inkluderar hur 

arbetet med medarbetarskap har fortlöpt. 
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med medarbetarskapet. I beslutsstödet kan man utläsa vad cheferna har rapporterat in som 

aktiviteter kring medarbetarskap. I första skedet bads Umeå kommun att ta ut ett antal 

arbetsplatser som rapporterat in ett omfattande arbete med medarbetskap. För att urvalet 

skulle ske så slumpmässigt som möjligt kontaktades därefter alla enheter utifrån första 

urvalet. Den enheten som först svarat att de hade möjlighet att delta till studien valdes till 

studien. Personalavdelningen på Umeå kommun ansvarar för utveckling av bland annat 

medarbetarskap. Av denna anledning fick de inte information om vilken enhet som valts till 

studien, vilket säkerställde anonymiteten för respondenterna på arbetsplatsen. Vidare 

kontaktades chefen på enheten för att be hen skicka ut en förfrågan (se bilaga 4) till chefens 

alla medarbetare(Chefen fick dock veta vilka av medarbetarna valdes till intervjuerna då de 

behövde hens godkännande för att vara frånvarande från arbetsuppgifterna.). Av alla 

medarbetare tackade sex medarbetare och en chef ja till undersökningen. Målet med urvalet 

var från början att hålla nio individuella intervjuer med åtta medarbetare och en chef. För 

ändamålet ansåg vi att detta var tillräckligt för studien.  

3.3 Datainsamling 

Under maj månad skedde intervjuerna för studien. Intervjuer ansågs vara ett lämpligt sätt för 

datainsamling, då de gav ett stort utrymme för respondenterna att uttrycka sig till skillnad mot 

enkäter, där man lätt kan begränsa respondenternas svar. På grund av tidsbrist blev vi tvungna 

att hålla intervjuerna på respondenternas arbetsplats, detta gjordes dock i separat mötesrum 

med ingen insyn. Det hade eventuellt varit önskvärt att hålla intervjuerna på annan plats för 

att respondenterna skulle känna sig opåverkade av arbetsplatsens omgivning.  

 

Samtliga respondenter tillfrågades om de godkände att intervjuerna spelades in vilket de 

också tillät. Som tillägg till detta togs det även anteckningar. Alla respondenter informerades 

om forskningens syfte, hur materialet skulle användas, vilka som skulle ha tillgång till 

materialet och vilka rättigheter respondenterna hade. 

3.4 Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 1) arbetades fram med hjälp av teoridelen och de teman som använts 

i frågeställningen. Dessa fyra teman är; att arbeta med medarbetarskap, hur upplever chefer 

och medarbetare ett relationsinriktat medarbetarskap, hur upplever chefer och medarbetare ett 

resultatinriktat medarbetarskap och att utveckla medarbetarskap. Utifrån dessa teman togs det 

fram frågor som skulle spegla syftet med denna rapport. För att dels ha en struktur att falla 

tillbaka på under intervjun men samtidigt kunna vara så flexibla som möjligt med följdfrågor 



24 
 

bestämdes det att intervjuguiden skulle vara semistrukturerad. Under intervjuerna följdes 

intervjuguiden och alla respondenter fick svara på frågorna i den. Alla frågor i intervjuguiden 

var öppna för att kunna skapa så mycket frihet som möjligt för respondenterna att svara med 

egna ord. För att testa intervjufrågorna gjordes en pilotintervju där det tillkom några extra 

frågor som ansågs vara intressanta för studien. Frågan om informella möten såsom fikaraster 

var en sådan fråga. Intervjuerna delades upp mellan forskarna på grund av tidsbrist. Detta 

gjorde att intervjuerna såg lite olika ut, men eftersom att semistrukturerad intervjuteknik 

tillämpades fick respondenterna ändå svara på samma frågor och respondenternas utsagor 

hölls inom ämnesområdet. 

3.5 Analysmetod 

Centralt i ett hermeneutiskt förhållningssätt är att den syftar till att tolka, förstå och förmedla 

det som informanterna berättar (Fejes och Thornberg, 2009). Analys utifrån ett hermeneutiskt 

förhållningssätt kan se olika ut beroende på forskarnas förförståelse för det fenomenet som 

studien handlar om. Förförståelsen är den erfarenhet och kunskap som forskaren har med sig 

om det fenomenet som ska studeras och det är av värde att forskarna presenterar sin 

förförståelse. I detta fall har forskarnas förförståelse omfattat teoretisk kunskap kopplat till 

ämnet medarbetarskap. Fokus ska oavsett detta ligga på att nå en djupare förståelse av det 

som informanterna berättar och beskriver om medarbetarskapet.  

 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att det sker en form av växling mellan delar och 

helhet av respondenternas svar. I vissa fall kan delar av utsagorna av samma respondent vara 

motsägelsefulla och analysen strävar efter att försöka förstå respondentens egentliga mening 

med sina utsagor. Lösryckta utsagor kan även ses som naiva tolkningar av det som 

respondenterna berättar om ett fenomen och analysen skall inte fastna i dessa utan sträva efter 

en mer komplex förståelse då olika delar av utsagorna ställs samman. I analysen har det varit 

fokus på att nå denna typ av mogen tolkning och konstant kritiskt reflektera över 

tolkningarna. Av denna anledning har vi lyssnat genom intervjuerna och läst transkriberingar 

flertal gånger och försökt skapa oss en djupare förståelse av det som sagts under intervjuerna.  

 

På grund av att tolkning av data i hermeneutisk analys sägs likna en spiral, där det sker en 

rörelse mellan forskarna förförståelse och möten med nya erfarenheter såsom fördjupning i 

teori, har tolkningen inneburit en konstant växling mellan det empiriska och teoretiska 

materialet (Fejes och Thornberg, 2009). 
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3.6 Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in och transkriberades av forskarna. Detta gjorde att forskarna först fick 

lyssna igenom intervjuerna åtskilliga gånger och därefter kunde de läsa materialet i skrift ett 

flertal gånger. Återkommande och liknande utsagor färgkodades och kopplades till studiens 

fyra teman. Intervjuerna hade en semistrukturerad form, vilket gjorde att respondenterna 

kunde berätta om fenomenet under olika tillfällen och kopplat till olika frågeställningar. 

Färgkodning och samling av olika utsagor till teman gjorde att det var lättare att få till en 

helhetsbild av materialet. Utifrån respondenternas svar har citaten valts med hänsyn till 

kontexten och helheten av det som sagts under intervjuerna. Delarna i analysmaterialet 

jämfördes hela tiden mot teorins helhet för att få ett bredare perspektiv. Detta gjorde att det 

var enklare att tolka resultatet. 

3.7 Trovärdighet och kvalité 

För att kunna säkerställa studiens trovärdighet och kvalité finns det en rad aspekter som 

forskarna tagit hänsyn till under arbetens gång, vilket kommer beskrivas här. I kvalitativ 

forskning är det viktigt att forskarna lägger undan sin förförståelse genom att öppet analysera 

data och lämna egna åsikter och teorier åt sidan. Samtidigt är det av värde att forskarna 

presenterar sin egen förförståelse och diskuterar hur denna trots allt kan ha påverkat studien 

(Fejes och Thornberg, 2009). Att urvalet är slumpmässig i så stor utsträckning som möjligt 

ansågs vara ytterst viktigt för studiens trovärdighet.  

 

Det har funnits en ambition att hålla alla respondenter anonyma i rapporten. Däremot har 

forskarna inte haft möjlighet att begränsa respondenternas eventuella diskussioner på 

arbetsplatsen kring deltagande till studien. En pilotintervju genomfördes med en respondent 

på en annan enhet för att testa om frågorna tolkades på rätt sätt. Resultaten av pilotintervjun 

behandlas inte i rapporten. 

3.8 Etik 

Alla respondenterna informerades om syftet med forskningen och hur materialet kommer att 

användas och vilka som har tillgång till materialet. För att samtyckeskravet skulle bli 

fullständigt uppfyllt fanns det även möjlighet för intervjukandidaterna att tacka nej till att bli 

intervjuade. De informerades även om möjlighet att avbryta intervjun och om att de inte 

behövde svara på enskilda frågor. Intervjuerna har analyserats utan att respondenternas 

personuppgifter kunnat synas, vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt att för 

utomstående identifiera respondenterna i efterhand. Alla respondenterna i studien är med 
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andra ord anonyma. Alla dessa krav är i linje med Vetenskapsrådet (2002) riktlinjer för 

forskningsetik. 

 

 

 

4 Resultat  

 

I denna resultatdel presenteras resultat från intervjuerna som har genomförts för studien. 

Resultaten är uppdelade i teman utifrån denna studies frågeställning, resultaten visas i 

följande ordning; Tema 1: Att arbeta med medarbetarskap, Tema 2: Upplevelser av det 

relationsinriktade medarbetarskapet, Tema 3: Upplevelser av det resultatinriktade 

medarbetarskapet och Tema 4: Att utveckla medarbetarskapet.  

 

4.1 Tema 1: Att arbeta med medarbetarskap 

Det första temat beskriver resultat på vilka aktiviteter medarbetarna upplever är kopplade till 

frågan om medarbetarskap. Hur beskriver ledare och medarbetare att man har arbetat med 

medarbetarskap inom enheten. I resultaten redovisas först alla påtalade aktiviteter och därefter 

anges det som respondenterna har beskrivit om yttre påverkansfaktorer som de upplever att ha 

inverkan på arbetet med medarbetarskap. 

 

När frågan om respondenterna känner till organisationens aktiviteter kring medarbetarskap 

ställdes, angavs det flertal aktiviteter som respondenterna upplevt involverar medarbetarskap 

eller MÖTS6. Flertal respondenter anger att dialog i generella termer och i olika 

konstellationer är en del av medarbetarskapsarbete. Mer specifikt anger respondenterna 

planeringsdag, arbetsplatsträffar och gruppträffar som forum för dialog. 

