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Abstract  
Under lång tid har forskningen fokuserat på hur ledarskapet kan utvecklas och bidra till en 
effektiv organisation. På senare tid har forskningen börjat belysa även medarbetarens roll i 
verksamheten. Dock sker denna forskning ur ledarens perspektiv och medarbetarnas perspektiv 
saknas till stor del. Syftet med detta examensarbete var att genom kvalitativa intervjuer 
kartlägga upplevelsen av psykologiskt empowerment och förstå hur det kan ses som en del i 
medarbetarskapet bland ledare och medarbetare, ur ett medarbetarperspektiv. Psykologiskt 
empowerment berör den anställdes upplevelse av att kunna påverka sin arbetsroll, utföra ett 
meningsfullt arbete och påverka viktiga beslut. Genom att analysera denna upplevelse kan 
styrkor och utvecklingsmöjligheter identifieras i medarbetarskapet och ligga till grund för ett 
vidare utvecklingsarbete. Studien genomfördes på utvalda butiker inom Systembolaget i 
Västerbottens län. Det som framkom i studien är att det saknas en samsyn gällande 
medarbetarskapets innebörd. Skillnaden som identifierats är att medarbetarna saknar en 
arbetsgivaraspekt sett till definitionen av medarbetarskap, något som cheferna framhåller som 
en viktig del. Arbetsgivaraspekten rör det ansvar som medarbetaren har gentemot arbetsgivaren 
i och med en anställning. Utifrån de fyra faktorerna i psykologiskt empowerment: kompetens, 
självbestämmande, påverkan och meningsfullhet, framgår att kompetens och meningsfullhet är 
de faktorer som är väl genomarbetade inom Systembolaget. Gällande självbestämmande och 
påverkan finns utvecklingspotential. Utifrån studien kunde följande konstateras; viljan att dela 
med sig av makt finns hos ledarna, dock är viljan till att ta emot denna tudelad hos 
medarbetarna. Viljan hos båda parter bör finnas för att skapa förutsättningar för psykologiskt 
empowerment. Vidare konstateras att en gemensam syn på medarbetarskapets innebörd där 
förväntningar tydliggörs kan komma att skapa en positiv spiraleffekt för psykologiskt 
empowerment och medarbetarskap. 

 

Nyckelord: psychologial empowerment, empowerment, followership, leadership, 

organizational citizenship behavior, medarbetarskap 
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Inledning  
Efter 100 års fokus på ledarskap och 30 år med ledarskapsutveckling menar HR-chefen 
Gabriella Ekström (2015) att det är dags att byta fokus. Ekström menar att hon tillsammans 
med många andra HR-chefer länge har lagt mycket tid och kraft på att utbilda och 
kompetensutveckla ledare och chefer inom verksamheten men att det nu är dags att skifta fokus 
och rikta blicken mot medarbetarna. Johan Bertlett är forskare inom psykologi och han är också 
inne på samma spår som Gabriella Ekström. Bertlett anser att genom att enbart fokusera på 
ledaren, blundas det för de anställdas bidrag i verksamheten vilket leder till att mycket av den 
potential som finns i företaget exkluderas (Ahnlund, 2011). Genom att växla fokus till 
medarbetarna hoppas Ekström (2015) på att kunna uppnå en synergieffekt där ledarskapet och 
medarbetarskapet kan lyfta varandra ytterligare en nivå. Synen på delat ansvar stämmer väl 
överens med Bertletts (Ahnlund, 2011) åsikt om att ansvaret bör delegeras ut i verksamheten till 
villiga medarbetare. Ekström (2015) förklarar vidare att genom att fördela ledarskapet på fler 
personer, då ledare lämnar ifrån sig makt till medarbetare, kan alla få mer gjort i sitt arbete och 
ta mer plats i verksamheten 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd publicerade artikeln ”Arbetsgivare vill ha 
initiativrika medarbetare” författad av Stefan Tengblad (2009a). I artikeln diskuteras det 
faktum att ordet medarbetare är relativt nytt inom arbetslivet. Det är först under 1990-talet som 
begreppet har börjat användas. Detta kan ses som en effekt av fackföreningarnas ökade 
inflytande samt de ökade kunskapskraven inom tjänstemannayrket. Tengblad (2009a) menar 
att det speglar en övergång från auktoritära arbetsplatser till mer demokratiska.  Inom 
arbetslivet genomförs en förändring där man går från platta organisationer, där tanken om 
självstyrande arbetsgrupper överges och lämnar istället plats för medarbetarskap som betonar 
samspelet mellan medarbetare och chefer. Denna förändring innebär också att medarbetare 
förväntas ta ett större ansvar och får kopplat till detta mer friheter. Relationen dem emellan 
vidareutvecklas i artikeln ”Så utvecklar du medarbetarskapet” (Thornblad, 2013) publicerad i 
tidningen Arbetsliv. Där diskuteras att det är först under 2000-talet som medarbetarskap börjar 
sättas i relation till ledarskap. Samspelet dem emellan behövs, cheferna behöver föra en dialog 
med medarbetarna om vad de anser är viktigt, vilka problem som finns et cetera. Sedan behöver 
de tillsammans diskutera fram en lösning som båda parter känner sig ansvariga över. 

Mycket forskning som finns är fokuserad på medarbetarskap ur ett ledarperspektiv. Vi ställer 
oss frågande till huruvida det finns skillnader i synen på vad medarbetarskap innebär beroende 
på vilken nivå i organisationen frågan diskuteras. Där ser vi en lucka i forskningen vad gäller 
medarbetarnas perspektiv på medarbetarskap. Detta är något vi ämnar undersöka i denna 
studie. Systembolaget bedriver redan ett arbete med medarbetarskap och vi ser att en 
undersökning av hur detta arbete har tagits emot av medarbetare kan belysa eventuella problem 
samt underlätta det fortsätta arbetet inom ämnet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att kartlägga upplevelsen av psykologiskt empowerment och förstå 
hur det kan ses som en del i medarbetarskap bland ledare och medarbetare, ur ett 
medarbetarperspektiv.  

För att besvara vårt syfte utgår studien från följande frågeställningar: 

 Vilka likheter och skillnader finns i synen på medarbetarskap mellan chefer och 
medarbetare? 

 Hur upplever medarbetarna kompetens, självbestämmande, påverkan och 
meningsfullhet i relation till deras arbete? 

 Hur upplever medarbetarna att cheferna delar med sig av makt och beslutsfattande 
inom företaget? 
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Bakgrund 
För att undersöka synen på medarbetarskap har vi valt att genomföra vår studie på 
Systembolaget. Vi ser det som ett intressant företag med ett spännande uppdrag. Systembolaget 
har under 2014 vunnit ServiceScores kundundersökning där företag och organisationer mäts 
utifrån den service kunder anser sig ha fått i relation till sina förväntningar (ServiceScore, 2014). 
Denna utmärkelse var möjlig tack vare medarbetarna inom Systembolaget och av den 
anledningen ser vi Systembolaget som extra intressant för vår studie. Vidare är det ett företag 
som beskriver sig satsa mycket på sin personal i form av bland annat utbildning och 
kompetensutveckling. Systembolaget är ett välkänt statligt företag som dagligen står inför 
utmaningen att erbjuda bästa service till kunderna samtidigt som de ska värna om folkhälsan. 
Företaget har cirka 4800 medarbetare vilka är utspridda på cirka 426 butiker runt om i landet 
(Systembolaget, 2015). Butikerna är indelade i 27 områden, där varje område har en 
områdeschef som håller kontakten mellan butikerna och huvudkontoret. Medarbetarna på 
Systembolaget skall möta kunder och hjälpa dem i deras val utan att uppmuntra till större 
konsumtion. Vidare har de ett ansvar att se till att alkohol säljs med ansvar, det vill säga att inte 
sälja alkohol till kunder som är under 20 år, upplevs alkoholpåverkade eller vid misstänkt 
langning. Kopplat till denna utmaning som Systembolagets medarbetare ställs inför var vi 
nyfikna på hur företaget arbetar med medarbetarskapet och deras roll i verksamheten.  

Vi tog inledningsvis kontakt med en HR-specialist på Systembolagets huvudkontor som i sin tur 
hjälpte oss att komma i kontakt med Calle Rydin som är områdeschef för butikerna i 
Västerbottens län. Calle har därefter varit vår kontaktperson på Systembolaget och hjälpt oss att 
komma i kontakt med de butiker och de informanter som har deltagit i vår studie, samt bistått 
oss med det material vi har efterfrågat. Denna studie görs alltså inte på uppdrag av 
Systembolaget utan vi får använda dem som ett verktyg i undersökningen.  

Under vårt första möte med vår kontaktperson på Systembolaget presenterade han de sex 
medarbetarkompetenser som Systembolaget använder sig av i medarbetarsamtalet, inom 
Systembolaget kallat fokussamtal. De sex kompetenserna är: Personligt ledarskap, 
Kundorientering, Prestera resultat, Kommunikation & Relationer, Omvärldsorientering och 
Arbeta målinriktat. Fokussamtalen sker årligen och innan varje samtal får medarbetare och chef 
var för sig uppskatta på en skala hur medarbetaren i fråga lever upp till de olika kompetenserna. 
Samma medarbetarkompetenser används i intervjumallen vid nyanställning. Inom 
Systembolaget benämns medarbetarskap som personligt ledarskap, vilket beskrivs:  

Du tar tydligt eget ansvar för din prestation, utveckling, energi och hälsa. Du 
har en positiv inställning till din omgivning och utstra ̊lar omtanke om dig 
själv och andra. Du ser det som en självklarhet att ge och ta a ̊terkoppling för 
att bidra till din egen och dina kollegors utveckling. Du första ̊r att du 
personligen har en viktig roll i helheten för Systembolaget.  

Det personliga ledarskapet utmynnar i fem nivåer, från låg nivå av personligt ledarskap till hög 
nivå (se bilaga 1). 
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Tidigare forskning 
Avsnittet tidigare forskning utgörs av en sammanfattning av litteratur och tidigare forskning 
om medarbetarskap, empowerment och psykologiskt empowerment. Syftet med den teoretiska 
ramen är att skapa en förståelse för nämnda begrepp och även för vår empiri. Då 
medarbetarskap berör processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, 
kulturella och historiska sammanhang, finns en tydlig koppling till det pedagogiska 
vetenskapliga fältet. 

Medarbetarskap 

Definitionen av medarbetarskap som studien utgår ifrån är inspirerad av Freddy Hällsten & 
Stefan Tengblad (Hällsten & Tengblad, 2006). De båda är verksamma vid Gothenburg Research 
Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där Tengblad är ansvarig för 
forskningsprogrammet ”Medarbetarskap” och Hällsten bedriver forskning (Tengblad, 2007). 
Definitionen lyder: 

”Medarbetarskap innebär relationen till arbetsplatsen, kollegor, arbetsgivare samt mottagarna 
av det arbete som utförs.“ 

I relationen till arbetet ingår:  

 hur medarbetaren tar ansvar för sina arbetsuppgifter  

 att leda sitt eget arbete  

 samt finna en bra balans mellan arbete och privatliv 

Tengblad (2007) beskriver att övergången från att tala om arbetstagare till att tala om 
medarbetare började på 1960-talet. Då krävde arbetstagare ett större inflytande och de 
auktoritära ledningsformerna började ifrågasättas, på 1970-talet genomfördes reformer för att 
uppnå detta. Under 1980-talet blev decentralisering allt vanligare inom organisationer och 
företags- och organisationskultur blev populära begrepp. Företagskultur beskrivs som “de 
regler, normer och värderingar som kännetecknar ett företag eller annan organisation” 
(Nationalencyklopedin, 2015). Fortsatt beskriver Tengblad (2007) att under 1980-talet 
identifieras den äldsta skriftliga källan som använder sig av ordet medarbetarskap. Det är 
personalchefen Karl Johan Edström som använder sig av ordet medarbetarskap för att beskriva 
hur arbetet i allmänhet borde vara organiserat. Edström argumenterade för att fokus bör riktas 
mot de anställdas medarbetarskap som en motvikt mot alla de satsningar som gjorts på 
ledarskap. Vidare beskriver Tengblad att under 1990-talet utvecklades decentraliseringen och 
arbetsledarbefattningar ersattes av grupporganisationer. Intresset för medarbetarskap, det vill 
säga att stärka samverkan mellan chef och medarbetare samt olika yrkesgrupper emellan, har 
ökat under 2000-talets början.  