 

Alla respondenter upplever att de under en planeringsdag aktivt har arbetat med 

medarbetarskapsfrågor. Arbetet under denna dag har fokuserat på att i nya konstellationer 

diskutera och bryta ner frågorna kring medarbetarskap samt att lära känna individerna. En av 

respondenterna beskriver denna dags aktiviteter som teambuilding; 

 

                                                 
6
 Förkortning för Umeå kommuns värdeord medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. 
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”Men sen också hela dagen var en sån teambuilding med övningar man sitter 

och fikar ute där det råkar finnas en plats över och man råkar sitta bredvid nån 

man inte pratar i vanliga fall.” Respondent 1 

 

Hälften av respondenterna påtalar att de på Arbetsplatsträffar (Se bilaga 3), har använt sig av 

befintliga dialogfrågorna från den digitala plattformen7 och att det är ett forum där de har varit 

med och diskuterat medarbetarskapsfrågorna. Enligt chefen har frågorna sedan år 2015 varit 

med som en återkommande punkt på dessa träffar.  

 

”Och där kan jag väl känna att ibland så har vi ofta tid att diskutera ett eller två 

case eller de här frågorna från digitala plattformen” Respondent 4 

 

Den digitala plattformen (Se bilaga 3) med de befintliga diskussionsfrågeställningarna, har 

använts av chefen vid planering av diskussionsunderlag till möten. Några av respondenterna 

uttrycker att de är medvetna om att det finns en digital plattform, men de anger inte att de 

själva använder denna. 

 

”jamen alla de här frågorna som finns brukar vi jobba med vi är väl någonstans 

halvvägs igenom det där”Respondent 5  

 

Majoriteten av respondenterna anger att de under [Gruppträffar]8 (Se bilaga 3) har diskuterat 

punkter som de upplever vara kopplade till medarbetarskap.  Under gruppträffarna har det 

varit aktuellt att diskutera en ny [arbetsmetod]9 som har införts för att strukturera upp arbetet 

och som alla inom yrkesrollen har fått utbildning inom. Respondenter som har tagit upp den 

nya arbetsmetoden har fått en följdfråga om arbetsmetoden är något som de kopplar till 

medarbetarskap. En av dessa respondenter beskriver att arbetsmetoden stödjer 

medarbetarskap; 

 

”Jag tänker att den stödjer medarbetarskap, med det är ingenting som på 

papper står så.” Respondent 3 

                                                 
7 Den digitala plattformen är ett verktyg som tagits fram av Umeå kommun för att diskutera aktuella frågor som 

berör medarbetarskapet. 
8 Fingerat namn på forum. 
9 För att anonymisera skrivs inte det riktiga namnet ut. 
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Utöver dialog i olika gruppkonstellationer anger respondenterna även användningen av 

medarbetarenkät10 som en aktivitet som är kopplat till medarbetarskapet. Några av 

respondenterna berättar att resultatet av medarbetarenkäten har använts som underlag för att ta 

ett beslut om vilka fokusområden enheten borde ha i sitt arbete med medarbetarskap. En 

respondent beskriver arbetet på följande sätt; 

 

”…medarbetarskapet då utifrån medarbetarenkät och sånt där den har gått 

igenom och på något sätt ehh tillsammans bestämt ehh några fokusområden som 

vi ville titta djupare i som arbetsgrupp tillsammans med vår chef….det har vi 

gjort..” Respondent 3 

 

Några av respondenterna beskriver att medarbetarskapsarbetet sker på individnivå och dessa 

tar upp medarbetarsamtal och utvecklingssamtal som aktiviteter kopplade till 

medarbetarskapet som sker på individnivå. Chefen beskriver att hen i enskilda samtal med 

medarbetare har lyft fram att det är individernas beteende som påverkar medarbetarskapet; 

 

”jag vill trycka på att varje enskild medarbetare känner att det blir också på 

mitt ansvar och inte bara att vi pratar om medarbetarskap som nånting som 

bara händer för att nån annan gör nånting, det har jag nog tänkt själv alltså att 

det måste bli att jag också, vad ska jag göra för att det här ska få effekt.” 

Respondent 4 

 

Kring frågan om hur medarbetarskapet ska arbetas med på individuell nivå, beskriver en av 

respondenterna att det under utvecklingssamtalet har diskuterats individuella 

utvecklingsområden. Här tar hen ställning till hur resultatet av det individuella arbetet sker; 

 

”Och då är det ju upp till oss hur resultatet blir av det. Väljer vi att byta banor 

och gå ner och fika eller fråga om hjälp av nån på andra våningen eller på 

samma våning så påverkas självklart resultatet av medarbetarskapet.” 

Respondent 2 

 

                                                 
10 Görs vanligen varje år i Umeå kommun, dock senast 2014. 
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När respondenterna får frågan om det har funnits några hinder eller underlättande 

omständigheter som påverkat arbetet med medarbetarskap beskriver respondenterna att 

organisationsförändringar, många olika gruppkonstellationer i arbetet och prioritering av det 

dagliga arbetet är faktorer som påverkat arbetet. Nedan beskrivs dessa faktorer och som 

senare också berörs under tema 4. 

 

Det har skett ett flertal förändringar på enheten under de senaste åren och respondenterna 

upplever att flertal strukturella förändringar har påverkat förutsättningar att arbeta med 

medarbetarskap. En av respondenterna beskriver de ständiga förändringarna och hur det 

påverkar dennes arbetsvardag; 

 

”det är väl en ganska stor förändring och sen har vi- vi har bytt områden och vi 

har fått.. lite nya direktörer och vi bytte det är lite stökigt…jobbar vi ju mycket i 

projektform och där händer det ju grejer hela tiden.. ständigt förändringsarbete. 

Alltså hela tiden… hela tiden tänker jag förbättring, förbättring, förbättring så 

jag hinner som inte landa i en stabilitet utan vi bara utvecklar och tänker att det 

där blev ju inte bra och så gör vi nytt och vi hinner nästan inte reflektera 

emellanåt.”  Respondent 5 

 

Att aktiviteterna genomförs i olika konstellationer upplever respondenterna på olika sätt. 

Vissa av respondenterna beskriver att varierande gruppkonstellationer har bidragit till att de 

inom gruppen haft möjlighet att lära känna varandra. Det har enligt chefen varit ett medvetet 

val att försöka blanda ihop medarbetare som innan förändringar har jobbat i olika avdelningar 

så att gamla grupperingar bryts och nya kontaktytor skapas. 

 

”jag tycker att är viktigt att blanda gruppen, liksom få att man kan möta andra 

och börja skapa den här tilliten på nått sätt” Respondent 4 

 

En respondent beskriver hur hen upplever det att arbeta med medarbetarskapsfrågor i 

varierande gruppkonstellationerna på följande sätt; 

 

”det va jättebra utifrån det här lära känna perspektivet men samma dag var vi 

ju också indelade i gruppen och diskuterade konkreta frågor kring 
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medarbetarskap och hur det är att vad är en bra medarbetare för mig och det 

var ju också tvärgrupper och det var ju också väldigt bra.” Respondent 7 

 

Några av respondenterna uttrycker sig vara medvetna om chefens medvetna motiv om varför 

arbetet utförs i varierande gruppkonstellationer; 

 

”Ju men tanken är ju medarbetarskap man kan prata medarbetarskap gentemot 

varandra, jag vet ju att vår chef vill att vi ska gå lite mer över gränserna och 

jobba, dela varan mellan [Avdelning 1]11 och [Avdelning 2]12  grupper, blanda 

oss och ta hjälp av varan.” Respondent 2 

 

En del av respondenterna upplever att när arbetet genomförs i olika gruppkonstellationer 

händer det att dialogen är svår att driva framåt. I arbetsgruppen finns det två arbetsgrupper 

med olika inriktning på sitt arbete. Respondenter förklarar att arbetsuppgifterna för 

medarbetare inom de två arbetsgrupperna är för olika, vilket leder till att dialogen inte 

fortskrider. En respondent beskriver detta på följande sätt; 

 

”och ibland har vi haft behov av att prata i de mindre tidigare grupperna 

nästan för att det blir nästan det blir så långt ifrån ens egen verklighet att man 

orkar nästan inte ens engagera sig …hittat någon form av mötesstruktur också 

eller alltså där man kan prata de här kärnfrågorna som inte berör alla..” 

Respondent 7 

 

En del av respondenterna upplever att det förut har bedrivits mer aktivt arbete med 

medarbetarskap, men att i dagsläget har arbetet stannat av eller att det inte följer med till det 

dagliga arbetet. 

 

”Sen kan jag väl erkänna att det faller ut i det dagliga arbetet, då är man så 

fokuserad på att lösa det för stunden.” Respondent 2 

 

                                                 
11 Fingerat namn för anonymisering 
12 Fingerat namn för anonymisering 
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Flera respondenter säger att det händer att medarbetarskapsfrågorna bortprioriteras på möten 

på grund av punkterna som är närmare det dagliga arbetet. En av respondenterna beskriver 

vad som kan hända på möten på följande sätt: 

 

”Och där kan jag väl känna att ibland så har vi ofta tid att diskutera ett eller två 

case eller de här frågorna från digitala plattformen, men nu sist så fick vi ingen 

tid alls då det blev så mycket diskussion kring andra frågor i dagordningen...” 

Respondent 4 

 

Avsnittet går nu över från att beskriva resultatet och hur man arbetar med medarbetarskap till 

att gå in på studiens resultat kring relationerna i medarbetarskapet. 

4.2 Tema 2: Upplevelser av det relationsinriktade medarbetarskapet 

Under detta tema redovisas de resultat som handlar om hur medarbetarna beskriver 

relationerna på arbetsplatsen. Först presenteras resultat kopplade till relationerna mellan 

medarbetare, därefter relationerna mellan chef och medarbetare och till sist det hur 

respondenterna ser på relationen till arbetsgivaren och det egna arbetet. 

 

Intervjuaren ställde en öppen fråga om hur relationerna på arbetsplatsen ser ut och alla 

respondenter fokuserar initialt på att berätta om relationerna mellan medarbetare. De flesta 

upplever att relationerna mellan medarbetarna är öppna. Till en stor del upplever 

respondenterna att de ”har högt i tak” Respondent 2 och 3. Vidare utrycker respondenterna 

att det har respekt för varandra och varandras arbete.  

 

Respondenterna beskriver de öppna relationerna sinsemellan på följande sätt; 

 

”Det är väldigt öppet, klimatet är öppet och förlåtande.” Respondent 1 

 

”upplever att majoriteten kan man vara väldigt öppen med i samtal och uttrycka 

mycket.” Respondent 3 

 

”vi har ju ganska högt i tak..” Respondent 2 
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En av respondenterna beskriver relationen till sina kollegor och berättar i det sammanhanget 

om respekt för andra på följande sätt; 

 

”vi har stor respekt för varandra ehh vi är öppna.. vi har respekt för varandra.. 

det är en bra arbetsgrupp” Respondent 6 

 

Några av respondenterna anger också att de har tillit till sina egna och andras förmåga att 

utföra arbetet. Respondenter utrycker sig om tillit till andra arbetskamrater såhär;  

 

”vi är inte och lägger oss i varandras arbete alltså om det inte behövs eller att 

man efterfrågar det utan ja- jag sköter mitt …har vi ju tilltro till att eller jag 

tänker att mina kollegor gör precis likadant och att de gör ett jättebra jobb och 

sådär… det är ju jävligt skönt att gå till ett jobb som man behärskar … ehh jag 

har bra arbetskamrater jag har en bra chef ..Jag har väldigt, väldigt stor frihet i 

mitt jobb vilket är väldigt tilltalande…det är väl det någon kanske..topp tre 

anledningar ja..frihet under ansvar såklart” Respondent 6 

 

”vi känner alla att vi litar på våra kolleger att de gör ett bra jobb och sen 

kommer vi alla att göra det lite olika” Respondent 3 

 

En del av respondenterna upplever dock att relationerna inte är öppna och att det finns 

grupperingar där man upplever sig känna sig mer trygg jämfört med andra grupperingar. Flera 

respondenter hävdar att det finns eller kan finnas individer som inte vågar komma till tals när 

gruppen är stor; 

 

”så kan jag inte säga at jag vet att alla känner sig bekväm i alla lägen” 

Respondent 3 

 

”..en större grupp…då är det lätt att det blir tyst i rummet om folk inte får vågar 

prata och säga vad man tycker och..att man inte kan ha den dialogen med 

varan..Alltså vissa kollegor kan jag uppleva har svårt att komma till uttryck och 

de säger ju det själva också att det är så stor grupp och jag vågar inte prata” 

Respondent 7 
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När en respondent beskriver relationerna, lyfter hen upp att den finns en stark grundgrupp och 

nya medarbetar kan ha svårt att komma in i den gruppen. Samma respondent utvecklar sitt 

svar och beskriver grundstommen vidare och beskriver den som den trygga gruppen; 

 

”en ny kollega som inte har varit med från början och jag ser verkligen att hen 

har svårt att ta sig in i vår grundstomme…Ibland känner man att vara i den 

hära trygga gruppen jag vet vars jag har, det kanske är en dålig dag, då kanske 

jag söker mig till min kärngrupp” Respondent 2 

 

När respondenterna får frågan om någon av aktiviteterna kopplade till medarbetarskap som de 

har varit med om har påverkat relationerna berättar många av respondenterna att dialog trots 

allt i olika forum upplevs bidra positivt till relationerna mellan medarbetarna. En respondent 

beskriver vad hen upplever kan påverka relationerna positivt på följande sätt; 

 

”Jag tänker att hela en sån där dag när vi är tillsammans på en annan plats och 

gör saker tillsammans påverkar relationerna positivt…Men jag tänker alla såna 

situationer som vi kan skapa där vi pratar med varan i nya konstellationer men 

även om nya saker, det ger positiva saker till våra relationer” Respondent 1 

 

Det är flera respondenter som upplever att det kan finnas strukturella element som kan ha 

betydelse för hur relationerna upplevs. Ett exempel lyfter respondenterna fram är att det finns 

fler än ett fikarum på arbetsplatsen. 

 

”Fikarasterna, ja men de är ju härliga och jag försöker ta mig tiden till det. Jag 

är lite egoistisk så jag väljer var jag går. Man kan välja olika ställen.” 

Respondent 2 

 

När intervjuaren ställer en fråga om hur relationen är med chefen, beskriver flera respondenter 

att relationen till chefen som god. När respondenterna utvecklar sina svar kommer det fram att 

det som de upplever som god innebär att medarbetarna kan uttrycka vad man tycker inför 

chefen och att respondenterna har en bra dialog med chefen. Några av respondenterna 

beskriver kommunikationen med chefen på följande sätt; 
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”Alltså vi har kunnat säga precis vad vi tycker och tänker. när man kopplar till 

chef en bra relation så att få kunna uttrycka vad man tycker.” Respondent 3 

 

”Vi har en bra dialog med våra chefer vi har..jag tycker att att dem lyssnar på 

oss medarbetare ..känner inte att man inte kan gå och på något sätt ta upp 

frågor och så vidare utan jag tror att det är ett väldigt öppet samtalsklimat” 

Respondent 6 

 

När respondenterna beskriver relationen med chefen kommer det även fram att medarbetarna 

har respekt för chefens position. Några av respondenterna beskriver hur de ser på relationen 

med chefen och förklarar hur de förhåller sig till chefens position på följande sätt; 

 

”jag håller en viss distans utifrån att [hen]13 har en chefsposition, den 

respekterar jag. Jag kommer inte i onödan med frågor som jag själv anser mig 

att kunna lösa. Men jag vet också att skulle det krisa så är det en öppen dörr” 

Respondent 2 

 

” jag tänker att chefen ska leda och fördela arbetet men jag vill ju ha saker 

tillbaka..jag menar jag kommer inte att börja gnälla på min chef..” Respondent 

6 

 

De flesta av respondenterna upplever att chefen inte hinner med det som har lagts på dennes 

bord och detta sker oavsett hur respondenter beskrivit relationen i övriga termer. Majoriteten 

av medarbetarna uttrycker att chefen har för mycket att göra och att hen har för många 

medarbetare under sig. Detta anges också som en förklaring till de brister som medarbetarna 

upplever i sin relation med chefen. Även chefen själv upplever att [hen] inte mäktat med att 

jobba med medarbetarskap systematisk. 

 

Några respondenter upplever att chefen saknar ”nära ledarskap” Responden 5, 

respondenterna utvecklar svaren och beskriver arbetsbördan som chefen har och konsekvenser 

av det på detta sätt; 

 

                                                 
13 Fingerat för anonymisering, alla begrepp som benämns ”[hen]” är anonymiserade för respondentens trygghet. 
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” en svaghet när [hen] har så mycket...[hen] har flera APT:n och flera 

arbetsgrupper ja det är en stor skillnad…[hen] saknar nära ledarskap för det 

har [hen] inte..[hen] har inte..[hen] har inte den tiden och möjligheten” 

Respondent 5 

 

”det har blivit lite mer avstånd mellan medarbetare och chef mot för hur det var 

tidigare” Respondent 7 

 

”Hon gör ett bra jobb när hon är med oss men vi behöver mer” Respondent 1 

 

Respondenterna beskriver även sin relation till arbetsgivaren och det egna arbetet. Flera av 

respondenterna avser att de har möjlighet att forma sitt eget arbete. En av respondenterna 

beskriver möjligheten att forma sitt arbete på detta sätt; 

 

”det är en härlig arbetsplats..möjligheter att anpassa eller liksom forma sin..sitt 

jobb också..”  Respondent 7  

 

Vidare visar resultaten att respondenterna upplever att de får mycket eget ansvar och har 

tydliga ansvarsområden i arbetet. En respondent beskriver eget ansvar på följande sätt; 

 

”Dels så har vi en väldigt stort eget ansvar, det har vi haft från början och det 

trivs jag med. Att få ha ganska stort, stort ansvarsutrymme utifrån mitt 

uppdrag.” Respondent 2 

 

 Respondenter beskriver ansvarsområdena i termer av tydlighet i arbetet på följande sätt; 

 

”jag vill ju utföra mitt jobb och det det är ingen..vi är inte och lägger oss i 

varandras arbete alltså om det inte behövs.. jag har mina arbetsområden och så 

tänker jag att jag får göra dem ifred” Respondent 6 

 

Några respondenter upplever att arbetsplatsen är trygg och de upplever även att det finns 

utvecklingsmöjligheter. Detta beskrivs utifrån följande citat; 
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”det är en väldigt trygg arbetsplats för mig… Känner att jag får utvecklas.” 

Respondent 2 

 

Nu lämnas avsnittet om det relationsinriktade medarbetarskapet och rapporten går in på att 

redovisa resultaten kring det resultatinriktade medarbetarskapet.  

4.3 Tema 3: Upplevelser av det resultatinriktade medarbetarskapet 

Under detta tema anges resultat som visar hur medarbetarna beskriver det resultatinriktade 

medarbetarskapet och huruvida medarbetarna upplever att aktiviteterna bidrar till det som 

organisationen vill uppnå med medarbetarskapsarbete.  

 

Resultatet visar att alla förutom en respondent har deltagit i aktiviteter där mål och resultat har 

varit ett diskussionsämne. De flesta upplever att målarbetet är regelbundet och det utförs både 

på gruppnivå och inom enheten. Några av respondenterna beskriver att målarbetet sker även 

på individuell nivå och att det i de individuella utvecklingsplanerna ska finnas 

individanpassade målsättningar. Två av respondenterna beskriver det individuella målarbetet 

på olika sätt. En respondent beskriver de individuella målen såhär; 

 

”fåniga mål i min utvecklingsplan, det är ingenting som hjälper mig med 

nånting så det är nog med att tillfredsställa systemet” Respondent 1 

 

Och den andra respondenten som beskriver individuellt målarbete på detta sätt; 

 

”utvecklingssamtalet och hur vi la det på min nivå och ja vi pratade om det och 

vi hade det som en punkt…jag har själv lagt in en målsättning att ta mer hjälp 

av varandra” Respondent 2 

 

Målen beskrivs vara till viss del utopiska. De respondenterna som upplever målen som 

orealistiska beskriver målen på följande sätt; 

 

”de är väl inte helt orealistika men hur många vi ska kunna hjälpa det kan jag 

tycka ibland är lite högt räknat med tanke på hur många vi är..och 

svårighetsgraden på dem som vi möter” Respondent 7 
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Några andra respondenter beskriver målarbetet som regelbundet, men det saknas utrymme för 

justeringar. De uttalar sig på följande sätt när de berättar om uppföljning av målen; 

 

”Att man skulle vara lite mer öppen för att justera lite grann under året” 

Respondent 1 

 

”har vi bett om som arbetsgrupp att vissa siffror vill vi ha oftare för att kunna 

göra förändringar än att få siffrorna när man känner att jaha, nu kan vi inte 

göra nån förändring på det här” Respondent 3 

 

Flera av respondenterna lyfter fram att det finns en stark styrning uppifrån i målarbetet, att det 

är de politiska målen som skapar ramverken för arbetet. Flera respondenter beskriver målen 

som kvantitativa. Många av respondenterna upplever att målarbetet till stor del innefattar 

uppföljning av statistik och att det handlar om att ”räkna pinnar” Respondent 3. En av 

respondenterna beskriver målarbetet med kvantitativa mål på följande sätt; 

 

”För mig är det, jag vill in med den här pinnen och jag vill jobba och skapa 

förutsättningar så den här pinnen ska inte komma tillbaka till oss…men det är 

inte flödet jag är ute efter utan jag vill jobba för att det ska vara hållbart. Och 

det kan jag väl se utifrån de här kvantitativa målen att det blir väldigt mycket att 

flödet ska upprätthållas.” Respondent 3 

 

”att det inte bara blir mål på en för att det ska se bra ut i statistiken..” 