I boken Den myndige medarbetaren (Tengblad, 2003) beskrivs två inriktningar i litteraturen 
om medarbetarskap.   Den ena inriktningen beskriver medarbetarskap likt ett 
effektiviseringsverktyg där förutsättningen för ett engagerat medarbetarskap är målstyrda 
arbetslag, mångkunnighet, kundfokus, decentralisering och flexibilitet. Empowerment är ett 
begrepp som kopplas till denna inriktning och syftar på att medarbetarna får ett större ansvar i 
att utföra av ledningen förutbestämda uppgifter. Den andra inriktningen beskriver 
medarbetarskapet i ett postmodernt arbetsliv. Det gäller för medarbetarna att förstå vilka de är 
och vilka drivkrafter de har. Medarbetarna bör ha kunskap om de förväntningar som ställs från 
chef och organisation och bör på ett utvecklingsinriktat och självkritiskt sätt kunna värdera 
deras egen arbetsprestation. Författaren menar dock på att de två inriktningarna har mycket 
gemensamt. Vikten av att chef och medarbetare utvecklar en samsyn och en gemensam 
värdegrund lyfts fram, vad medarbetare skall göra och hur för att både medarbetare och 
organisation skall klara sig i den hårdnande konkurrensen. Rollen som medarbetare innebär att 
ha en positiv inställning till förändringar, se till kundernas behov och kunna kommunicera. 
Vidare i boken beskrivs förmågan att kunna arbeta självständigt, hantera konflikter och att vara 
prestigelös som betydelsefulla egenskaper hos en medarbetare.  I artikeln ”Exploring social 
constructions of followership: A qualitative study” (Carsten, Bradley, West, Patera & 

MgGregor, 2010) beskrivs hur följarna, författarnas motsvarighet till medarbetare, ser på sig 
eget beteende och att det inrymmer olika meningar för individer som är följare. Ett passivt 
följarskap beskrivs genom medarbetare som karaktäriseras av blind lydnad och vördnad för 
ledare, medan det proaktiva följarskapet kännetecknas genom partnerskap och konstruktivt 
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ifrågasättande. Tengblad (2007) menar samtidigt att det råder en värderingsförskjutning 
gällande medarbetarskap, från starka värderingar kopplade till religion, till postmateriella 
värderingar. Ronald Inglehart (1997) förklarar att de postmateriella värderingarna kretsar mer 
kring välmående och självförverkligande, den ekonomiska aspekten i form av lön är inte längre 
tillräcklig för medarbetarna. Tengblad (2007) betonar vidare en ömsesidig relation mellan 
medarbetare och arbetsgivare vilket innebär rättigheter och skyldigheter för båda parter. 
Arbetsgivaren har rätt att kräva goda arbetsinsatser och medarbetarna har rätt att kräva goda 
arbetsvillkor. Carsten et al. (2010) beskriver önskvärda egenskaper för en effektiv följarroll som 
lydnad, uttrycka åsikter och att ta initiativ. 

Hällsten (2007) presenterar fem olika former av medarbetarskap. Ett outvecklat 
medarbetarskap innebär att medarbetarna innehar en passiv roll, de utför arbetsuppgifter efter 
instruktioner från chef eller ledare. Den andra formen av medarbetarskap benämns som 
organisationsorienterat medarbetarskap. Utifrån en tydlig struktur med fastlagda rutiner och 
arbetsmetoder får medarbetarna ett relativt stort ansvar att utföra sina arbetsuppgifter. Denna 
form syftar till ett ökat ansvarstagande och större befogenheter hos medarbetarna. Den 
kombineras med tydliga värderingar och utvecklingen av en egen organisationskultur. Ett 
kriterium för ett gott fungerande medarbetarskap enligt denna form är att det är väl utprovat 
och förfinat i vardagsarbetet. Den tredje formen är det grupporienterade medarbetarskapet, 
där självständiga grupper planerar för den egna verksamheten, där ingår ansvar för ekonomi, 
kvalitet och leveranser. Individorienterat medarbetarskap är den fjärde formen och fokuserar 
på individen och arbetet sker självständigt. Den femte och sista formen är det ledarlösa 
medarbetarskapet, i meningen att en formell chef saknas, titeln finns men rollen innebär 
exempelvis mer administrativa uppgifter än arbetsledande uppgifter. Tengblad (2007) förklarar 
att genom en analys av det rådande medarbetarskapet kan en organisation eftersträva 
utveckling mot en annan riktning.  

Oavsett vilken typ av medarbetarskap som råder på arbetsplatsen bör medarbetarskapet 
innehålla följande: Förtroende & Öppenhet, Gemenskap och Samarbete, Engagemang och 
Meningsfullhet, Ansvarstagande och Initiativförmåga.  

Figur 1. Medarbetarkskapshjulet (Tenglad, 2009b) 

Dessa begreppspar kan illustreras i ett hjul (se figur 1) där ett begreppspar påverkar nästa. 
Förtroende och öppenhet bidrar till att stärka gemenskapen och samarbetet på arbetsplatsen 
som i sin tur leder till ett ökat engagemang och meningsfullhet. Viljan att ta ansvar och att ta 
egna initiativ stärks därefter vilket i sin tur bidrar till ett ökat förtroende och öppenhet. Det är av 
största vikt att hjulet snurrar åt rätt hål för att skapa en positiv spiral. Även ett välfungerande 
medarbetarskap måste underhållas för att inte falla tillbaka i gamla mönster (Tengblad 2007). 
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Sociala strukturer och kontakter påtalar Robert Karasek och Töres Theorell (1990) som viktiga 
faktorer för att underhålla en långsiktig hälsa och tillägnandet av viktig kunskap. Genom social 
samverkan från chef och kollegor kan det som författarna kallar socialt stöd uppnås. Socialt stöd 
innebär alla typer av hjälpfulla sociala interaktioner på arbetet från såväl kollegor som chef. 

Tengblad (2003) menar att medarbetarskap främjas genom att medarbetarnas roll synliggörs 
och chefsrollen nedtonas. Carsten et al. (2010) förklarar att tidigare forskning inom följarskap, 
liknande medarbetarskap, har undersökts i relation till ledarskap. Författarna menar nu att det 
är dags att fokusera på följarskap ur följarnas perspektiv. Tengblad (2003) vidareutvecklar detta 
resonemang genom förklaringen att föreställningen om att det är chefen som har den avgörande 
betydelsen för hur en arbetsgrupp fungerar måste ifrågasättas. Fortsatt förklarar Tengblad att 
genom att lägga över detta ansvar på chefen ses medarbetare som betydligt mer hjälplösa och 
oförmögna att ta ansvar än vad de i själva verket är. En del i att synliggöra medarbetarskapet är 
att uppmärksamma de brister som finns för att få till stånd ett bättre medarbetarskap. En vanlig 
brist i medarbetarskapet är att medarbetare känner sig förhållandevis maktlösa, vilket i sin tur 
kan leda till uppgivenhet över den rådande situationen. Tengblad menar att det är vanligt att 
missförhållanden och konflikter inte tas upp och diskuteras med berörda personer, istället blir 
dessa föremål för skvaller. Därefter kommer författaren in på den bristande förmågan att ge och 
ta emot återkoppling, där inkluderas både positiv och negativ feedback. Chefen är ofta den siste 
som får kännedom om medarbetarnas egentliga åsikter, detta kan förklaras av antingen en 
auktoritär ledarstil eller en inställsamhet mot chefen. Slutligen förklaras en eventuell oförmåga i 
att acceptera och värdesätta mångfald som en bristfällighet i medarbetarskapet. För ett lyckat 
medarbetarskap krävs ett mod från både chefer och medarbetare, de måste kunna diskutera 
brister inom medarbetarskapet. Tengblad betonar vikten av att medarbetarskapet ges en central 
roll inom arbetet med organisationsutveckling. Vidare lyfts ett förslag i Carstens et al. (2010) 
artikel om att ledarna inte längre kan anses vara de mest kunniga individerna inom en 
organisation. Följare som känner igen en ledares bristfälliga tänkande och utmanar dessa är 
mycket önskvärda i dagens organisationer.  

Empowerment 

Begreppet empowerment är den engelska motsvarigheten till medarbetarskap, och rör 
fördelning av makt. Medarbetarskap innefattar hur medarbetarna hanterar relationen till sitt 
arbete, sin arbetsgivare och sina arbetskamrater, medan empowerment handlar om hur 
organisationen skall hantera medarbetarna (Hällsten & Tengblad, 2006).  Empowerment är 
alltså inte en exakt översättning till medarbetarskap. 

Kevin Morell och Adrian Wilkinson (2002) beskriver begreppet empowerment som komplext, 
begreppet är föremål för olika tolkningar. Dennis C. Kinlaw (1995) beskriver att empowerment 
rör bemyndigande, spridning och delegering av makt med syfte att öka känslan av delaktighet 
hos medarbetarna.   Enligt Oxford advanced learner´s dictionary betyder Empowerment: The 
act of giving somebody more control over their own life or the situation they are in (Oxford, 
2015). Fritt översatt till: att ge någon makt över sitt liv eller en specifik situation de befinner sig 
i.  

Litteraturen har delats in i två läger gällande empowerment hävdar Alexander Styhre (2004). 
En skola ser på empowerment som ett verktyg för att förbättra produktiviteten och 
arbetstillfredsställelsen bland de anställda, en andra skola är mer kritisk till begreppet och 
menar att de disciplinära och manipulativa aspekterna framträder genom empowerment. 
Kinlaw (2002) beskriver att begreppet i praktiken fått en annan betydelse än bara fördelning av 
makt. Han hävdar att empowerment istället sammankopplas med en ledningsstrategi som syftar 
till att använda människors kompetens för att förbättra organisationers verksamhet. Hällsten 
och Tengblad (2006) för fram en annan åsikt, att empowerment kan ses som en process för 
medarbetarskapande. Styhre (2004) lyfter fram en beskrivning av empowerment som en 
process för att öka själveffektiviteten bland organisationens medlemmar. Detta är en definition 
som Mushin Lee och Joon Koh (2001) motsätter sig. Lee och Koh menar att empowerment i sig 
är ett nytt ord som inte är en synonym och enbart kan förklaras genom exempelvis 
själveffektivitet, självledarskap, motivation eller engagemang. Dessa effekter kan dock skapas, 
menar Morell och Wilkinson (2002) genom fördelning av makt, empowerment.  

Seth Silver, Alan Randolph och Scott Seibert (2006) lyfter fram tre nyckelfaktorer i arbetet med 
empowerment. Morell och Wilkinson (2002) å sin sida presenterar fem indelningar av 
begreppet empowerment som kan finnas i organisationer. Båda studierna betonar 
informationsspridning som en viktig och avgörande faktor i arbetet. Informationsspridningen 
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syftar till hur kommunikation sköts i organisationen, vad har medarbetarna för möjlighet att 
styra information- och kommunikationsvägar? Vid en väl fungerande informationsspridning 
kan medarbetare kommunicera i alla riktningar, uppåt till chef såväl som sidledes till kollegor 
(Silver et.al, 2006; Morell & Wilkinson, 2002). Att tydliggöra gränser och skapa en tydlig ram 
för handlingsutrymme för de anställda (Silver et al. 2006) kan liknas vid Morell och Wilkinsons 
(2002) fråga kring medarbetarnas möjlighet att identifiera och lösa problem själva. Som tredje 
nyckelfaktor lyfter de fram den upplevda uppgiftsautonomin. Hur mycket kan medarbetaren 
själv styra sina uppgifter? (Morell & Wilkinson, 2002). Motsvarande uppgiftsautonomin i Silver 
et. als (2006) studie är självgående team där ansvar flyttas ut i organisationen till medarbetarna. 
Utöver dessa tre beskriver Morell och Wilkinson (2002) ytterligare två framgångsfaktorer, 
påverkan från den formade attityden samt hur avståndet kan minskas mellan olika nivåer inom 
organisationen. 

Styrhe (2004) har undersökt hur ett svenskt telekomföretag implementerade en process för at 
förbättra empowerment. Han menar att empowerment i sig varken är bra eller dåligt utan hela 
tiden måste ses utifrån sin sociala kontext. En framgångsfaktor som Styhre understryker i sin 
studie är att arbeta med medarbetarens roll i företaget. I det studerade företaget stärktes rollen 
som individuell medarbetare och teammedlem genom att alla medarbetare fick genomgå en 
utbildning i medarbetarskap. Detta kan liknas vid Morell och Wilkinsons (2002) sista faktor, att 
minska avståndet mellan olika nivåer i organisationen.  

Lee och Koh (2001) framhåller att empowerment, förutom hur ledaren fördelar makt, också 
handlar om medarbetarnas upplevelse av denna fördelning. De får medhåll från Gretchen 
Spreitzer (2008) som menar att begreppet empowerment appliceras på organisatorisk nivå och 
att det saknas fokus på individerna. Hon menar att detta är något som kompletteras genom 
begreppet psykologiskt empowerment.  