Respondent 7 

 

Vidare framkommer att det har diskuterats kring de kvantitativa målen som enheten bör nå 

och det kvalitativa arbetet.  Några av respondenterna upplever att det kan vara problematiskt 

att definiera vad som är medborgarfokus och hur garanterar man medborgarfokus när man har 

siffermål som beskriver hur många personer som ska genom systemet. 

 

”Jag skulle vilja att det fanns,, att man kunde ha system som tittade mer på 

individens upplevda förändring…kvantitativa resultat utifrån ledning” 

Respondent 3 
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”det kan vara en procentsats som talar om hur många som ska [bli 

hjälpta]14men där tar man inte alls hänsyn till vilka personer som har kommit in 

och vad har hänt för de som inte har [fått hjälp]15det kan ju ha varit väldigt 

positiva resultat” Respondent 1 

 

Resultaten visar att aktiviteterna kring medarbetarskap inte upplevs ha påverkat hur man 

arbetar med mål. Det kommer fram att det som diskuteras inte kopplas till vardagen och en av 

respondenterna uttrycker sig kring detta på följande sätt; 

 

”jag tycker inte att vi är nå särskilt bra på att sätta mål som utgör nån form av 

verktyg i praktik utan det är, du vet lite för sakens skull och det ska göras en 

gång om året.” Respondent 1 

 

Studien har nu gått igenom det resultatinriktade medarbetarskapet. Rapporten går nu in på det 

sista temat i resultatdelen, nämligen hur man kan utveckla medarbetarskap.  

4.4 Tema 4: Att utveckla medarbetarskap 

Under denna rubrik visas resultaten som handlar om vad det finns för utvecklingsmöjligheter 

för arbetet med medarbetarskap. Många av respondenterna beskriver faktorer som påverkar 

hur medarbetarskaparbetet fortskrider, vilket till en viss del även behandlats under tema 1. 

 

Det upplevs vara svårt att få till alla dessa aktiviteter kring medarbetarskap regelbundet eller 

prioritera dem före allt annat arbete som påkallas fortlöpande. Respondenterna beskriver 

tidsbristen på följande sätt; 

 

”Det finns en jätte, en jättegod vilja till att vi ska skapa det hära gemensamma 

på nått sätt positiva, det finns, det finns en stor grund, alltså alla, men det är ju 

så i jobbet så kommer ju saker och ting emellan och man blir stressad och man 

kan bli tvär och inte orkar med alltid.” Respondent 4 

 

”jag tänker att den här frågan eventuellt drunknar i allt annat sådära..” 

Respondent 6 

                                                 
14 Fingerat för anonymisering. 
15 Fingerat för anonymisering. 
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Många av respondenterna önskar att det fanns ett tydligare och systematiskt sätt att arbeta 

med medarbetarskap. Medarbetarna förutsätter till en viss grad att det bör vara chefen som 

leder arbetet samtidigt som några av respondenterna uttrycker att det beror på individen om 

det sker några förändringar i beteendet och på något sätt ”bryta sina egna mönster” 

Respondent 2. 

 

”självklart ska man kräva mer från oss medarbetarna att tänka på det. Vi har ju 

ansvar också för att ta det med oss och genomföra det och ha egna reminders 

om medarbetarskapet. Och en tydligare karta uppifrån och kanske definierar 

hur ser vi på medarbetarskap i gruppen” Respondent 2 

 

”Så jag tror att lägga upp den i agendan igen på en planeringsdag eller på en 

på träffar för att ha den levande.” Respondent 3 

 

Över hälften av respondenterna berättar att det finns separata fikarum och att det finns 

begränsningar i hur olika grupper konfronterar varandra i arbetsvardagen.  

 

”för att vi sitter på olika våningsplan och umgås inte så jättemycket förutom att 

vi har möten tillsammans och vi jobbar ganska vitt” Respondent 5 

 

”… att göra aktiviteter där vi får mötas och ha lite roligt och skratta 

tillsammans så det är väl kanske det som är om man tar då kopplingen till hur 

är det på fikarasten” Respondent 7 

 

Några respondenter upplever att tidpunkten för arbetsplatsträffar som är på fredag 

eftermiddag inte är optimal för att alla skulle orka bidra till diskussioner.  

 

”fredageftermiddag..behöver jag säga mer..sämsta dagen i veckan kanske” 

Respondent 5 

 

Några av respondenterna föreslår att frågeställningar skulle kunna formuleras mer specifikt 

för individer. 
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”Ja det tänker jag ju att det är, för det frågeställningar… när man pratar 

medarbetarskap, ju närmare jag upplever att det är mig själv och min roll, desto 

lättare har jag ju att ta till mig naturligtvis, känner jag att det är paketerad för 

att passa vem som helst i organisationen så blir det lite mer diffust” Respondent 

2 

 

När respondenterna pratar om det resultatinriktade medarbetarskapet och arbetet med målen 

kommer det även fram en önskan om hur respondenterna skulle vilja arbeta med mål. Flera 

respondenter upplever att de skulle vilja arbeta mer med kvalitativa mål och att uppföljning 

borde ske oftare så att det skulle finnas utrymme för justeringar.  

 

”.. sen pratar ju vi en hel del om de här mjuka värdena hur mäter man att någon 

har kommit närmre arbetsmarknaden till exempel att få någon att man kanske 

inte har tagit sängen till att faktiskt tagit sig upp ur sängen och till och med 

duscha och gå ut en sväng på dagen och ah det där är ju jävligt svårt men det 

finns ju något som heter [kvalitativa mål]16 som jag inte har så mycket hum om 

men det finns ju sätt att mäta det här på men men det är ingenting vi har börjat 

med” Respondent 6 

 

I detta avsnitt har vi haft för avsikt att sammanfatta resultat av vår studie utan att tolka 

utsagornas innehåll. I nästa avsnitt, analys, kommer vi att gå djupare in i vad som har sagts 

och analysera resultaten mot tidigare forskning. 

                                                 
16 Fingerat för anonymisering. 
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5 Analys 

 

I detta avsnitt ligger fokus på att analysera resultaten som studien angett genom att koppla 

till den tidigare kunskapen inom området som har presenterats i teoridelen. Analysdelen 

följer samma struktur som resultatdelen. Den börjar alltså med Tema 1: Att arbeta med 

medarbetarskap, Tema 2: Upplevelser av det relationsinriktade medarbetarskapet, Tema 3: 

Upplevelser av det resultatinriktade medarbetarskapet och slutligen Tema 4: Att utveckla 

medarbetarskap.  

 

 

Under analysdelen har vi hela tiden arbetat med delarna av respondenternas svar för att sedan 

tolka dem mot helheten i teoriavsnittet. Detta stämmer överens med hur man analyserar 

hermeneutiskt. Detta har vi gjort genom att ta del av aktuell forskning inom de olika 

områdena.  

5.1 Tema 1: Att arbeta med medarbetarskap 

Resultaten visar att dialog upplevs vara en betydande del av medarbetarskapsarbetet. Både 

dialog och sociala aktiviteter karaktäriserar Tengblad (2007) som en väsentlig del av 

medarbetarskapshjulet och dessa delar tillsammans med de övriga delar av 

medarbetarskapshjulet påverkar varandra. Det kan därmed ses som att när man på enheten 

aktivt skapat möjligheter för dialog har man också skapat förutsättningar för att 

medarbetarskap kan påverkas och utvecklas. Billet & Seddon (2004) förstärker resonemanget 

kring detta och ser det som en viktig del när det gäller att skapa gemensam förståelse för 

arbete och en tillit till varandra.  

 

I resultatet ser vi att medarbetarna har fått vara delaktiga i hur man ska arbeta med resultaten 

från medarbetarenkäten och de utvecklingsmöjligheter som uppstod där. Att ha möjlighet att 

vara delaktig i hur arbetet formas beskriver Tengblad (2007) som något som ökar 

engagemanget för arbetet. Vi anser att det är naturligt att man känner sig mer engagerad för 

att arbeta mot något som man själv har varit med att besluta om. Annan forskning som 

exempelvis Guest (2007) beskriver att upplevelsen att bli involverad och lyssnad i 

beslutsfattande är kopplat till det psykologiska kontraktet mellan medarbetare och 
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arbetsgivare. Arbetstagarens upplevelse att inte bli involverad i beslutsfattande anser vi är en 

negativ känsla. Detta skulle betyda att arbetsgivaren har brutit mot det outtalade kontraktet 

mellan parterna, vilket då kan leda till minskat engagemang (Guest, 2007).  

 

Det kommer även fram i resultaten att medarbetare och ledaren uppfattar medarbetar och 

utvecklingssamtalen som en del av medarbetarskapsarbetet. Att det har pågått diskussioner 

om hur enskilda medarbetare med sitt eget beteende påverkar medarbetarskapet, ser vi som att 

det finns medarbetare på enheten som är väl medvetna om att medarbetarskap på en nivå 

handlar om ansvarstagande; i detta fall att man tar eget ansvar för sitt beteende och sin 

utveckling. När individer i en grupp är medvetna om sina egna styrkor och svagheter och 

besitter därmed en god självkännedom finns det bättre möjligheter till att gruppen fungerar 

optimalt (Tengblad, 2007). 