Psykologiskt empowerment 

Gary Yukl och Wendy Beckers (2006) definition av psykologiskt empowerment berör den 
anställdes upplevelse av att kunna påverka sin arbetsroll, utföra ett meningsfullt arbete och 
påverka viktiga beslut. Medan empowerment utgår från ett makroperspektiv, förklarar Gretchen 
Spreitzer (2008) att psykologiskt empowerment intar ett mikroperspektiv med fokus på 
individens upplevelse av empowerment. 

Yukl och Becker (2006), Lee & Kooh (2001), Spreitzer (2008) tillsammans med Irina Macsinga, 
Coralia Sulea, Paul Sârbescu, Gabriel Fischmann och Cătălina Dumitru (2014) definierar 
psykologiskt empowerment genom de fyra faktorerna meningsfullhet, kompetens, 
självbestämmande och påverkan.  

 Kompetensfaktorn handlar om medarbetarens tro på sin egen förmåga, att kunna utföra 
arbetsuppgifter med skicklighet (Spreitzer, 2008).  

 Självbestämmande beskriver Spreitzer (2008) innebär medarbetarens känsla av 
huruvida den själv har möjlighet att välja att initiera och reglera det egna arbetet. 
Begreppet självbestämmande är enligt Yukl och Becker (2006) nära sammankopplat 
med kontroll-lokus, vilket innebär en känsla av att ha kontroll över utgången av en 
händelse eller ett beslut. Upplever medarbetaren att denne själv kan kontrollera 
händelsen benämns det internt kontroll-lokus, upplevs kontrollen finnas utanför 
medarbetarens egen påverkan handlar det istället om externt kontroll-lokus.  

 Påverkan behandlar frågan till vilken grad medarbetare upplever sig kunna påverka 
administrativa, strategiska och operativa beslut inom verksamheten (Macsinga et al., 
2014).  

 Meningsfullhet innebär att de anställda skall uppleva en känsla av mening med sitt 
arbete och sina arbetsuppgifter och Yukl och Becker (2006) beskriver denna punkt som 
själva motorn i arbetet med empowerment. Om detta lyckas kommer medarbetarna 
själva att måna om att arbetet skall hålla hög kvalité (Lee & Kooh, 2001).  

Lee och Kooh (2001) förklarar att psykologiskt empowerment inte är en dikotom variabel. En 
medarbetare upplever mer eller mindre psykologiskt empowerment. De beskriver vidare att det 
krävs ett högt värde på alla fyra dimensioner för att uppleva mer psykologiskt empowerment. 
Lee och Kooh menar att känslan av empowerment i slutändan är förenat med ledarens intention 
att dela med sig av makt. Ingen medarbetare kan sägas uppleva mer psykologiskt empowerment 
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om inte ledaren haft den avsikten. Ytterligare en viktig aspekt som Lee och Kooh presenterar är 
att psykologiskt empowerment endast rör relationen mellan ledare och underställd. Mellan 
kollegor handlar det istället om att främja varandra, den relationen omfattas således inte av 
begreppet psykologiskt empowerment. Slutligen betonas att psykologiskt empowerment bör 
utformas efter organisationens kontext. 

Töres Theorell (2012) benämner de anställdas möjligheter att fatta beslut om sitt eget arbete 
som beslutsutrymme. Begreppet innefattar två aspekter, varav den första; påverkansmöjlighet 
handlar om de anställdas påverkan om vad som skall göras och hur det skall göras. Uppfylls det 
har de god kontroll över uppgifterna.  Den andra aspekten benämns kunskapskontroll och 
beskriver de anställdas möjligheter till kompetensutveckling, exempelvis genom handledning, 
utbildning eller genom arbetsrotation. Finns goda möjligheter till kompetensutveckling har de 
anställda relativt stora möjligheter till att ta kontroll över de flesta situationer som uppstår. En 
mer övergripande aspekt av kontroll i arbetet benämner han som kontroll över arbetet, där har 
de anställda påverkansmöjligheter på den långsiktiga planeringen. Inflytande över till exempel 
vilka som anställs, produktionens målsättning et cetera. 

Tengblad (2007) förklarar att personalen ofta beskrivs som ett företags viktigaste resurs, det 
betyder att de också måste vara med vid exempelvis beslutsfattande. Yukl och Becker (2006) 
utvecklar detta resonemang, och ser många fördelar med att ledare ger de anställda möjlighet 
att delta och påverka vid beslutsfattandet som rör medarbetarna. Det kan också leda till en 
acceptans av besluten, en förbättring av kvaliteten på besluten genom att olika perspektiv delas 
samt en ökad arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Vidare beskrivs att då de anställda får 
möjlighet att delta förbättras deras förmåga att själva fatta välgrundade beslut. Författarna 
presenterar fyra olika tillvägagångssätt att fatta beslut, autokratiskt, rådgivande, gemensamt och 
delegation, från att medarbetarna inte har något inflytande till relativt stort inflytande på beslut. 
Den autokratiska stilen innebär att ledare fattar alla beslut utan hänsyn till andras åsikter. Den 
rådgivande beslutsprocessen bygger på att ledaren fångar in åsikter och idéer, men fattar det 
slutgiltiga beslutet själv. En gemensam beslutsprocess bygger på kollektivt beslutsfattande 
mellan berörda parter. Vidare påtalar författarna att delegationen innebär att en ledare utser en 
individ eller grupp som sedan får ansvara över att fatta ett beslut.  

Yukl och Becker (2006) beskriver olika faktorer som kan innebära att arbetet med psykologiskt 
empowerment inte blir framgångsrikt i ett företag. Att implementera empowerment innebär 
förändring, vilket i sig kan vara problematiskt. Å ena sida kan det vara ovant för ledarna att dela 
med sig av makt, då de är vana att fatta besluten själva och ha kontroll. Å andra sidan kan det 
finnas en motsättning från medarbetarna. Det kan vara främmande för dem att börja ta initiativ 
och bidra till beslutsfattandet, då det sedan tidigare har haft en passiv roll som följare. 
Författarna nämner i artikeln några personlighetsegenskaper hos de anställda som är kopplade 
till psykologiskt empowerment. De som känner motivation, har ett högt självförtroende och 
upplevd egenförmåga samt upplever internt kontroll-lokus tenderar i större utsträckning att 
uppleva ett högre psykologiskt empowerment. Den sista faktorn är att arbetet med 
empowerment tar tid, och att det krävs ett långsiktigt engagemang där arbetet skall genomsyra 
hela organisationen, till exempel i system, strukturer och kulturella värderingar.   

Yukl och Becker(2006) menar att det ännu finns mycket kvar att lära och menar vikten av att 
arbeta med psykologiskt empowerment såväl som organisatoriskt empowerment. Det som 
samtliga författare (Yukl och Becker, 2006, Lee & Kooh 2001, Spreitzer, 2008, Macsinga et al. 
2014) betonar att arbetet med empowerment måste ses som en ständig pågående process. Ett 
arbete som aldrig tar slut.  

Metod 
Metodavsnittet presenteras utifrån relevant litteratur som ligger till grund för de val som 
gjorts. Nedan följer en genomgång av metodval, avgränsningar & urval, genomförande, 
bearbetning & analys av data, etik samt kvalité & trovärdighet.  

Kvalitativ ansats och metodval 

För att besvara våra frågeställningar har vi utgått från en kvalitativ ansats då vi vill kartlägga 
upplevelsen av psykologiskt empowerment och förstå hur den kan ses som en del i 
medarbetarskapet. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) beskriver att kvalitativ 
forskning syftar till att tolka och förstå det som analyseras jämfört med den kvantitativa 
metoden som avser att förklara det analyserade.  Johan Alvehus (2013) förklarar att i en 
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kvalitativ forskning kan det vara problematiskt med en ren deduktiv ansats där teoretiska 
hypoteser prövas och en tolkning skall göras oberoende av forskaren. Motsatt förklarar Alvehus 
att problematiken i en induktiv ansats, som tar utgångspunkt i det empiriska materialet, blir 
svår att tolka utan teoretisk förförståelse. Med grundval i detta har vi valt att utgå från en 
abduktiv ansats där det sker en pendling mellan teoretisk och empirisk reflektion, för att kunna 
upptäcka nya aspekter i teori såväl som empiri (Alvehus, 2013). 

Avgränsningar och urval 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till Västerbottens län då vi ville utföra personliga 
intervjuer där vi fick träffa våra informanter. Genom den personliga kontakten kunde vi skapa 
ett öppet klimat och risken för missförstånd minskades. I mötet med våra informanter kunde vi 
få en uppfattning av informanternas känslor via kroppsspråk. Studiens avgränsning gör att 
resultatet inte är generaliserbart, något vi i denna studie inte heller gör anspråk på. Dock ser vi 
att resultatet kan ge en fördjupad förståelse om upplevelsen av psykologiskt empowerment som 
en del i medarbetarskapet. 

Kontaktpersonen utsåg de butiker som kom att delta i vår studie. Vi formulerade krav för de 
informanter vi önskade skulle delta i studien, ett så kallat målstyrt urval (Bryman, 2008). 
Bryman beskriver vidare att genom att utgå ifrån ett målstyrt urval skapas förutsättningar för 
att skapa en variation och minimera slumpens påverkan i val av informanter. Vi eftersträvade en 
variation i urvalet sett till hur länge medarbetarna har arbetat inom Systembolaget. Vi 
efterfrågade två informanter per butik, den ene skulle vara den med kortast anställningstid, den 
andre med längst anställningstid. Vårt minimikrav var att de skulle hunnit genomföra minst två 
medarbetarsamtal, inom Systembolaget kallat fokussamtal.  

Studien genomfördes på tre butiker i Västerbotten. Butikerna varierade i storlek och antal 
anställda, en butik hade färre än tio anställda och två butiker hade fler än tio anställda. På 
samtliga butiker intervjuades en butikschef samt två medarbetare. På grund av yttre 
omständigheter skilde sig utfallet av informanter från våra krav. På två av butikerna var det inte 
möjligt att intervjua den som varit anställd längst och på den tredje butiken den med kortast 
anställningstid. Istället blev den näst på tur i anställningstid tillfrågad om att delta. 

Genomförande 

Vi började med att operationalisera syftet för att komma fram till vilka teman vi ville beröra 
under intervjuerna. Utifrån dessa teman skapade vi sedan intervjufrågor (Bryman, 2008). De 
teman vi har utgått från är: kompetens, självbestämmande, påverkan, meningsfullhet och 
relationer. De fyra förstnämnda har en tydlig koppling till begreppet psykologiskt 
empowerment (Lee & Kooh 2001, Macsinga et al. 2014, Spreitzer 2008, och Yukl & Becker 
2006). Det sistnämnda valde vi för att undersöka samarbetet och relationerna mellan över- och 
underordnade samt dem emellan. Genom detta tema kunde vi också fånga upp informanternas 
upplevelse av begreppet medarbetarskap.  

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Till intervjuerna har vi framställt två 
intervjuguider (se bilaga 2), en för medarbetarna och en för butikscheferna.  Bryman (2008) 
beskriver att genom användande av öppna frågor i intervjuguiden ges respondenterna stort 
utrymme i intervjun att uttrycka sig och styra innehållet utifrån givna ramar samt att vi fick 
möjlighet att följa upp deras svar med följdfrågor. I en semistrukturerad intervju, förklarar 
Bryman att ordningsföljden på frågorna kan variera. I enlighet med vårt syfte har fokus i båda 
intervjuguiderna varit på medarbetarnas upplevelse av berörda teman. Efter att vi framställt 
våra intervjuguider gjordes två pilotintervjuer för att pröva frågornas relevans kopplat till vårt 
syfte (Bryman, 2008). Pilotintervjuerna genomfördes med två personer utan anknytning till 
Systembolaget, en med ledningsansvar och en medarbetare. Utifrån den feedback vi fick från 
pilotintervjuerna samt egen tolkning av dessa intervjuer gjordes några ändringar inför skarpt 
läge. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer möjliggjordes jämförelser 
respondenterna emellan. Intervjuerna genomfördes i respektive butik, i möjligaste mån skedde 
dessa avskilt. Dock var detta inte möjligt på en av butikerna på grund av butikens utformning. 

Under samtliga intervjuer deltog vi båda två vid, en av oss höll i intervjun och den andra förde 
anteckningar och ställde följdfrågor. För att detta inte skulle vara hämmande för informanterna 
var vi tydliga med vem som var intervjuledare samt syftet med bådas deltagande i intervjun. 
Efter informanternas medgivande spelade vi in intervjuerna för att underlätta transkriberingen 
av materialet.  Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter, vilket stämde överens med den tid vi 
hade beräknat. Under intervjuerna var vi öppna för informanternas tankar och berättelser. 
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Bearbetning och analys 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet, dock bestämde vi innan transkribering av 
materialet att pauser, ljud och tvekanden endast tas med i transkribering, berbetning och analys 
då vi bedömer att dessa är relevanta för studien. I transkriberingen har vi utelämnat dialekter, 
namn och platser för att avidentifiera informanterna, ett steg i att uppfylla 
konfidentialitetskravet. Efter transkribering har vi läst igenom materialet och lyssnat på 
ljudinspelningen igen för att säkerställa att vi inte missat något (Bryman,2008). Utskrifterna 
läste vi sedan igenom i sin helhet. Detta menar Fejes och Thornberg (2009) är viktigt för att lära 
känna materialet och senare kunna plocka ut delar ur helheten. Vid genomläsning av 
utskrifterna höll vi oss genuint nyfikna och öppna för det empiriska materialet, något som Fejes 
och Thornberg vidare förklarar är viktigt för att minska risken att forskarnas förförståelse färgar 
resultatet.  

Vår analys började med att vi delade upp materialet utifrån våra teman för att göra det mer 
lättöverskådligt. Då ordningen på våra frågor i intervjuerna skiljde sig åt har vi sökt svar och 
utsagor i hela utskrifterna. Vi klippte ut viktiga passager och i samband med att vi grupperade 
dessa i valda teman meningskoncentrerade vi informanternas svar. Att meningskoncentrera 
innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att längre uttalanden pressas samman till kortare 
meningar. Genom att utgå från de koncentrerade delarna kunde vi på ett lättöverskådligt sätt 
analysera informanternas berättelser. Vi gjorde en uppdelning mellan chefer och medarbetare 
för att göra det möjligt att jämföra de olika perspektiven. I ett första steg jämförde vi 
medarbetarnas åsikter för sig och chefernas åsikter för sig. I nästa steg jämförde vi dessa två 
grupper mot varandra. Därefter sammanställde vi dessa delar till löpande text. Då varje tema 
var klart läste vi igenom utskrifterna ytterligare en gång för att säkerställa att vi inte tagit 
informanternas mening ur sin kontext samt att vi inte missat något väsentligt. Vidare i analysen 
av resultatet pendlade vi mellan teori och empiri och kunde på så vis finna nya mönster och 
aspekter i vårt resultat. 

Etik 

De forskningsetiska kraven inom samhällsvetenskapen presenteras av Vetenskapsrådet (2002) 
enligt följande:  

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

Systembolaget som organisation har ingen önskan om att vara konfidentiell. Inledningsvis till 
varje intervju har vi att gått igenom de ovanstående principerna (se bilaga 2) för att uppfylla 
kraven. Fortsatt under arbetet har vi haft principerna i åtanke. 

Kvalitet och trovärdighet 

Bryman (2008) beskriver att ord som reliabilitet och validitet ofta användas för att avgöra en 
studies kvalitet. I kvalitativ metod är det vanligt att fokus istället läggs på att visa studiens 
trovärdighet. Vad gäller denna studie bygger trovärdigheten i första hand på valet av metod, 
genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer, i syfte att undersöka medarbetarnas upplevelse 
av psykologiskt empowerment. Genom denna metod skapades möjlighet att föra en dialog och 
ställa följdfrågor för att förstå informanternas utsagor, något som hade reducerats genom en 
kvantitativ metod. 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) kan förförståelsen både vara en tillgång men också stjälpa 
analysen. I inledningsskedet av denna uppsats fick vi ta del av Systembolagets 
medarbetarkompetenser för att få en förståelse för hur de arbetar med medarbetarskapet idag. 
Utöver det gick vi in i denna undersökning utan vidare förförståelse vilket vi ser som en tillgång 
då det minskar risken att våra tolkningar påverkas av egna fördomar och erfarenheter. Vi har 
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utformat kriterier för urval av informanter med syfte att intervjua personer som är relevanta för 
studien och samtidigt ger oss en variation. I intervjuerna har öppna frågor ställts för att ge 
informanterna utrymme att själva svara och därefter har ett öppet förhållningssätt till empirin 
hållits fortsatt under arbetet. Vi ser även en fördel i att vara två författare i analysarbetet då vi 
gemensamt har diskuterat och självkritiskt granskat våra metodval. Det har öppet redogjorts för 
hur resultat och analys bearbetats för att skapa en transparens.  Genom att en pendling hela 
tiden har gjorts mellan empiri, teori och rådata har vi säkerställt att inget i resultatet har tagits 
ur sin kontext och att alla respondenters utsagor beskrivs på ett rättvist sätt. Slutligen har vi 
arbetat utifrån de forskningsetiska kraven för att ytterligare försäkra oss om trovärdighet och en 
god kvalitet. 

Resultat 
I denna del presenteras resultatet från den empiriska datainsamlingen. Resultatet är indelat 
under sex rubriker; Presentation av informanter, relationer, kompetens, självbestämmande, 
påverkan och meningsfullhet. Under varje rubrik presenteras medarbetarnas åsikter först och 
därefter chefernas.  

Presentation av informanter 

Samtliga medarbetare som har deltagit i studien har ett ansvarsområde inom butiken, antingen 
över en varugrupp eller annat område. På de två större butikerna har cheferna utsett en 
ledningsgrupp bestående av medarbetare från butiken. Denna grupp fungerar som ett stöd i det 
dagliga arbetet. Bland informanterna i studien finns representanter från ledningsgrupp. 

En vanlig arbetsdag för medarbetare och butikschef skiljer sig inte nämnvärt utifrån 
informanternas beskrivningar. Oavsett befattning består arbetsuppgifterna såväl att sitta i 
kassan som att plocka varor på lagret och fylla på ute i butiken. De största skillnaderna ligger i 
ansvarsfördelningen på butiken. Det finns olika ansvarsområden som vanligtvis har en A-
ansvarig och en B-ansvarig. Arbetsdagen är schemalagd för tid i kassan, kundvärdspass, vilket 
innebär att möta kunder i butik och hjälpa dem med deras önskemål, samt lagerarbete. Sedan 
några år tillbaka har Systembolaget på organisationsnivå infört ett större fokus på kundmötet, 
det innebär att varupåfyllnad ute i butiken till största del sköts utanför butikens öppettider.  

Relationer 

Medarbetarna beskriver att en god relation innefattar att visa omtanke och respekt för varandra, 
att vara hjälpsam och ha en positiv inställning. Det är viktigt att vara ärlig, lyhörd, 
förändringsbenägen och fördomsfri. Goda relationer inom arbetsgruppen är det viktigaste för en 
god arbetsmiljö enligt medarbetarna. Det inbegriper att de hjälper och stöttar varandra samt 
uppvisar ett gott humör. Därutöver är det viktigt att alla gör det de skall, det vill säga sköter sina 
arbetsuppgifter och följer rutiner och arbetssätt samt arbetar efter tydliga mål för dagen. Stress 
beskrivs som både positivt och negativt, det kan vara prestationshöjande med en lagom nivå av 
stress men det kan också vara dåligt om medarbetarna inte har möjlighet att fokusera på sitt 
arbete och utföra de arbetsuppgifter de är ålagda. Följande citat konkluderar det många 
medarbetare beskriver, att stämningen i arbetsgruppen är avgörande för hur en arbetsdag 
upplevs: “..har man en bra arbetsgrupp då kan stå ut med rätt mycket. För då vet man att man 
har stöd i varandra”. Vad medarbetarna kan göra för att skapa och upprätthålla en god 
psykosocial arbetsmiljö är att vara lyhörd mot varandra, ha en rak kommunikation och visa 
empati. Ett sätt att hålla en rak kommunikation är att ge saklig återkoppling, det vill säga att 
inte använda personangrepp eller prata bakom ryggen på någon. Ytterligare krävs det att 
medarbetare får tid med varandra, både under arbetstid till exempel vid gemensamma luncher 
och fikaraster, men också vid aktiviteter utanför arbetet. Att visa respekt för varandra är något 
som påtalas, det är viktigt att kunna ge och ta, det vill säga att inte utnyttja någon eller själv 
utnyttjas. Medarbetarna upplever att de har de stöd och verktyg som de behöver för att skapa 
och upprätthålla en god arbetsmiljö. De påtalar dock vikten av att känna att ledning och 
huvudkontor arbetar tillsammans med dem i samma riktning. Ett citat som uttrycker detta är: 
“Vi kan göra ett jättestort arbete själva, men vi kan inte göra allting själv [...] Alla som jobbar på 
huvudkontoret gör ju ett arbete som underlättar för oss på butiken..”  

Vid eventuella konflikter beskriver en sida av medarbetarna en önskan om att frågan skall 
diskuteras direkt mellan berörda parter. En annan sida uttrycker att butikschef skall kopplas in i 
första skedet som tredje part. Kommunikation påtalas som en avgörande del för att lösa en 
konflikt.  
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En sida av medarbetarskapet beskrivs genom vikten av rak och ärlig kommunikation där positiv 
och utvecklande återkoppling är framträdande. Återkoppling är något som medarbetarna 
upplever att Systembolaget arbetar mycket med, bland annat genom fokussamtal och möten. 
Systembolagets arbete med medarbetarskapet upplevs återkommande, det finns dock de som 
inte finner det lika tydligt om direktiven kommer från ledning eller är något som enbart butiken 
arbetar med. Beskrivningen av ett gott medarbetarskap är att alla medarbetare strävar mot 
samma mål, de arbetar enligt givna ramar och rutiner samt tar ansvar för sin del i arbetet med 
en tanke på helheten. Ett citat kopplat till presenterad definition (Hällsten & Tengblad, 2006) av 
medarbetarskap är följande: “Det är en fråga om att vara en del i en arbetsgrupp, man har sitt 
ansvar gentemot kollegor och arbetsgivare, vi har även några stora ansvarsområden gentemot 
våra kunder och leverantörer..” En annan sida som lyfts upp är att omtanke, respekt och att visa 
empati för varandra i arbetsgruppen är en central del i medarbetarskapet. Genom att vara 
förstående, glada och trevliga mot varandra skapas en god stämning i arbetsgruppen. Att leva 
upp till de krav de ställer på andra medarbetare ses som självklart. Det är viktigt att tänka på 
hur ens beteende upplevs av medarbetare såväl som kunder. Ytterligare en sak som nämns är 
vikten av att få tid tillsammans med kollegor, att skapa trivsel och ha roligt på arbetet, genom att 
ha kul menar medarbetare att jobbet blir mycket lättare. Någon formulerar detta genom: 

... det har ju dom [Systembolaget] förstått, att mår man bra i arbetsgruppen så har man 
ju leendet när man kommer ut i butik och möter kund och ringar på vattnet blir ju att då 
får vi ju nöjd kund för att det är roligt att gå hit. Så är tänket. 

Cheferna belyser olika delar som viktiga för att skapa och upprätthålla en god relation till andra 
medarbetare. De menar som en del av medarbetarna att en rak och öppen återkoppling mellan 
medarbetare är en avgörande faktor. För att på bästa sätt ta emot och ge återkoppling är det 
viktigt att skilja på sak och person. Vidare beskriver en annan chef vikten av att släppa prestigen 
och vara lojal och ärlig. Under arbetstid förväntar sig cheferna att medarbetarna skall göra sitt 
bästa, det innefattar ett gott samarbete kollegor emellan. Gällande konflikthantering uttrycker 
de i första hand en önskan om att konflikter löses direkt mellan berörda parter.  Det kan uppstå 
problem då hantering av konflikter går genom tredje part. Cheferna ser en möjlighet att finnas 
med som stöd vid behov. För att lösa konflikter handlar det mycket om att prata med varandra 
och ofta är det en bristande kommunikation som ligger till grund för en konflikt. Det 
framkommer att en chef upplever sig ha ett blint fält gällande händelser i arbetsgruppen. Denna 
menar att denna är den sista att få kännedom om eventuella konflikter. 

Vid frågan gällande hur en god psykosocial arbetsmiljö skapas anser cheferna att det krävs ett 
utrymme för medarbetarna att själva påverka utformningen av sin vardag, att medarbetarna 
hinner med det som förväntas av dem. Att kunna anpassa sig till varandra och ha roligt ihop ses 
även som viktiga faktorer. Fortsatt är kommunikation en viktig del och till den hör rak 
återkoppling. Det stöd som cheferna ser är viktigt för medarbetarna att få beror på vad de 
efterfrågar. Oavsett vad som efterfrågas ser de vikten av att skapa ett öppet klimat där 
återkoppling är en naturlig del i arbetet.  