 

Resultaten visar att respondenterna reflekterat över ett antal yttre påverkningsfaktorer i form 

av förändringar som påverkat medarbetarskapsarbetet. Mängden av förändringar har enligt oss 

lett till att medarbetarna inte orkat hänga med och hitta balansen och stabilitet i arbetet. Detta 

resonemang påtalas även av forskare, som till exempel Lewin (1951) som studerat 

förändringar och beskrivit bland annat olika faser i förändringar och hur individerna besitter 

ett naturligt behov av stabilitet. Detta stöds även av Nilsson (2005) som beskriver att 

nybildade grupper behöver stabiliseras och få en fungerande struktur innan den kan arbeta och 

fungera på ett bra sätt. 

 

När respondenterna beskriver att arbetet med medarbetarskap i olika gruppkonstellationer har 

varit bra ur ett lära känna perspektiv tolkar vi detta som att det i gruppen finns en vilja att lära 

känna varandra. Även Nilsson (2005) anger att under introduktionsfasen i nya grupper är det 

fördelaktigt att man får möjligheten att lära känna varandra. Som resultatet visar anger 

respondenterna att dialog ibland är svårt att driva framåt på grund av att samtalet hamnar så 

långt ifrån deras egen verklighet att man orkar nästan inte ens engagera sig. Detta ser vi som 

något begränsande för både individen och gruppen och något som bidrar negativt till det som 

Tengblad (2006) presenterar som en viktig del i medarbetarskapshjulet. 

 

Resultaten visar även att det händer att medarbetarskapsfrågorna inte aktiveras i dagliga 

arbetet. Detta ser vi som att det finns brister i prioriteringen av arbetet med medarbetarskap, 
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även Jacobsen och Thorsvik (2009) understryker att detta kan bero på att 

organisationskulturen och organisationsstrukturen gör att det bortprioriteras. 

5.2 Tema 2: Upplevelser av det relationsinriktade medarbetarskapet 

Resultaten visar att det är många respondenter som beskriver relationerna med andra 

medarbetare som öppna. Detta innebär att inom denna grupp finns det öppenhet som enligt 

oss är en nödvändig del av effektivt medarbetarskap. Denna ståndpunkt delar även Tengblad 

(2007) samt Nilsson (2005) som påpekar att öppen kommunikation är en viktig komponent 

för att arbetsklimatet ska upplevas som stödjande vilket främjar medarbetarskap. 

 

När respondenterna har utryckt sig att det är högt i tak tolkar vi detta som att medarbetarna 

kan kommunicera rakt och ärligt. Resultatet visar även att många respondenter upplever att 

relationerna präglas av respekt och tillit. Detta tolkar vi som att medarbetarna har förtroende 

för varandra och varandras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Förtroende är en av 

grundstenarna för ett välfungerande samarbete enligt Nilsson (2005), likväl som öppenhet 

som vi berört i det föregående stycket.  

 

Resultatet visar att det finns olika nivåer av trygghet inom gruppen samt att alla medarbetare 

inte vågar komma till tals i alla forum. Vilket vi anser är vara kopplat till det som Nilsson 

(2005) påpekar om gruppstorlekens betydelse för samspelet i gruppen. Utöver detta tolkar vi 

det även som att detta påverkas av att det finns olika grupperingar inom enheten.  

 

Vi drar slutsatsen utifrån förändringarna att det inom enheten finns subgrupper och att dessa 

har kommit olika långt i grupputvecklingen. Subgrupper kan även ha olika kulturer enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2009) vilket i sin tur kan påverka arbetet med medarbetarskap då det 

syftar till en enhetlig värdegrund och kultur (Tengblad, 2007). 

 

Respondenterna anser att dialog är det som till största grad bidrar positivt till relationerna 

mellan medarbetare. Vi tolkar detta som att respondenterna menar att dialogen bidrar till att 

medarbetarna lär känna varandra och jobbar med att skapa en öppenhet inom hela enheten. 

Detta beskriver Ackerman (2015) som en del i att utvecklingen av en arbetsgrupp. 

 

Respondenterna beskriver relationen till chefen med att de kan säga vad de vill och att det 

finns en god dialog. Att chefen ger medarbetarna möjlighet att få sina röster hörda anser vi 
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påverkar engagemanget och i slutändan arbetstillfredsställelsen. Resonemanget stöds av 

Appelbaum (2000) som beskriver att ju mer chefen arbetar med delaktighet i beslutsfattande 

desto högre blir arbetstillfredsställelsen och engagemanget.  

  

Flera respondenter har beskrivit att chefen saknar nära ledarskap, eller att det har blivit 

avstånd mellan chefen och medarbetarna. Detta är kopplat till det som både Aronsson (2012) 

och Boxall och Purcel (2011) beskriver som psykologiska kontrakt. Vi tolkar det som att 

medarbetarna upplever att en del av det psykologiska kontraktet som de har utöver sitt 

formella anställningsavtal inte har blivit fullgjort; de kan förvänta sig att ha en närvarande 

chef, även Noon och Blyton (2007) är inne på detta i hur de beskriver psykologiska kontrakt. 

 

Enligt resultaten beskriver respondenterna relationen till arbetsgivaren och sitt eget arbete 

med att de har möjlighet att forma sitt eget arbete och att de har stort eget ansvar. Detta ser vi 

som delar i bemyndigande, vilket innebär att medarbetarna från organisationen har fått 

makten att styra sitt eget arbete till en viss grad för att öka känslan av delaktighet (Pastor, 

1996). När respondenterna anger att de trivs med detta ansvar tolkar vi detta som något 

positivt och något som förstärker relationen mellan medarbetare och sitt arbete och 

organisationen. Detta ser vi som en väsentlig del i medarbetarskapet. Även Wajda Irfaeya 

(2008) är inne på att ansvar och trivsel hänger ihop. 

 

Respondenterna beskriver även att de har tydliga ansvarsområden och att arbetsplatsen är 

trygg. Vi tolkar detta som en del i Tengblads (2007) grundspel där vikten av att veta om sina 

ansvarsområden är en del.   

 

Det finns respondenter som beskriver arbetsplatsen som att den ger möjligheter att utvecklas. 

Detta anser vi är en förutsättning för att arbetet ska kunna upplevas som meningsfullt. Vilket 

kan även kopplas till utveckling av medarbetarskapet, som förutsätter att organisationen tar 

hänsyn till medarbetarnas drivkrafter och utveckling, vilka påverkar gruppens och 

medarbetarskapets utveckling, Tengblad (2007). 

5.3 Tema 3: Upplevelser av det resultatinriktade medarbetarskapet 

Resultatet visar att respondenterna upplever att arbetet med mål och resultat sker på olika 

nivåer. Det finns därmed en grundläggande medvetenhet om vart man borde vara på väg och 

vad man strävar efter att åstadkomma inom enheten. Detta kopplar vi till det som Nilsson 
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(2005) skriver om målen som beskriver vad som är viktigt, vilket bidrar till att skapa ett 

gemensamt arbete. I medarbetarskapsarbetet anses det vara centralt att gruppen har fastslagit 

och tydliggjort det gemensamma uppdraget (Tengblad, 2007). 

 

Det som resultatet visar gällande målarbete på individuell nivå och den tudelningen som 

råder, tolkar vi som att det finns en bristande förståelse för hur individerna och deras 

individuella mål är kopplade till hela gruppens mål. För att kunna arbeta med mål på är det av 

värde att veta hur man på individnivå kan påverka det som sker på gruppnivå och vidare på 

organisationsnivå. Detta resonemang stöds av Mackie och Goethals (1987) som beskriver att 

det är bara individer som kan vara bärare av målen och att individuella mål ska överlappa 

gruppmål och organisationsmål. 

 

Resultatet visar även att målarbetet är regelbundet, men det saknas utrymme för justeringar 

under året. Vi tolkar detta som att trots att målarbetet sker regelbundet upplever 

respondenterna detta att ske för sällan, vilket göra att målen upplevs som irrelevanta. Jacobsen 

och Thorsvik (2009) beskriver detta som typiskt för offentlig sektor. Medarbetarna framhåller 

sig också att målen till en hög grad är politiska. Detta tolkar vi som att de inte har möjlighet 

att påverka målen. Tengblad (2005) beskriver detta som en betydelsefull del i 

medarbetarskapshjulet.   

 

Resultaten visar även att medarbetarna har diskuterat kring de kvantitativa målen och till en 

viss grad kvalitativa målen. Vi tolkar detta som att det finns flera respondenter som upplever 

att man ser på saker på olika sätt och att det finns en viss konflikt mellan de kvantitativa och 

kvalitativa målen. Vår slutsats här är att det uppenbart finns respondenter som upplever att de 

kvalitativa målen är viktigare än det kvantitativa målen, vilket i sin tur kan påverka att arbetet 

inte känns meningsfullt. Detta stärks även utifrån det som Jacobsen och Thorsvik (2009) 

skriver om vikten av att ha mål som är nära kopplade till arbetet.  

5.4 Tema 4: Att utveckla medarbetarskap 

Utifrån resultaten kan man läsa att flera av respondenterna beskriver att 

medarbetarskapsarbetet drunknar i allt annat. Vi tolkar denna typ av utsagor som att 

respondenterna upplever den övriga arbetsbördan som stor. Vilket gör att medarbetarna och 

chefen inte har möjlighet att fokusera på medarbetarskapsarbetet. Vidare tycks det saknas tid 

och planering för att utföra aktiviteter kring medarbetarskap. Detta tolkar vi som att 
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medarbetarskapet inte är så högt prioriterat, något som Tengblad (2007) understryker är 

viktigt för medarbetarskapet för att utveckla det. 