Ord som cheferna nämner i samband med innebörden av medarbetarskap är tillit, 
kommunikation, eget ansvar och respekt. En förväntning som finns på medarbetarna är att de 
skall vilja vara på arbetet och göra sitt bästa, följa rutiner, arbetssätt och gemensamma beslut. 
En medarbetare på Systembolaget förväntas ta ett större samhällsansvar kopplat till det 
uppdrag som organisationen har. En åsikt som framkommer är att det kan vara lätt för 
medarbetare att se de förmåner som kommer med ett jobb, exempelvis högre lön, bättre villkor 
etcetera, men att glömma den motprestation som anställningen faktiskt kräver. 
Motprestationen innefattar bland annat ett ansvar gentemot chef, kollegor och kunder. En av 
cheferna anser att de har en tydlig definition av vad medarbetarskapet innebär och denne 
instämmer samtidigt med den presenterade definitionen (Hällsten & Tengblad, 2006), men 
nämner också att det är något som måste lyftas upp till diskussion med medarbetarna. En 
annan chef menar att ordet medarbetarskap måste få en högre status. Det som en chef ser 
saknas är bland annat den genuina viljan till att ta sitt fulla ansvar som medarbetare, med det 
menar denna att medarbetarna skall våga ta mer initiativ samt visa ett likvärdigt engagemang 
inför alla kunder.  
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Kompetens 

Ingen av medarbetarna upplever sig sakna något i kompetensväg. De ser att deras utbildning 
matchar de arbetsuppgifter de har idag. Det finns önskemål bland medarbetarna om att 
vidareutveckla sig och gå vidare inom företaget, något de ser stora möjligheter att vidareutbilda 
sig inom i framtiden. Genomgående anser informanterna att Systembolagets interna 
utbildningar är bra och att de ger den kunskap de behöver i sitt dagliga arbete. I de interna 
utbildningarna ingår information om företagets riktlinjer. Det finns ingen utbildning som rör 
begreppet medarbetarskap specifikt.  Synen på utbildning beskrivs enligt följande: “Ja men 
jättebra, alltså Systembolaget är jättebra när det gäller utbildning och fortbildning, sen finns det 
alltid folk att fråga”. Det är budgeterat för att samtliga nyanställda skall gå två basutbildningar 
under sina sex första månader inom Systembolaget. Därefter är utbildningsutbudet brett och 
anpassas efter individ, det finns budgeterat för två utbildningsdagar per person och år. Vissa 
utbildningar är kopplade till de olika ansvarsområdena, därefter handlar det om för de anställda 
att själva uttrycka en önskan om att vidareutbilda sig. En åsikt som framkommer gällande vad i 
utbildningsväg de haft mest nytta av är att de ser dryck i kombination med mat som ett stöd i 
kundmötet. Informanterna kan också till viss del se sig ha nytta av tidigare utbildningar och 
erfarenheter, men det är framförallt Systembolagets interna utbildningar som gett dem den 
kunskap de behöver i sitt arbete.  

Butikscheferna anser även de att medarbetarna har den kompetens som arbetet kräver. Dock 
uttrycks en önskan om en högre grad av personligt ledarskap bland medarbetarna. 
Kompetensen personligt ledarskap beskrivs att se helheten och vikten av sitt uppdrag, att ta 
ansvar för sin egen utveckling och sitt eget arbete. Cheferna menar att utöver det personliga 
ledarskapet är även kommunikation, lojalitet, initiativtagande och en vilja att göra sitt bästa de 
viktigaste kompetenserna hos en medarbetare. En chef beskriver att under ett fokussamtal 
kommer denne överens med medarbetaren om vad som skall utvecklas, därefter är det bådas 
ansvar, det vill säga både chef och medarbetare, att se till att de uppfylls. Samma chef berättar 
att det varierar hur medarbetarna tar detta ansvar. 

Självbestämmande   

Medarbetarna berättar att det finns vissa arbetsuppgifter som skall skötas enligt en viss ordning 
och vissa rutiner. Dessa arbetsuppgifter kan medarbetarna inte påverka. Samtliga medarbetare 
menar att det finns ett förutbestämt schema för hur arbetet skall fördelas, vissa medarbetare 
beskriver att det finns möjligheter till att göra ändringar och byten vid behov eller önskemål. För 
att göra dessa ändringar krävs att medarbetarna själva uttrycker en önskan. I dialog med chef 
och övriga medarbetare kan även tid för arbete med eget ansvarområde planeras in i schemat, 
men även skapa utrymme för oförutsedda arbetsuppgifter, detta är något som framkommer 
under några intervjuer. Arbetet med det egna ansvarsområdet planeras av respektive 
medarbetare, i dialog med den medarbetare de delar ansvarsområdet med om så är fallet. 
Medarbetarna upplever sig nöjda med de ansvarsområden de har idag, vid eventuella önskemål 
om förändring ser de möjligheter till att få igenom detta. Ansvarsfördelningen i arbetet sker 
genom dialog med chef under fokussamtal, men det handlar också om att medarbetarna själva 
skall visa intresse och engagemang. Det råder delade meningar bland medarbetarna huruvida 
det förväntas eller inte att åta sig ett ansvarsområde.  

Att ta egna initiativ är något som samtliga medarbetare upplever tas emot väl av butikschef och 
även inom resterande organisation. Att tänka utanför boxen betraktas som något positivt. Egna 
idéer och initiativ tas upp under möten och diskuteras, därefter testas de i regel och utvärderas, 
fungerar det bra implementeras dessa inom butiken. En medarbetare vidareutvecklar detta 
genom följande citat: ”..så det är ju som inte principen jag är chef jag säger nej, nä utan det är 
lyhört”. Därefter råder delade meningar om huruvida medarbetarna tar denna möjlighet eller 
inte. En sida menar att det finns ett stort engagemang och initiativtagande i arbetsgruppen. En 
andra sida är inne på att det är bäst att rådfråga innan initiativ tas. Medarbetarna är dock inne 
på att de får ett bra bemötande från chef, även om det blir fel. En tanke som lyfts är att 
begränsningar gällande initiativtagande snarare finns i tjänstgöringsgraden än i Systembolagets 
ramar.  

Cheferna tycker att medarbetarna har relativt stora möjligheter till att påverka sin egen 
arbetsdag. Däremot är det inte alla som tar till vara på den möjligheten. Så länge de håller sig 
inom ramarna är arbetets utformning anpassningsbart. En vanlig arbetsdag är i regel ganska 
styrd för alla som arbetar i butik inom Systembolaget, cheferna menar att medarbetarna själva 
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måste uttrycka önskemål om tid utanför schema för egna arbetsuppgifter. De välkomnar ett 
initiativtagande från medarbetarna, genom dessa ses möjlighet till förändring och förbättring. 
Ett citat som illustrerar chefernas åsikt om eget initiativtagande är: “... och blir det fel är jag 
snabb att förlåta, bara man vågar. Det är ju så man utvecklas allihopa, att man tänker själv.” 
Samma chef beskriver vidare att denne önskar att fler medarbetare vill och vågar ta mer 
initiativ, denne ser dock att det har skett en ökning på sista tiden. En annan chef beskriver att 
ingenting kan bli så fel att det inte går att rätta till. Initiativen som når chef prövas oftast, i vissa 
fall endast på en del av arbetsgruppen eller varuflödet i andra fall på hela arbetsgruppen, 
därefter utvärderas dessa.  

Påverkan 

Medarbetarna upplever sig ha stor påverkan över beslut som fattas på butiksnivå. På 
personalmötena diskuteras arbetssätt och rutiner, där ett gemensamt beslut fattas. En 
medarbetare beskriver att på butiken denne arbetar gäller ett majoritetsbeslut i de fall det 
annars råder oenighet. Cheferna har en ledningsgrupp till stöd bestående av ett antal 
medarbetare. Vilka medarbetare, hur många samt vilka arbetsuppgifter som dessa skall ansvara 
för är upp till varje chef. En medarbetare beskriver att ledningsgruppens representanter skall 
fungera som en länk mellan chef och arbetsgrupp och fånga upp åsikter från medarbetarna, 
ledningsgruppen skall även fungera som ett bollplank för chefen. En medarbetare upplever sig 
kunna bestämma ganska mycket och känner sig hörd av chefen. Medarbetaren menar att chefen 
ofta rådfrågar medarbetare och lyssnar på dess åsikter. Samma informant resonerar vidare: 

det kanske [chefen] gör bara för att man ska känna sig delaktig. Sen kanske [chefen] 
redan bestämt hur [chef] tycker att det ska vara och då blir det så men jag känner mig 
alltid delaktig i beslut som tas, och det är väl huvudsaken 

De gånger chefen är borta sköts beslutsfattande i de flesta fall av ledningsgruppen, alternativt av 
den med mest erfarenhet. Medarbetarna upplever att beslutsfattandet inte påverkas nämnvärt 
om chefen inte är i arbete, då det finns tydliga ramar för vilka beslut medarbetarna känner sig 
trygga med att ta under tiden. Besluten som medarbetarna tar vid dessa tillfällen rör den dagliga 
driften, till exempel kundärenden, schemaplanering och varubeställningar. I särskilda fall kan 
ledningsgrupp också ta beslut gällande anställning exempelvis. Begränsningar som medarbetare 
upplever gäller bland annat attesträtt, budgetbeslut och ledighet. 

Några medarbetare berättar att de vet vart de skall vända sig vid eventuella förändringsförslag 
och frågor till högre instanser. De upplever att förslagen välkomnas. Vad gäller beslut på 
ledningsnivå får de i vissa fall chans att ha inflytande över genom intranätet där de kan lämna 
synpunkter.  Det nämns också att de kan lämna synpunkter via den fackliga organisationen då 
denna har representanter i företagsledningen. När besluten sedan kommer till butiksnivå finns 
möjlighet att anpassa dem utefter vad som fungerar för butiken. Medarbetarna upplever i vissa 
fall att det är ett långt avstånd mellan ledning och medarbetare, och att de inte har sådan stor 
påverkan vid besluten de fattar på huvudkontoret. En informant beskriver detta enligt följande: 
“Ja det är väl uppifrån de har kommit på något, att det skall vara kundorienterat”. 

Cheferna menar liksom medarbetarna att beslutsfattandet inte påverkas nämnvärt då de inte är 
i arbete. Tydliga ramar och riktlinjer finns för medarbetarna att arbeta efter. Ansvaret och 
beslutsfattandet överlämnas av cheferna till utvalda personer inom arbetsgruppen. Cheferna 
upplever ledningsgruppen som ett bra stöd i arbetet och ser fördelar i att arbeta tillsammans 
med gruppen. Då chefen själv bestämmer vilka medarbetare som skall finnas med i 
ledningsgruppen kan en variation av personligheter eftersträvas och detta engagemang kan för 
medarbetaren fungera som en språngbräda inom organisationen.  

I likhet med medarbetarna lyfter cheferna fram intranätet som kommunikationsväg för 
förändringsförslag på högre nivå. Dock är en av cheferna tveksam till att medarbetarna vet vart 
de skall vända sig vid förändringsförslag och frågor. Det finns en åsikt om att högsta chef inte är 
så många steg bort från butiksnivå, informanten menar att det är lätt att lyfta idéer uppåt i 
organisationen. En chef förklarar att medarbetarna inte har sådan stor påverkan över hur de 
övergripande besluten fattas, däremot finns stor påverkansmöjlighet över hur besluten 
implementeras på butiksnivå. Där menar en annan chef att medarbetarnas åsikter fångas upp 
under möten. Frågorna diskuteras i grupp och beslutsfattandet sker genom samverkan och 
dialog. En chef framhåller att det är viktigt att alla skall känna sig delaktiga och att det sällan är 
denne som själv fattar ett enväldigt beslut. 
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Meningsfullhet 

En del i att uppleva mening i arbetet menar några medarbetare är att man trivs på jobbet. En 
viktig trivselfaktor för medarbetarna är den dagliga kontakten med kunder och kollegor. De 
påtalar också vikten av att hinna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, där ingår även att 
städa och hålla ordning i butik och på lager. Medarbetarna uppskattar att deras arbetsuppgifter 
varierar under en arbetsdag. Deras viktigaste uppdrag i arbetet är deras samhällsansvar och det 
goda kundmötet. De känner en stolthet inför Systembolagets roll i samhället, där de bland annat 
påtalar vikten av att minska alkoholens skadeverkningar. Det finns också en uppfattning om att 
jobbet i sig inte betraktas meningsfullt. Samhällsansvaret innefattar att inte sälja till 
minderåriga, berusade eller vid misstänkt langning. I kundmötet betonas vikten av ett gott 
bemötande. En åsikt är också att deras uppdrag innefattar att informera om att alkohol är en 
upplevelse och inte behöver handla om berusning, samt att det finns alternativ för alla. En del i 
arbetet som gör att medarbetarna upplever mening är att det kan hjälpa kunderna och erbjuda 
det som de efterfrågar, allt från tips om passande vin till en specifik maträtt och att neka kunder 
som är berusade. Medarbetarna upplever att deras viktigaste uppdrag också är deras svåraste, 
ett citat som belyser detta är: “Det är smidigare att fria än att fälla”. De upplever att det är 
lättare att neka då det finns givna riktlinjer, det vill säga vid ålderskontroll och att svårigheten 
ligger i att bedöma eventuell berusning eller langning. Kopplat till den problematiken finns 
risken för hotfulla situationer, det beskrivs att det förekommer hot och våld på arbetet vid ett 
nekande. Medarbetarna som pratar om denna problematik lyfter samtidigt att det finns ett bra 
stöd gällande detta, både från kollegor men också från HR-avdelningen. En annan uppfattning 
är att det också kan vara svårt att behandla alla kunder lika och gå in förutsättningslöst inför 
varje kundmöte.  

Chefernas uppfattning om vad som får medarbetarna att trivas på jobbet är att de känner sig 
behövda och sedda, en del i detta är att få uppskattning. Att medarbetarna har chans att påverka 
sin vardag tror en chef är en trivselfaktor.  Cheferna nämner samma delar som medarbetarna 
vad gäller deras viktigaste uppdrag, ett tillägg är att de också skall imponera på kund samt att de 
är viktigt att medarbetarna visar att det står för Systembolagets vision och värderingar. De har 
dock en annan bild av vad de tror att medarbetarna upplever som svårast i sitt arbete. De tror 
att varukunskapen är svårast att hålla aktuell då trender ändrar varors efterfrågan. Cheferna är 
också inne på att det kan vara en svårighet för de anställda med lägre tjänstgöringsgrad att få en 
helhetssyn på butiksarbetets olika delar. Vad som skapar mening i medarbetarnas arbete tror 
cheferna är vikten av att alkohol säljs under kontrollerade former, att de har en viktig uppgift i 
samhället. Något annat som får medarbetarna att känna mening i arbetet är att de trivs på 
jobbet, ställs inför nya utmaningar och får vidareutvecklas. 

Analys 
I detta avsnitt analyseras studiens resultat och relateras till tidigare forskning och litteratur. 
Analysen är indelad under rubrikerna; relationer, kompetens, självbestämmande, påverkan 
och meningsfullhet.  

Relationer 

Psykologiskt empowerment utövas mellan arbetsgivare och arbetstagare (Lee & Kooh, 2001). 
Relationen medarbetare emellan exkluderas i detta begrepp med motiveringen att mellan 
kollegor finns inte samma maktfördelning då ingen är över- eller underordnad. Istället bör 
kollegornas relation handla om att främja varandra. Det empiriska materialet ger stöd åt detta 
resonemang då medarbetarna använder ord som omtanke, respekt, hjälpsamhet och positivitet 
när de beskriver hur en god relation skapas och upprätthålls mellan medarbetare. Viktiga 
egenskaper hos en god medarbetare som beskrivs i resultatet går att koppla till Tengblads 
(2003) syn på samma fråga, att vara prestigelös, kunna kommunicera samt att vara öppen för 
förändringar. Han lyfter även upp förmågan att kunna arbeta självständigt, hantera 
konflikter och se till kundernas behov. Vad gäller hanteringen av konflikter finns en diskrepans i 
resultatet som delvis kan kopplas till Tengblads beskrivning av vanliga brister. Han menar att 
konflikter inte alltid tas upp med berörd person utan blir föremål för skvaller. I resultatet kan 
utläsas två olika sätt att lösa konflikter. En sida anser att konflikter bör lösas med hjälp av chef, 
och en andra sida ser att konflikten bör lösas direkt mellan berörda personer. I resultatet 
framkommer en viss uppgivenhet gällande beslut från högre nivå där det finns en upplevelse av 
maktlöshet vilket Tengblad (2003) förklarar är ytterligare en vanlig brist i arbetet med 
medarbetarskap. En annan vanlig brist är att chefen är den siste att få kännedom om 
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medarbetarnas egentliga åsikter, en brist som bekräftas i resultat av en chef som upplever sig ha 
ett stort blint fält där mycket kan pågå mellan medarbetarna utan dennes vetskap. Tengblad ser 
även återkoppling som en svaghet i många organisationers arbete med medarbetarskap samt att 
mångfald inte accepteras och värdesätts. Dessa faktorer är dock något som fungerar bra inom 
Systembolaget enligt det presenterade resultatet. Både chefer och medarbetare ser återkoppling 
som en röd tråd i organisationen och något som ständigt arbetas med. Vad gäller mångfald 
beskrivs detta som något positivt i arbetet, att mångfald gynnar arbetet då olika egenskaper 
kompletterar varandra.  

I resultatet beskrivs från medarbetare ett stort ansvar gentemot kunder vilket kan kopplas till 
medarbetarskap som effektiviseringverktyg (Tengblad, 2003). Ytterligare en beskrivning som 
kan hänvisas till samma inriktning är att arbeta mot uppsatta mål i arbetsgruppen. Samtidigt 
kan även det postmoderna perspektivet uttydas ur empirin där medarbetarna under 
fokussamtal tillsammans med chef utvärderar sin egen arbetsprestation och sätter nya mål. I 
empirin framhålls det att medarbetare har lättare att se till sina rättigheter och ibland upplevs 
glömma bort sina skyldigheter vilket kan förklaras genom värderingsförskjutning (Tengblad, 
2007) mot mer postmoderna värderingar där medarbetaren har högre krav och förväntningar 
utöver en god lön. Oavsett inriktning menar Tengblad (2003) på vikten att medarbetare och 
chef utvecklar en samsyn gällande innebörden i ett gott medarbetarskap.   

I resultatet finns åsikter om att det finns en tydlig definition av vad medarbetarskapet innebär, 
dock går denna inte att utläsa i empirin. Definitionen som presenterats (Hällsten & Tengblad, 
2006) utgår från medarbetarens relation till arbetsplatsen, kollegor, arbetsgivare samt 
mottagarna av det arbete som utförs. Dessa delar var för sig går att finna i chefernas utsagor, 
dock inte som svar på vad som ingår i ett gott medarbetarskap. Vad gäller medarbetarna är det 
endast i en intervju som arbetsgivaraspekten kan identifieras. Tengblads (2007) 
medarbetarskapshjul tydliggör hur synen på medarbetarskap skiljer sig mellan chefer och 
medarbetare.  

 

Figur 2. Medarbetarskapshjulet på Systembolaget. 

I figur 2 visas en koppling mellan Tengblads (2007) medarbetarskapshjul och empirin. Den 
första punkten beskriver hos vilken grupp de olika delarna identifierats och punkt två 
sammanfattar det mest utmärkande från resultatet under samma punkt. Medarbetarna 
beskriver vikten av en god stämning i arbetsgruppen, att känna gemenskap och att kunna 
samarbeta medan cheferna mer diskuterar betydelsen av att ta ansvar och initiativ samt se sin 
del i helheten. Både chefer och medarbetare ser det som betydelsefullt att visa engagemang och 
känna en mening i arbetet och det samhällsansvar de har i sitt uppdrag. I empirin framgår att 
samtliga informanter ser kommunikation och återkoppling som väsentligt vilket kan liknas vid 
förtroende och öppenhet. Sammanfattningsvis existerar det en samsyn gällande förtroende och 
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öppenhet samt engagemang och meningsfullhet. Därefter går synen på medarbetarskap isär. 
När cheferna lägger större vikt vid ansvarstagande och initiativförmåga, förs diskussionen om 
gemenskap och samarbete bland medarbetarna. Denna diskrepans bekräftar den tidigare 
nämnda värderingsförskjutningen. Arbetsgivarna ser skyldigheten att ta ansvar och initiativ 
medan medarbetarna ser till sina rättigheter i att trivas och må bra på arbetet. Medarbetarnas 
syn på medarbetarskap kan till stor del beskrivas genom socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). 
Diskussionen angående vad som förväntas av andra kretsar mer kring sociala faktorer än 
utförandet av arbetet och en arbetsgivaraspekt saknas.  

Kompetens 

Kompetensfaktorn i begreppet psykologiskt empowerment rör medarbetarens tro på egen 
förmåga att utföra arbetsuppgifter med skicklighet (Yukl & Becker, 2006). I empirin 
framkommer att ingen av medarbetarna upplever sig sakna något i kompetensväg för att utföra 
de arbetsuppgifter de har idag. Medarbetarna ser möjligheter till att vidareutvecklas inom 
företaget och genomgå de utbildningar som krävs för det. Forskarna Yukl och Becker (2006) 
förklarar att arbetet med empowerment tar tid och det är viktigt att arbetet skall genomsyra hela 
organisationen. Utifrån resultatet framgår att de interna utbildningarna innehåller information 
om företagets riktlinjer, dock inte något specifikt om medarbetarskap inom organisationen. De 
medarbetare som har ett ansvarsområde får gå en särskild utbildning gällande ansvar generellt, 
vilket innebär att oavsett vilken butik de kommer ifrån eller vilket ansvarsområde de har får de 
samma utbildning för att sköta det. Kompetensutveckling är något som genomsyrar företaget, 
då det framgår från resultatet att både utbildning och fortbildning prioriteras. Medarbetarna 
upplever sig ha den kompetens arbetet kräver.  

Utifrån den presenterade definitionen (Hällsten & Tengblad, 2006) gällande medarbetarskap 
framkommer att en del i detta är att leda sitt eget arbete. I empirin går att utläsa att det önskas 
ett högre personligt ledarskap hos medarbetarna, som bland annat innebär att ta ansvar för sin 
egen utveckling och sitt eget arbete.  

Självbestämmande 

Begreppet självbestämmande innefattar hur medarbetarna upplever sig kunna initiera och 
reglera det egna arbetet (Yukl & Becker, 2006). Utifrån resultatet framgår att det finns vissa 
uppgifter som sker rutinmässigt och medarbetarna har således inte någon påverkan över dessa. 
Däremot beskrivs en möjlighet att göra ändringar i det förutbestämda dagsschemat i samråd 
med kollegor, då medarbetarna anser att det behövs frigöras tid för annan arbetsuppgift. Detta 
kan även knytas an till upplevd uppgiftsautonomi inom empowerment (Morell & Wilkinson, 
2002). Cheferna delar medarbetarnas uppfattning om att det dagliga arbetet är relativt 
anpassningsbart. De framhåller också vikten av att det handlar om att medarbetarna själva skall 
ta initiativ till det, något som medarbetarna håller med om. 

Yukl och Becker´s (2006) presentation av vanliga brister till att arbetet med empowerment inte 
lyckas är dels inne på att medarbetarna kan vara främmande för att själva ta initiativ. I 
resultatet framkommer att det finns två sidor av initiativtagande och eget engagemang. Vissa 
framhåller att det är ett stort initiativtagande i gruppen, medan vissa anser att det är bäst att 
rådfråga innan egna initiativ tas. En annan vanlig brist som författarna presenterar är att det 
också kan finnas en motsättning hos cheferna att dela med sig av beslutsfattandet. I resultatet 
framkom inget som tyder på denna ovilja hos cheferna, utan snarare det omvända. Cheferna 
berättar att de välkomnar initiativtagande och en önskan om att fler medarbetare tog egna 
initiativ.  

Det Hällsten (2007) beskriver som en organisationsorienterad form av medarbetarskap innebär 
att medarbetarna har relativt stort ansvar i att utföra sina arbetsuppgifter utifrån tydliga rutiner 
och riktlinjer. Denna form av medarbetarskap återfinns i resultatet då medarbetarna pratar om 
de ansvarsområden de har på arbetet. Fördelningen av ansvar beskrivs ske i de fokussamtal som 
sker årligen med varje medarbetare. Dock påtalas även här vikten av att medarbetarna själva 
skall visa intresse och engagemang inför detta. Medarbetarnas beskrivningar av huruvida det 
förväntas eller ej att ha ett ansvarsområde är tudelade. Hällsten (2007) beskriver ytterligare att 
formen organisationsorienterat medarbetarskap syftar till ökat ansvarstagande och större 
befogenheter hos medarbetarna. Något cheferna gärna ser ökar hos medarbetarna.  

I resultatet framgår att det existerar både spår av internt- och externt kontroll-lokus (Yukl & 
Becker, 2006). Beslutsfattandet som sker på butiksnivå upplever de i allra flesta fall som internt 
kontroll lokus, där de har möjlighet att påverka besluten, främst inom eget ansvarsområde. De 
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övergripande besluten upplevs till större del som externt kontroll-lokus locus, både chefer och 
medarbetare menar att medarbetarna inte har sådan stor påverkan på dessa. En åsikt som 
beskriver detta är angående det ökade kundfokuset, där det framgår i resultatet att det är ett 
beslut som har kommit uppifrån.    