 

Respondenterna säger även att det finns olika fikarum och medarbetare inom olika 

avdelningar inom enheten lätt väljer att fika med de inom samma avdelning. Vi tolkar detta 

som att medarbetarna i de vardagliga beteenden följer delvis sina gamla rutiner och söker sig 

till den gruppen som de känner tillhörighet till. Detta kan även ses inom ramen av de 

förändringar som det uttalats om att ske på enheten och därmed att medarbetarna söker sig till 

trygghet och stabilitet av något slag. Precis som Lewin (1951) beskriver individernas behov 

av stabilitet. Vi ser detta även så att de aktiviteterna som genomförs för att föra olika 

avdelningar närmare varandra inte stöds av de vardagliga ramarna för arbetet. 
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6 Diskussion  

 

I rapportens avslutande kapitel tas först de viktigaste slutsatserna upp. Efter det ger den svar 

på de frågor som ställdes upp i syftet. Rapporten fortsätter sedan med en diskussion om 

metoden. Avslutningsvis tas det upp förslag på fortsatta studier.  

 

 

Utgångspunkten för denna studie var att undersöka vad som krävs för ett effektivt arbete med 

medarbetarskap. Med hjälp av ett forskningsuppdrag på Umeå kommun ville vi se om de 

arbetsinsatser som lagts ner i utvecklingen av medarbetarskap har påverkat utfallet och hur 

medarbetarskapet har utvecklats. Detta har vi velat få fram med frågor som fokuserade på hur 

det arbetas med medarbetarskap, hur medarbetare på enheten upplever relationer på 

arbetsplatsen, hur resultatinriktat arbete organiseras på arbetsplatsen och hur 

medarbetarskapet kan utvecklas. Även om ledarskap återkommer som en viktig 

påverkansfaktor har vi valt att fokusera på medarbetarskapet. 

 

För att sammanfatta resultatet som vi kommit fram till vid frågeställningen ”Hur har man 

arbetat med medarbetarskapet enligt chefer och medarbetare?” ser vi tydligt att det 

genomförts flertal aktiviteter som medarbetarna upplever vara kopplade till och har positiv 

påverkan på medarbetarskap. Det som verkar ha gjort arbetet problematisk är vad en 

respondent beskrev som ständiga förändringar som arbetsplatsen ställts inför. Det som vi 

anser värdefullt att lyfta fram är att respondenterna värdesätter dialog och att de ges möjlighet 

till diskussion. Detta tror vi kan vara en nyckel till att komma över de befintliga hindren för 

effektivt medarbetarskapsarbete.  

 

Under intervjuerna har vi bett respondenterna beskriva relationerna på arbetsplatsen. Detta 

skedde i form av frågeställningen ”Hur upplever chefer och medarbetare det 

relationsinriktade medarbetarskapet?”. I sin helhet anser medarbetarna här att relationerna på 

arbetsplatsen är bra. Medarbetarna beskriver även relationerna på arbetsplatsen med att det 

finns utvecklingsmöjligheter, öppenhet samt lätt att kommunicera både med chefen och 

medarbetarna. Medarbetarna anser även att de har fått förtroende att ansvara för sitt arbete till 

en stor grad samt att det finns en tydlighet i sin ansvarsfördelning. Detta visar att de kommit 
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en bit på vägen i arbetet med medarbetarskap, detta genom att de har uppfyllt några av delarna 

i medarbetarskapshjulet. 

 

Dock hindras ytterligare framsteg i medarbetarskapet av att det finns flera olika grupperingar 

inom arbetsgruppen och att de olika grupperna har kommit olika långt i sin grupputveckling. 

Av denna anledning kan det vara aktuellt att satsa på att få ihop gruppen ytterligare. Detta 

beror sannolikt på att alla bitar i grundspelet samt medarbetarskapshjulet inte är på plats. En 

sak som ytterligare kan förstärka detta hinder är att respondenterna upplever sig sakna ett nära 

ledarskap vilket kan bero på att arbetsgruppen är stor och chefen har många medarbetare 

under sig. Det även vara så att då medarbetarna sedan tidigare haft ett nära medarbetarskap 

innan hopslagningen av arbetsgrupperna ett och två. Det kan vara så att grupperna har kvar 

sina psykologiska kontrakt om ett nära ledarskap som de hade innan hopslagningen.  

 

I den tredje frågeställningen ställde vi frågan ”Hur upplever chefer och medarbetare det 

resultatinriktade medarbetarskapet?”. Här kan vi se att det finns flera mål inom enheten. 

Dessa mål anser respondenterna är motstridande mot varandra. Ett av dessa är de kvantitativa 

målen som ofta är i fokus, vilket blir motsägande då arbetet som respondenterna ska uträtta 

syftar till att utföra ett kvalitativt arbete. Arbetet med mål saknar även regelbundenhet, detta 

gör att de blir marginaliserade och svåra att uppnå. Målstyrningen upplevs dessutom som 

toppstyrd och inte speciellt förankrad i verksamheten, detta gör att respondenterna upplever 

sig ha svårt att påverka målen. Det har därför uppstått en konflikt mellan de kvantitativa 

målen och de kvalitativa som arbetet handlar om i verkligheten. Därför kan det ses som att 

målen inte är verklighetsförankrade (Jacobsen och Thorsvik, 2009). 

 

I det sista temat ställdes frågan ”Vad finns det för utvecklingsmöjligheter med 

medarbetarskapet enligt chefer och medarbetare?” I detta tema ser vi att 

medarbetarskapsarbetet behöver mer fokus och hamnar i skymundan samt att det 

nedprioriteras till förmån för andra arbetsuppgifter. För att det ska bli implementerat behövs 

det ett aktivt och kontinuerligt arbete med medarbetarskapet. Det finns även strukturella 

utvecklingsmöjligheter där gruppen splittras av tudelade fikarum, detta gör i nuläget att 

medarbetare söker sig lätt till invanda beteenden och trygga grupperingar. Utöver detta kan 

det faktum att medarbetarskapsfrågorna lagts på fredag eftermiddag göra att medarbetarna 

inte ser det som något de borde ägna sig åt. Vidare har respondenterna som förslag att 

medarbetarskapsfrågorna ska anpassas efter de olika enheterna som kommunen har.  
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Sammanfattningsvis ser vi att medarbetarna på enheten har kommit en bit på vägen i sitt 

arbete med medarbetarskap. Arbetsgruppen uppfyller vissa delar ur Ackermans (2015) modell 

huset även om de inte har följt den systematiskt. Vilket gör att de blir lite spretiga i sitt 

medarbetarskapsarbete. De delar gruppen har gått på den första våningen är uppdraget och 

engagemang, på den andra våningen har de arbetsformerna och åtagandena och slutligen på 

den tredje våningen har de gått igenom rollerna. Vidare saknar man vissa delar i Tengblads 

(2007) grundspel och även delar i Tengblads (2006) medarbetarskapshjul. I 

medarbetarskapshjulet ser vi att de framförallt har gått igenom stegen ansvarstagande och 

initiativförmåga via dialog samt förtroende och öppenhet, gruppen som helhet har således en 

resa att göra med de övriga delarna i medarbetarskapshjulet. Ur grundspelet kan vi se att 

gruppen har förståelse för uppdraget men att de skulle behöva få en tydligare och mer 

utvecklad bild av målarbetet. Detta är något man skulle behöva jobba vidare för att uppnå en 

större gemenskap i gruppen då tidigare förändringar gjort att det hela tiden blivit nya 

förutsättningar för gruppen att förhålla sig till.  

 

Vi anser att det som denna studie har fått fram är betydelsefullt och resultatet kan vara 

värdefullt i planering och evaluering kommande satsningar inom denna organisation lika väl 

som i andra organisationer som har ambitionen att utveckla medarbetarskap. Detta på grund 

av att studien beskriver många utvecklingsområden och möjligheter till förbättring av arbetet 

med medarbetarskap. Vissa av utvecklingsmöjligheterna är av enklare karaktär och andra av 

mer komplicerad karaktär. De som vi anser vara av enklare karaktär är de strukturella där till 

exempel en flytt av fikarum skulle göra det lättare för grupperna att få en sammanhållning. 

Dessutom om man skulle jobba mer i team och samarbeta mer i det dagliga arbetet med 

övriga i arbetsgruppen skulle det kanske skapa mer gemenskap. På längre sikt kan det vara 

svårt att ändra attityder och kulturer, dessa utvecklingsmöjligheter kan ses som mer 

komplicerade. Slutligen ser vi även minskning av medarbetare per ledare som komplicerad då 

det handlar mycket om ekonomi. Här skulle det dock troligen behövas för att få ett närmre 

ledarskap som främjar medarbetarskapet. Ledarskapet är en viktig del för att främja 

medarbetarskapet och det är troligt att det blir svårare att arbeta med det ju fler medarbetare 

en chef har. 
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6.1 Metoddiskussion 

Uppfattningen är att vi lyckats i att undersöka det vi hade tänkt från början och därmed har vi 

fyllt ett av kriterierna som mäter studiens kvalité. Vidare har vi förstärkt tillförlitligheten 

genom att vi noga beskrivit vår förförståelse och tillvägagångssätt i arbetet. Detta möjliggör 

att studien skulle kunna göras om av andra forskare. Vi har även transkriberat alla 

intervjuerna och markerad citaten med källor så att det finns möjlighet att granska de 

resultaten som vi fått fram. Detta ser vi också att vara en aspekt som bidrar till studiens 

kvalité. 

 

Under intervjuerna med respondenterna har det varit svårt att lägga gränsen mellan när vi styr 

för mycket och när vi styr för lite. Detta kan ha påverkat studien då vi båda intervjuade en del 

av respondenterna var. Därför kan det ha funnits en tudelning där det var svårt att avgränsa sig 

mellan att få fram så tillförlitligt material som möjlighet, men samtidigt ge respondenten så 

mycket utrymme att prata fritt som möjligt. Förförståelsen för medarbetarskap har varit 

relativt liten för oss då det är ett nytt begrepp. Utöver detta finns det även begränsad forskning 

inom detta område. Därför har det för oss båda varit svårt att inte enbart använda sig av Stefan 

Tengblad som referens. Tack vare detta blev det även svårt att inte påverka respondenterna 

under intervjun genom att försöka föra in deras svar i Stefan Tengblads modeller och 

tankesätt. På grund av detta har det varit svårt att helt åsidosätta vår förförståelse.  