Påverkan 

Påverkan rör huruvida en medarbetare upplever att denne kan påverka beslut på administrativ, 
operativ och strategisk nivå inom verksamheten (Macsinga et al., 2014). Både chefer och 
medarbetare upplever att medarbetarna har generellt stor påverkan över de beslut som fattas på 
butiksnivå, det vill säga de operativa besluten. Detta kan även kopplas samma med Theorells 
(2012) beskrivning av kontroll i arbetet. Kontroll över arbetet handlar om medarbetarnas 
inflytande på strategiska beslut. Medarbetarna beskriver en liten möjlighet till påverkan på 
denna nivå genom att lämna synpunkter på förändringsförslag via Systembolagets intranät samt 
via den fackliga organisationen. Informationsspridning inom organisationen syftar till hur 
kommunikationen sköts och hur mycket medarbetarna får möjlighet att ta del av och dela med 
sig av information. Detta framhåller Silver et.al (2006) tillsammans med Morell och Wilkinson 
(2002) är en viktig del kopplat till empowerment. Det kan upplevas som ett långt avstånd 
mellan ledning och medarbetare, och att de inte har sådan stor påverkan på beslut som fattas på 
huvudkontoret, vilket går emot Morell och Wilkinsons (2002) beskrivning av att minska 
avståndet mellan olika nivåer. 

Yukl och Becker (2006) beskriver positiva effekter genom att cheferna delar med sig av 
möjligheten för de anställda att påverka vid beslut. Det kan bland annat leda till en bättre 
acceptans samt en högre kvalitet på de beslut som fattas. Författarna presenterar fyra typer av 
beslutsfattande, autokratiskt, rådgivande, gemensamt och delegation. De fyra typerna återfinns 
alla inom Systembolaget, vissa mer och andra mindre. Den autokratiska delen har inte 
framkommit i någon större utsträckning i resultatet. Rådgivande beslut beskrivs genom att chef 
ofta rådfrågar medarbetare och lyssnar på deras åsikter. I resultatet framkommer också att det 
finns en chans att chefen redan har bestämt hur denne vill gå tillväga i ett beslut, men att 
medarbetaren ändå rådfrågas och att detta skapar en känsla av delaktighet. Den gemensamma 
beslutsprocessen bygger på kollektivt beslutsfattande och detta sker på de personalmöten som 
förkommer på respektive butik, där arbetssätt, rutiner och förändringsförslag diskuteras. I 
första hand fattas ett gemensamt beslut och i vissa fall förekommer majoritetsbeslut. 
Ledningsgruppen är ett exempel på de beslut som fattas via delegation. Då chef inte är på plats 
är det ofta ledningsgruppen, eller en eller flera utsedda personer som fattar de beslut som rör 
verksamheten. De har fått tydliga riktlinjer för vilka beslut som kan fattas under tiden, anser 
både medarbetare och chefer. De tydliga riktlinjer som påtalas under denna del knyter an till det 
Hällsten (2007) beskriver som den organisationsorienterade formen av medarbetarskap, där 
medarbetarna får ansvar att agera relativt självständigt utifrån dessa. Att tydliggöra riktlinjer för 
beslutsfattande knyts ihop med en av nyckelfaktorerna som Silver et al. (2006) lyfter upp som 
en viktig framgångsfaktor, som rör just utformandet av en tydlig ram. Genom denna fördelning 
av makt skapar Systembolaget effekter som självledarskap, själveffektivitet, motivation och 
engagemang(Morell & Wilkinson, 2002) vilket kan liknas vid Hällsten och Tengblads (2006) 
beskrivning av att empowerment kan fungera som processer för att skapa medarbetarskap. 

Meningsfullhet 

I definitionen av psykologiskt empowerment lyfter Yukl och Becker (2006) fram meningsfullhet 
som en viktig faktor. Utöver att trivas på arbetet beskriver både chefer och medarbetare att 
deras samhällsansvar är en stor del i upplevelsen av meningsfullhet. I resultatet beskrivs en 
stolthet för det uppdrag de har i sitt arbete och de sätter stort värde på att kunna bemöta kunder 
på ett bra sätt. Lee och Kooh (2001) förklarar att medarbetarna själva kommer måna om att 
arbetet skall hålla en hög kvalité om de känner att arbetet är meningsfullt. Cheferna tror att 
medarbetarna ser svårigheter i en uppdaterad varukompetens och att skapa en helhetssyn på 
butiksarbetets olika delar. Här skiljer sig tankarna om vad som är svårast i arbetet från 
medarbetarnas beskrivning. I empirin beskrivs att det som skapar mening även är det som 
upplevs som svårast i arbetet, att sälja med ansvar. Vid ålderskontroll finns givna riktlinjer när 
en kund får handla. Svårigheten ligger i den egna bedömningen vid berusning eller misstänkt 
langning. I resultatet kan det utläsas att det sociala stödet (Karasek & Theorell, 1990) som finns 
i arbetsgruppen ses som väldigt viktigt i detta, medarbetarna beskriver också att de upplever ett 
organisatoriskt stöd i denna fråga. 
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Diskussion 
I följande avsnitt lyfts centrala slutsatser i förhållande till studiens övergripande syfte och 

frågeställningar. Vidare diskuteras studiens metodval och slutligen presenternas förslag på 
fortsatt forskning. 

Centrala slutsatser 

Syftet med den aktuella studien är att kartlägga upplevelsen av psykologiskt empowerment och 
förstå hur det kan ses som en del i medarbetarskap bland medarbetare och ledare ur ett 
medarbetarperspektiv. Utifrån studien kan vi konstatera att då medarbetare har rätt kompetens, 
kan initiera och reglera arbete, får möjlighet att påverka samt upplever en mening i arbetet, ges 
medarbetarskapet en mer betydande roll i verksamheten. 

Vad gäller synen på ett gott medarbetarskap finns såväl likheter som skillnader mellan chefer 
och medarbetare. I resultatet framhålls att Systembolaget som organisation pratar om 
medarbetarskap, dock ser vi att detta främst handlar om återkoppling, vilket endast är en del i 
medarbetarskapet. Sett till definitionen (Hällsten & Tengblad, 2006) ser vi att medarbetare och 
chefer diskuterar ett ansvar gentemot arbetsplats, kollegor och kunder. Dock saknar vi till stor 
del en arbetsgivaraspekt i medarbetarnas utsagor, då vi endast utifrån en intervju kan 
identifiera denna aspekt. Vad gäller cheferna finns samtliga delar av definitionen (Hällsten & 
Tenblad, 2007) i resultatet. 

Att alla delar i hjulet inte uppfylls ser vi får konsekvenser då det inte finns någon enad bild av 
hur medarbetarskapet skall se ut. Risken att frustration uppstår ökar för chef såväl som 
medarbetare då det inte är tydligt vilka förväntningar som finns. Vi menar att cheferna ser på 
medarbetarskapet enligt presenterad definition (Hällsten & Tengblad, 2006) men att den fulla 
innebörden inte lyckats förmedlas ut till medarbetarna. Genom att medarbetare och 
chefer tillsammans diskuterar fram innebörden av medarbetarskap och vilka förväntningar som 
finns, skulle det leda till att en förståelse dem emellan skapas. Medarbetarskapet skulle kunna 
bidra till organisationen ytterligare då en positiv spiraleffekt uppnås, i vilken de olika delarna i 
Tengblads (2007) medarbetarskapshjul inverkar på varandra. 

Om en samsyn gällande innebörden av medarbetarskap uppnås finns stora möjligheter att 
arbeta för ett högt psykologiskt empowerment inom Systembolaget. Enligt medarbetare och 
chefer finns förutsättningarna för ett högre psykologiskt empowerment sett till kompetens, 
självbestämmande, påverkan och meningsfullhet. Medarbetarna beskrivs ha den kompetens 
som behövs för att klara sitt dagliga arbete och kompetensutveckling är genomgående inom 
Systembolaget vilket tidigare har beskrivits som en viktig komponent. Cheferna menar dock på 
att medarbetarkompetensen personligt ledarskap (se bilaga 1), skulle behöva utvecklas hos en 
del medarbetare. Denna saknad ser vi som en konsekvens av att det inte finns en samsyn på 
medarbetarskapet.   

En vidare konsekvens av en bristande samsyn är att trots ett öppet klimat vad gäller 
självbestämmande, ser vi att det i slutändan handlar om medarbetarens vilja att ta ansvar och 
egna initiativ. Medarbetare och chefer framhåller att möjligheterna finns och bemötandet är 
bra, inga andra direkta hinder mot att ta egna initiativ har identifierats.  Vad gäller att påverka 
beslut ser vi en tydlig vilja från medarbetarna. Utifrån de presenterade typerna av 
beslutsfattande, autokratiskt, rådgivande, gemensamt och delegation, som är rangordnade från 
liten till stor påverkan hos medarbetarna, kan vi till största del identifiera de tre senare. Att 
endast en liten del av autokratiska beslut existerar inom organisationen tyder på att det finns 
relativt stor påverkansmöjlighet för de anställda på operativ nivå. Bristen i denna punkt går 
således inte att härleda till medarbetare eller chef, utan problemet sett till Macsinga et al.s 
(2014) beskrivning ligger i svårigheten att påverka på strategisk nivå. 

Meningsfullhet är den mest självklara delen i resultatet. Vi ser att Systembolaget tydligt har 
förmedlat sina värderingar och att dessa genomsyrar verksamheten. Alla tar sitt samhällsansvar 
på stort allvar och de flesta medarbetare beskriver att de upplever mening i arbetet. Vi ser att ett 
bevis på det ansvar medarbetarna upplever, är att det uppfattar samhällsansvaret även som 
deras svåraste uppdrag. 

Vi ser att det finns stora möjligheter att medarbetarna upplever ett högt värde vad gäller 
kompetens och meningsfullhet i relation till sitt arbete. De utvecklingsområden som vi 
identifierar är självbestämmande och påverkan. Ett av kriterierna för att psykologiskt 
empowerment skall uppnås i en organisation är att cheferna skall vilja dela med sig av makt 
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(Lee & Kooh, 2001) och detta anser vi uppfylls. Samma författare menar att det kan finnas en 
motsättning till fördelningen av makt från medarbetarna. Denna motsättning kan vi se i 
självbestämmande där chefer såväl som medarbetare menar att möjligheterna till att ta initiativ 
finns, men inte utnyttjas fullt ut. Detta är något som vi tror grundas i det som Yukl och Becker 
(2006) beskriver som en ovana till att ta initiativ, att medarbetarna begränsas av egna 
fastställda ramar. Eventuella anledningar bakom dessa bör organisationen undersöka vidare.  

Sammanfattningsvis ser vi att den centrala problematiken inom Systembolaget är att det saknas 
en gemensam definition av innebörden i ett medarbetarskap. Systembolagets 
medarbetarkompetens som benämns personligt ledarskap berör samma områden som 
presenterad definition (Hällsten & Tengblad, 2006) av medarbetarskap. Trots att denna lyfter 
fram ett ansvar gentemot arbetsgivaren, är det denna aspekt som vi till stor del ser saknas bland 
medarbetarna. Vi tror att detta beror på att det finns skilda uppfattningar om vad ansvaret 
gentemot arbetsgivaren innebär. Krävs det av individen att visa engagemang och motivation i 
arbetet eller uppfylls ansvaret genom att utföra de uppgifter som individen är ålagd. Genom att 
förtydliga innebörden i medarbetarskapet och vilka förväntningar som finns ser vi att det kan få 
positiva effekter på framförallt upplevd påverkan samt initiativ- och ansvarstagande som vi ser 
är direkt kopplade till psykologiskt empowerment och medarbetarskap.  

Vi har ovan beskrivit hur kunskap om psykologiskt empowerment och dess olika faktorer 
(kompetens, självbestämmande, påverkan och meningsfullhet) kan medvetandegöra 
medarbetarskapet i en organisation. Utifrån vår analys kan vi påvisa att arbete med psykologiskt 
empowerment i relation till medarbetarskap kan ge positiva effekter och tydliggöra 
utvecklingsområden på såväl individnivå som organisationsnivå. På en individnivå är ett väl 
fungerande medarbetarskap av stor vikt för att skapa delaktighet och en känsla av inflytande. 
Detta är något som ger effekter på organisationsnivå då medarbetare engagerar sig i sitt arbete 
och bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten. Vi ser även att ett gott medarbetarskap 
är viktigt för företag sett till employer branding, företagets varumärke. Medarbetare som känner 
sig betydelsefulla och trivs på sitt arbete är goda ambassadörer för företaget då de är ansiktet 
utåt. Medarbetarskapet kan ses på en samhällsnivå då Sverige är ett land med lång facklig 
organisatorisk historia där medarbetarna tillsammans förbättrat deras ställning på 
arbetsmarknaden. Genom att vidare lyfta diskussionen om medarbetarskap och dess innebörd 
på en samhällsnivå kan medarbetaren ges en mer betydelsefull roll i samhället i stort där ett gott 
medarbetarskap är normen, där företag utvecklas och individuella medarbetare trivs.  