 

Inför intervjuerna fick chefen för dessa medarbetare fråga medarbetarna vilka som kunde 

tänka sig att vara med i undersökningen på grund av tidsbrist. Detta kan ha påverkat dels 

deras vilja att svara uttömmande. Det kan även ha medfört att just de respondenterna som 

varit mest framåt och inte haft några problem med att uttrycka sina tankar och funderingar 

klivit fram. Vilket gjort att vi eventuellt har gått miste om personer som haft mindre positiva 

åsikter, då chefen visste om vilka som skulle vara med i undersökningen. Under intervjuerna 

framkom det även att respondenterna fått nys om vilka som skulle intervjuas, vilket kan ha 

påverkat deras vilja att svara helt ärligt och uttömmande. Utöver detta har inte chefens 

anonymitet gått att garantera internt. Dock har det inte funnits citat som vi anser skulle sätta 

chefen i en prekär situation, detta kan dock ha påverkat chefens vilja att svara uttömmande. 

 

Ytterligare svårigheter har under själva analysarbetet varit att ta ut citat som enbart innehåller 

individuella åsikter och inte generaliserade åsikter för hela arbetsgruppen. I 
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transkriberingsmaterialet fanns ett antal gånger delar som respondenterna utryckte åsikter som 

generaliserades för hela arbetsgruppen. Det har varit många av respondenterna som har svarat 

med ”Vi tycker” Respondent 3 eller ”Alla tycker såhär” Respondent 7. Vilket har gjort det 

problematiskt att tolka delar ur resultatet med denna typ av citat.  

 

Forskningsområdet är väldigt präglat av Stefan Tengblad med flera17, samt att det inte finns 

tillräckliga källor och förklaringar på varför medarbetarskapet ska utföras på deras sätt. Med 

grund i detta kan det finnas en befogenhet att kritisera upplägget för hur medarbetarskapet ska 

bedrivas. Detta för att Stefan Tengblad med fleras18 forskning lätt framstår som en checklista 

utan svar på varför man ska följa checklistan och genomföra de uppradade aktiviteterna. 

Därför anser vi att det även skulle behövas mer forskning som testar Stefan Tengblad med 

fleras arbete.  

 

6.2 Förslag på fortsatta studier 

Hur skulle då denna forskning kunna utvecklas eller kunna tas vidare? Vi anser att man skulle 

behöva göra mer uttömmande studier på fler verksamhetsområden inom offentlig och privat 

sektor. Framförallt då denna studies omfång endast involverar medarbetare med hög 

utbildningsnivå. Det kan vara så att de med högre utbildningsnivå har en större förståelse för 

värdegrundsarbete då de som utbildas på universitet kan ha en bredare syn samt ett kritiskt 

tänkande. Respondenterna beskriver sig själva som att de har en humanistisk syn på 

omvärlden, vilket kan göra att de har en större förståelse för medarbetarskapsarbete som 

handlar mycket om beteenden och förståelse för andra individer.  

 

Därför skulle det kunna vara av intresse att göra ytterligare forskning inom lågutbildade 

arbetsplatser inom olika verksamheter för att se deras syn på medarbetarskapet för att se om 

deras syn skiljer sig från högutbildade.  

 

Detta arbete tror vi skulle kunna överföras på liknande arbetsgrupper inom Umeå kommun, 

privat sektor och övrig offentlig sektor som kommit lika långt i arbetet med medarbetarskap. 

Detta med reservation att arbetsgruppen som ingår i forskningen har en liknande humanistisk 

syn och är högutbildade. För att överföra detta behövs det även en medvetenhet om hur 

                                                 
17 Med flera räknar vi författarna Stefan Tengblad, Freddy Hällstén, Christer Ackerman och Johan Velten. 
18 Med flera räknar vi författarna Stefan Tengblad, Freddy Hällstén, Christer Ackerman och Johan Velten. 
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organisationskultur och värdegrund upplevdes innan insatserna med medarbetarskap. Därför 

tror vi skulle få samma resultat om dessa ovanstående premisser uppfylls. 

 

Det skulle även behöva göras undersökningar på arbetsplatser med mindre förändringar och 

påverkan av yttre kontexter. Att kunna undersöka i en mer stabil grupp och arbetsmiljö hade 

varit intressant då det eventuellt hade kunnat ge en bättre bild av vad arbetsgruppen 

åstadkommit och om det hade påverkat alls hur långt man kommit i medarbetarskapet.  

 

Slutligen vill vi poängtera att denna studie riktade sig till de som arbetat mest och effektivast 

med medarbetarskap. Det kan alltså dras en parallell till att detta är toppen av ett isberg, vad 

som döljer sig under det behövs det mer studier för att kunna förutse. 
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Bilaga 1(Intervjuguide) 

Intervjuguide 

Syfte 

Vi är två studenter på Umeå universitet som läser personalvetarprogrammet och skriver vårt 

examensarbete(C-uppsats).  

 

Vi är här för att undersöka hur man arbetar med medarbetarskap på ett effektivt sätt. Det vi 

främst kommer att undersöka är hur ni arbetat med medarbetarskap, hur ni upplever 

medarbetarskapet och om ni ser några utvecklingsmöjligheter. 

 

Agenda 

Det vi kommer att göra idag tar ungefär en timme. Vi börjar med att gå genom etiska 

förhållningssätt som är viktiga för att du ska kunna känna trygghet med intervjun. Om det är 

ok för dig så skulle vi även vilja spela in intervjun.  

 

Samtyckeskravet(Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. Det är frivilligt att 

svara på alla frågor och du har rätt till att inte besvara frågor.) 

 

Anonymitet(Du kommer att vara helt anonym. Det kommer alltså inte att gå att härleda till 

dig som person.) 

 

Nyttjandekravet(Materialet kommer endast användas i studiesyfte och raderas efter utförd 

uppgift.) 

 

Har du frågor eller funderingar innan vi börjar med själva intervjun? 

 

Intro 

Hur gammal är du? 

 

Vad arbetar du med? 

 

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen?  
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Har det skett någon form av förändring i arbetsplatsen? 

 

Är du bekant med aktiviteterna kring medarbetarskap?  

 

Har du hört talas om möts?  

 

Att arbeta med medarbetarskap 

 

Hur skulle du beskriva arbetet med medarbetarskap? 

 

Har det funnits en samsyn kring arbetsformerna? 

 

Har det funnits några hinder eller underlättande omständigheter? 

 

Att uppleva relationsinriktade medarbetarskapet 

Hur skulle du beskriva att de olika relationerna på din arbetsplats? 

 

Har relationerna förändrats efter medarbetarskapsarbetet? 

 

Är detta något som åstadkommits av de specifika aktiviteterna? 

 

Att uppleva resultatinriktade medarbetarskapet 

Kan du beskriva hur arbetet med mål på din arbetsplats? 

 

Har målen förändrats efter medarbetarskapsarbetet? 

 

Är detta något som åstadkommits av de specifika aktiviteterna? 

 

Att utveckla medarbetarskap 

Vad anser du krävs för att ta medarbetarskapsarbetet vidare på din enhet? 

 

Hur överförbart är resultatet till andra verksamheter inom kommunen? 
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Bilaga 2(Medarbetarskapspolicy Umeå kommun) 
 

 

Medarbetarskap i Umeå kommun  

Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget 
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Inledning 
Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå och 

att skapa goda förutsättningar för dem som vill leva och verka i Umeå.  

 

Vi vill utveckla vår kommun! 

 

Genom tillväxt i näringslivet kan vi även fortsättningsvis slå vakt om och utveckla vår välfärd.  

Vi är medvetna om kulturens och fritidens stora betydelse för att göra kommunen attraktiv.  

 

Du som är medarbetare är viktig oavsett var du jobbar. Det är du som gör skillnad! Du gör 

skillnad på morgonen när barnen kommer till förskolan, på förmiddagen när lärandet startar 

i klassrummet, mitt på dagen när lunchen serveras på äldreboendet, på eftermiddagen när 

någon söker ett bygglov, på kvällen när fritidsgården är öppen och på natten när 

nattpatrullen kommer till någon som behöver tillsyn. 

 

Dygnet runt, årets 365 dagar, gör vi 11 000 medarbetare skillnad med våra 465 olika 

befattningar för våra över 117 000 Umeåbor. Du som också är ledare har även en viktig roll i 

att skapa förutsättningar för ett gott medarbetarskap.   

 

Vi är redan bra, men vi vill bli bättre. Vi tror att du som är medarbetare vill utvecklas i ditt 

uppdrag och känna dig nöjd med din insats. Vi behöver hjälpas åt för att nå våra mål. Vi vill 

bjuda in dig till vår gemensamma utvecklingsresa. 

 

Välkommen! 

Stadsdirektörens ledningsgrupp 

Vision, verksamhetsidé och 

värdegrund 
Vårt arbete utgår från en kommungemensam plattform som består av vision, 

verksamhetsidé och värdegrund.  Vi ska ha en gemensam syn på vårt uppdrag, oavsett i 

vilken verksamhet vi arbetar. 

 

Vision  
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Umeå kommuns vision är att vi ska ha 200 000 invånare år 2050.  Alla ska uppleva att de 

vinner på att bo och verka i Umeå. Dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och attraktiv 

livsmiljö är tre framgångsfaktorer som ska hjälpa oss att nå visionen.   

                                         

Verksamhetsidé  
Vår gemensamma verksamhetsidé är:   

“Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för alla och ger 

goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur.” 

 

Värdegrund 
Umeå kommun har en gemensam värdegrund:  

• Medborgarfokus – vi skapar värde för dem vi är till för.  

• Öppenhet – vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke.  

• Tillit – vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar.  

• Ständiga förbättringar – vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse. 

 

Minnesordet är MÖTS, som bildas av första bokstaven i varje ord.   

Minnesordet påminner oss också om att det är i mötet med andra som vår värdegrund ska 

komma till uttryck. 

Vår gemensamma organisation 
Vår gemensamma organisation har tre områden som arbetar med tillväxt och välfärd:  

• Tillväxt och välfärdsområde – Samhällsbyggnad  

• Tillväxt och välfärdsområde – Unga  

• Tillväxt och välfärdsområde – Vuxna  

 

Dessutom finns stödfunktioner för administration, ekonomi, IT, kommunikation och personal 

som stöttar samtliga verksamheter.  

 

Syftet med vår gemensamma organisation är  

• ökad nytta för medborgare och brukare  

• flexiblare kommunorganisation  

• ökade resurser till de delar av verksamheten som finns närmast brukare och medborgare. 

 

Vår organisation stärker ett utvecklat medarbetarskap genom  

• ökade möjligheter till samarbete och utveckling inom och mellan yrkesgrupper  

• större möjligheter för dig att se din del i helheten och vara delaktig i kommunens 

utveckling  

• större möjligheter till intern rörlighet och karriärutveckling. 
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Att vara medarbetare i Umeå 

kommun 
Gemensamt för oss som jobbar i Umeå kommun är att vi arbetar för att Umeå ska vara en 

bra stad att leva och verka i. Vi finns till för medborgarnas bästa. Tillsammans arbetar vi 

redan i dag på olika sätt för att utveckla medarbetarskapet. Nu tar vi det ett steg vidare. 

 

Umeå kommun vill att medarbetare ska vara engagerade och ta ansvar för sitt uppdrag. Din 

kompetens ska tas tillvara och du ska ha möjlighet att utvecklas. 

 

Umeå kommun vill att ledare sätter tydliga mål och skapar möjligheter för dig som är 

medarbetare för att du ska kunna göra ett bra jobb, utvecklas och ha inflytande över ditt 

arbete. Du ska få stöd och uppskattning för din arbetsinsats. Dina idéer och förslag till 

förbättringar är välkomna. 

Du behövs, du gör skillnad. 

 

Arbetet med att utveckla medarbetarskap baseras på forskning.  Den visar att vi som är 

medarbetare behöver bra förutsättningar för att  

• vara engagerade i verksamhetens mål och behov hos medborgare, kunder, brukare och 

elever  

• ta ansvar för vårt arbete och vår personliga utveckling och delta aktivt i förbättringsarbete  

• samarbeta med kollegor och medverka till god stämning och kamratskap  

• kommunicera och hantera konfliker som uppstår 

 

Vi vill utveckla medarbetarskapet 
För att Umeå kommun ska uppnå visionen och verksamhetsidén om ett bättre Umeå behövs 

ett stödjande ledarskap och ett utvecklat medarbetarskap. Sedan lång tid arbetar Umeå 

kommun för att utveckla ledarskapet. På samma sätt vill vi nu utveckla medarbetarskapet. 

 

Som arbetsgivare vill Umeå kommun skapa förutsättningar för ett utvecklat medarbetarskap 

som ger möjlighet att ta ansvar och visa engagemang för det egna och det gemensamma 

uppdraget, så att vi tillsammans skapar ett gott liv i Umeå. 

 

Genom att satsa på ett utvecklat medarbetarskap kan Umeå kommun  

• nå målen och visionen  

• vara en attraktiv arbetsgivare  

• klara kompetensförsörjningen. 

 

Umeå kommun satsar på ett utvecklat medarbetarskap för att du ska 

• kunna göra ett bra jobb  
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• få möjlighet till utveckling  

• känna dig stolt över att arbeta i Umeå kommun 

 

Medarbetarskapets två delar 
Resultat  

Vi har fokus på dem som vi är till för: medborgare, brukare, elever och kunder. 

             

Det innebär att jag 

• tar ansvar för vårt arbete och det gemensamma uppdraget  

• arbetar mot uppsatta mål och visar respekt för fattade beslut  

• bidrar till utveckling av verksamheten  

• sätter medborgarnyttan i fokus   

• känner till rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtalet  

• tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön. 

 

Relation  

Vi bygger vårt medarbetarskap på goda relationer. 

 

Det innebär att jag  

• visar förståelse för medborgares, brukares, elevers och kunders behov  

• kommunicerar rakt och ärligt  

• visar respekt för andra och andras arbete  

• stöttar och uppmuntrar varandra till goda resultat  

• visar engagemang  

• har tillit till egna och andras förmågor. 

Vi har alla ansvar 
Alla har ett ansvar för sin uppgift och för den gemensamma arbetsmiljön. 

 

Medarbetarnas ansvar är att aktivt delta i dialogen och i insatser för att utveckla 

medarbetarskapet.  

 

Ledare har ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för sina medarbetare och 

genomföra insatser som leder till ett utvecklat medarbetarskap. 

 

Personalfunktionen har ansvar för att stödja chefer och arbetslag i utvecklingen. 
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Värdegrund och förväntningar på 

medarbetarskap 
 

Medborgarfokus  
Vi skapar värde för dem vi finns till för. 

 

För att på bästa möjliga sätt ha medborgarfokus behövs allas engagemang. För det krävs

 inflytande och nödvändig kompetens.  Vi ska alltid ha medborgarnyttan i fokus. 

I vägval om verksamhetens inriktning och prioritering av resurser ska medborgarnyttan vara 

utgångspunkten. 

 

Öppenhet  
Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke. 

 

Ledare och medarbetare har en utvecklande och öppen dialog om arbete och förhållanden 

på arbetsplatsen där allas synpunkter respekteras och tas tillvara.  Vi informerar våra 

medborgare om vår verksamhet och dess kvalitet. Alla medarbetare lyssnar med omtanke i 

mötet med medborgare, brukare och andra. 

 

Tillit  
Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar. 

 

Alla tar ansvar och visar respekt för varandra på arbetsplatsen.  Ledning och medarbetare tar 

ansvar att utveckla förtroendefulla relationer som bidrar till att stärka gemenskap och 

samarbete i hela organisationen.  

 

Ständiga förbättringar 
Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse. 

 

Medarbetare kan, vill och får ha inflytande över arbetet för att kunna vara med och påverka. 

Medarbetare kan också ta egna initiativ och bidra till att utveckla verksamheten.  Ledningen 

skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap genom att det finns tydliga mål för 

arbetet och att det är tydligt vilka beslut som kan påverkas och på vilket sätt. Medarbetare 

tillsammans strävar efter ökad kvalitet på arbetsplatsen och i verksamheten. 

 

Stöd i din utveckling  
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Ett stärkt medarbetarskap är ett sätt att göra dig som är medarbetare bättre rustad för att 

utföra ditt uppdrag.  

 

Det kan handla om 

• grundläggande kunskap om kommunens uppdrag  

• utbildningar om anställningsvillkor och samverkansavtalet 

• dialog om verksamhetsidé och värdegrund  

• utveckling i yrkesrollen  

• utveckling av arbetsmiljö och medarbetarskap.  

 

Du hittar mer information på www.intranet.umea.se/medarbetarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeåkommun  

Besöksadress Skolgatan 31A  

Postadress 901 80 Umeå  

Telefon 090–16 10 00 

www.umea.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intranet.umea.se/medarbetarskap
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Bilaga 3(Interna möten) 

Denna bilaga ger en övergripande beskrivning på interna möten som äger rum på 

arbetsplatsen. Beskrivningen innehåller info om vilka som förväntas av närvara, hur ofta 

mötet är schemalagd och vilka typer av punkter ska behandlas på mötet.  

 

Planeringsdag 

Planeringsdag benämns även som utvecklingsdag och är schemalagd två gånger per termin, 

dvs. två gånger per år. Enligt respondenterna deltar hela arbetsgruppen på evenemanget, vilket 

innebär att det sammanlagd varit drygt [20-35]19 medarbetare på plats. Under dagen har 

medarbetarna deltagit i aktiviteter, som beskrivs som teambuildning, i flera olika 

gruppkonstellationer och därmed fått nya kontakter inom sin ”stora” arbetsgrupp.  

 

APT(Arbetsplatsträff) 

Arbetsplatsträffar ordnas en gång i månaden och alla på arbetsplatsen bör närvara. Under 

dessa träffar är medarbetarna ca [20-35]20 personer. På APT diskuteras den dagliga 

verksamheten, budget och det är chefen som styr diskussionerna, vilket en av respondenterna 

beskriver som att ”chefen äger bollen” i det forumet. För arbetsplatsträffarna finns det en 

dagordning och dess grundstruktur ska gälla alltid. 

 

[Gruppträffar]21 

Gruppträffar genomförs varannan vecka och alla medarbetare med samma yrkesroll förväntas 

att närvara på mötet. Detta betyder att mindre grupper av arbetsgruppen deltar i dessa möten. 

Diskussionerna beskrivs handla om det som är nära det egna arbetet och arbetsuppgifterna.  

Chefen är inte automatiskt närvarande på dessa träffar, men är tillgänglig vid behov och i fall 

att chefen själv har frågor till gruppen. 

 

                                                 
19 Fingerat för anonymisering. 
20 Fingerat för anonymisering. 
21 Fingerat namn för anonymisering. 
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Bilaga 4(Mailutskick till respondenter) 
Hej! 

 

Vi är två studenter på Umeå universitet som läser personalvetarprogrammet och skriver vårt 

examensarbete(C-uppsats). Vi har ett önskemål att få intervjua en chef och åtta medarbetare 

på er arbetsplats. Intervjuerna kommer att ta ca en timme och kommer att ske i anslutning till 

arbetsplatsen. Om möjligt skulle vi vilja genomföra intervjuerna under vecka 16 och 17. 
Alla inblandade kommer att få möjligheten att vara anonyma och det kommer inte att vara 

möjligt att urskilja personerna som deltagit i undersökningen i det färdiga materialet. Nedan 

har vi beskrivit studiens syfte och frågeställningar. 
  
I vår forskningsplan har vi formulerat studiens syfte till att undersöka vad som krävs för ett 

framgångsrikt medarbetarskap. 
Med utgångspunkten i hur organisationen har beskrivit som mål för medarbetarskap syftar 

denna studie på att undersöka om de arbetsinsatserna som lagts ner i utveckling av 

medarbetarskap har lett till de mål som organisationen har satt upp. 
  
För att kunna besvara syftet med studien använder vi oss av följande frågeställningar; 
Hur har man arbetat med medarbetarskapet enligt ledare och medarbetare? 
-       Hur upplever ledare och medarbetare det relationsinriktade medarbetarskapet? 
-       Hur upplever ledare och medarbetare det resultatinriktade medarbetarskapet? 
-       Vad finns det för utvecklingsmöjligheter med medarbetarskapet enligt ledare och 

medarbetare? 
     
Vi hoppas att ni har möjlighet och vill delta i denna studie. 
       
Tack på förhand 
Med vänlig hälsning 
Joel Hedman och Katja Öhman 

 