Metoddiskussion 

Genom att välja en kvalitativ metod ser vi att vi har fått en djupare inblick i organisationen, sett 
till om vi hade gjort en kvantitativ. Vi ser också att valet av avgränsning var relevant med tanke 
på tiden till denna uppsats och de intervjuer som varit möjliga att genomföra. Valet av 
semistrukturerade intervjuer ser vi har passat vårt syfte väl då vi ville kartlägga medarbetarnas 
upplevelse. I de semistrukturerade intervjuerna skapades ett öppet samtalsklimat med 
möjlighet till djupgående frågor och följdfrågor. Med en kvantitativ metod skulle vi ha förlorat 
den personliga kontakt vi fick under samtalet och missat de variationer vi lyckats fånga genom 
en kvalitativ metod. Begränsningen i detta metodval ser vi i bristen på generaliserbarhet då 
endast ett fåtal individer fått uttala sig om sina personliga upplevelser. Vi ser även en 
begränsning i den tolkning som en kvalitativ metod grundas i. Trots försök till att lägga 
förförståelsen åt sidan finns alltid risken att resultatet färgas av forskarens egna erfarenheter 
och fördomar. 

Eftersom vi inte hade möjlighet att välja ut informanterna från varje butik, utgick vi ifrån ett 
målstyrt urval. Genom det valet anser vi att resultatet inte har påverkats av det faktum att vi 
blev tilldelade informanter utifrån kriterierna. I två fall avsteg informanterna från de 
ursprungliga kriterierna på grund av logistiska skäl, då vi fick nästa person på tur anser vi att 
resultatet behåller sin trovärdighet. Alla informanter i studien har ett ansvarsområde, vi ställer 
oss frågande till huruvida resultatet hade sett annorlunda ut om det hade varit en fördelning 
mellan de som har och inte har ett ansvarsområde. Då vi inte kände till denna indelning av 
ansvar innan våra urvalskriterier formulerades var det inget vi hade någon tanke att styra över.  

Vi ser det som en fördel att vi var två som var med på varje intervju då en av oss kunde fokusera 
på intervjuguiden och den andre kunde sköta inspelningen, föra anteckningar samt ställa 
följdfrågor. Vi fick också på detta sätt en helhetsbild av intervjuerna vilket har underlättat 
bearbetningen av dessa. Då vi var tydliga med varför vi var två personer som deltog ser vi inte 
att det har varit hämmande för informanterna. En svaghet i vår studie är att tre av intervjuerna 
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genomfördes i ett rum utan möjlighet att stänga dörren, under tiden intervjuerna pågick satt vi 
dock avskilt. Trots detta bedömer vi att de svar vi fått som ärliga och utförliga. Det finns 
fortfarande en möjlighet att vi hade kunnat få mer utförliga svar om vi haft tillgång till en annan 
lokal.  

Genom att vi spelade in samtliga intervjuer kunde vi transkribera i lugn och ro, samt vid behov 
gå tillbaka till grundmaterialet. Under bearbetningen av transkriberingarna upptäckte vi 
tillfällen då ytterligare följdfrågor hade varit bra för att fördjupa resultatet ytterligare. Vidare 
under bearbetningen av materialet har vi kontinuerligt gått tillbaka till transkriberingarna för 
att säkerställa att inte delar tagits ur sin kontext. 

Litteraturen vi använt oss av gällande medarbetarskap har fokuserats kring Stefan Tengblad. 
Han är central inom forskning kring ämnet medarbetarskap. Vi ser att litteratur från fler 
forskare kring ämnet skulle kunna ge oss en bredare kunskap genom ett jämförande perspektiv 
gentemot andra forskare. En svårighet vi under studiens gång har upptäckt är att hitta 
motsvarande ord till medarbetarskap på engelska. För att väga upp detta har vi valt att använda 
oss av begreppen empowerment och psykologiskt empowerment vilket vi ser är de närmast 
jämförbara begreppen i internationell forskning. 

Avslutningsvis ser vi att vår studie håller en hög kvalitet och trovärdighet med grund i tidigare 
beskrivna val och ställningstagande. Vidare anser vi att vårt resultat och vår analys svarar mot 
studiens syfte och frågeställningar.  

Fortsatt forskning 

Vår studie har identifierat en lucka i den befintliga forskningen om medarbetarskap som vi med 
denna uppsats börjat täppa till. Studien visar på att psykologiskt empowerment kan ses som en 
del i medarbetarskapet och hur det kan belysas genom ett medarbetarperspektiv. Denna lucka 
ser vi dock fortfarande som problematisk och något som är intressant att studera vidare för att 
utöka forskningsfältet. Som det nämns i tidigare forskning är psykologiskt empowerment inte 
en dikotom variabel utan medarbetare kan uppleva mer eller mindre psykologiskt 
empowerment. Ett nästa steg kan vara att undersöka i vilken grad medarbetare upplever dessa 
fyra delar för att vidare kunna analysera vilka aspekter som måste arbetas vidare med. Genom 
den fortsatta forskningen skulle medarbetarens roll kunna belysas ytterligare genom att de får 
ett större utrymme även in det vetenskapliga fältet vilket i sin tur leder till att deras roll 
tydliggörs även i praktiken ute i organisationer. Då resultatet i denna studie har utgått från 
medarbetarnas uppfattning kring detta ämne, även om butikscheferna har varit delaktiga i 
intervjuer, har vi utgått från deras uppfattningar av medarbetarnas upplevelse. Vi ser därför en 
lucka i både butikschefernas egna upplevelser kring ämnet medarbetarskap, men också hur 
ämnet diskuteras på ledningsnivå och på HR-avdelningen. Det hade varit intressant att utöka 
denna studie genom att inkludera dessa grupper. 
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Bilaga 1  

Personligt ledarskap  

Du tar tydligt eget ansvar för din prestation, utveckling, energi och hälsa. Du har en 
positiv inställning till din omgivning och utstrålar omtanke om dig själv och andra. 
Du ser det som en självklarhet att ge och ta återkoppling för att bidra till din egen och 
dina kollegors utveckling. Du förstår att du personligen har en viktig roll i helheten 
för Systembolaget.  

 

Nivå 1   

Du förstår din roll som medarbetare och vikten av att måna om din hälsa för att 
leverera resultat. Du ställer frågor för att förstå och lära mer. Du prioriterar tid för eget 
lärande.  

Nivå 2 

Du visar stort intresse för att göra uppsatta mål till dina egna. Du levererar resultat 
med stor omtanke och glädje. Du reflekterar och drar lärdom av dina erfarenheter. Du 
ber aktivt om återkoppling på din prestation. Du månar om din hälsa och har tydligt 
uppsatta mål för dig själv.  

Nivå 3 

Du månar både om ditt eget välbefinnande och om dina kollegors. Du ger återkoppling 
med omtanke för att hjälpa andra att bli så bra de kan. Du blir ofta rådfrågad om 
arbetsuppgifter och är medveten om att du påverkar människor i din omgivning. Du 
levererar resultat och tar ansvar för din situation, energi och arbetsglädje.  

Nivå 4 

Du är en förebild i ditt förhållningssätt till omgivningen och utstrålar omtanke och 
glädje. Du jobbar aktivt med återkoppling till din omgivning och hjälper gärna dina 
kollegor att leverera ett gott resultat. Du känner dina egna gränser både fysiskt och 
psykiskt.  

Nivå 5   

Du bidrar till att utveckla Systembolaget till nästa nivå. Du har en väl utvecklad 
helhetssyn på ditt personliga ledarskap. Du ser din egen balans och hälsa som en 
förutsättning för att utveckla ditt personliga ledarskap.  
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Bilaga 2  

Intervjuguide Medarbetare 

Kort presentation om oss. 

Syftet med intervjun är att undersöka synen på medarbetarskap bland medarbetare och chefer. 

 

Intro till Intervju: 

Vi tänker att vi pratar mellan 40-60 minuter. Vi önskar att spela in samtalet för att kunna 
transkribera intervjun till vår undersökning. Jag kommer hålla i intervjun och min partner 
kommer föra lite anteckningar och eventuellt sticka in med lite frågor. De uppgifter vi får från 
dig kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn, platser och liknande kommer att 
återges i text. Du har när som helst rätt att avbryta intervjun, och om du inte vill svara på någon 
fråga är det helt okej. Informationen från intervjuerna kommer vara en del i vår C-uppsats och 
kommer inte användas till något annat ändamål. Du får ta del av det färdiga resultatet om du 
önskar.  
Känns allt okej? 

 

Hur länge har du arbetat på Systembolaget? 

 

Beskriv en vanlig arbetsdag. dina arbetsuppgifter, din roll? 

 

Det finns ju många olika tolkningar av vad medarbetarskap innebär, vi har valt att 
definiera det så här: 

”Medarbetarskap innebär relationen till arbetsplatsen, kollegor, arbetsgivare samt mottagarna 
av det arbete som utförs.“ 

I relationen till arbetet ingår  

 hur medarbetaren tar ansvar för sina arbetsuppgifter,  

 att leda sitt eget arbete  

 samt finna en bra balans mellan arbete och privatliv.  

Mottagarna i definitionen avser exempelvis kunder, leverantörer och, för Systembolaget 
specifikt gäller även ett samhällsansvar i form av att värna om folkhälsan.  

 

Hur upplever du att din utbildning (intern/extern) matchar arbetsuppgifternas 
krav? 

- Saknar du något?  

- Vad har du haft mest nytta av? 

 

Vilka möjligheter har du att styra och påverka ditt dagliga arbete?  

- På vilket sätt kan du styra och påverka?  

-Hur upplever du det?( Något som du önskar förändras?) 

 

Vilka ansvarsområden har du idag som du vill ta ansvar för?  
-Finns det något ansvarsområde du har idag, som du Inte vill ha?  
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Om din närmsta chef inte är på plats i butiken hur påverkas beslutsfattandet då? 

-Vilka begränsningar finns över beslut som kan fattas under tiden? 

 

Hur ser du på dina möjligheter att ta egna initiativ i arbetet?  

-Hur bemöts du då? 

 

Vad innebär en god arbetsmiljö för dig? 

- Vad krävs för att uppnå det?  

- Hur kan du påverka? Hur kan dina kollegor? 

- Vilket stöd behöver du för att uppnå detta? 

 

Om du eller dina kollegor har förslag för förändring i arbetet/butiken. Vart vänder 
du dig då? 

- Hur tas detta emot? 

 

Hur fattas beslut på övergripande nivå samt gällande det dagliga arbetet? 

 

Vad skulle du säga krävs av dig som medarbetare för att skapa och upprätthålla en 
god relation till dina medarbetare?  

 

Hur vill du att medarbetarskapet skall se ut på er arbetsplats? 

- Vad kan du bidra med till detta? 

-Vad förväntar du dig av dina kollegor? 

 

Hur upplever du att Systembolaget som företag arbetar med medarbetarskap?  

 

Hur löses eventuella konflikter/samarbetsproblem bland medarbetare idag? 

- Går det att förbättra? 

 

Vad får dig att trivas på jobbet? 

 

Vad är ditt främsta/viktigaste uppdrag på arbetet? 

 

Vad upplever du som svårast i arbetet? 

-Vad ser du att du behöver för stöd inom det? 

 

Vad får dig att uppleva mening i ditt arbete? 

Jag har nu fått svar på det jag undrade, finns det något du vill tillägga? 

Sort tack för din medverkan!  

 
Vill du ta del av slutrapporten tar jag gärna din mailadress?  
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Intervjuguide Butikschef 

Kort presentation om oss. 

Syftet med intervjun är att undersöka synen på medarbetarskap bland medarbetare och chefer. 

 

Intro till Intervju: 

Vi tänker att vi pratar mellan 40-60 minuter. Vi önskar att spela in samtalet för att kunna 
transkribera intervjun till vår undersökning. Jag kommer hålla i intervjun och min partner 
kommer föra lite anteckningar och eventuellt sticka in med lite frågor. De uppgifter vi får från 
dig kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn, platser och liknande kommer att 
återges i text. Du har när som helst rätt att avbryta intervjun, och om du inte vill svara på någon 
fråga är det helt okej. Informationen från intervjuerna kommer vara en del i vår C-uppsats och 
kommer inte användas till något annat ändamål. Du får ta del av det färdiga resultatet om du 
önskar.  
Känns allt okej? 

 

Beskriv en vanlig arbetsdag. dina arbetsuppgifter, din roll? 

 

Det finns ju många olika tolkningar av vad medarbetarskap innebär, vi har valt att 
definiera det så här: 

”Medarbetarskap innebär relationen till arbetsplatsen, kollegor, arbetsgivare samt mottagarna 
av det arbete som utförs.“ 

I relationen till arbetet ingår  

 hur medarbetaren tar ansvar för sina arbetsuppgifter,  

 att leda sitt eget arbete  

 samt finna en bra balans mellan arbete och privatliv.  

Mottagarna i definitionen avser exempelvis kunder, leverantörer och, för Systembolaget 
specifikt gäller även ett samhällsansvar i form av att värna om folkhälsan.  

 

Hur upplever du att de anställdas utbildning (intern/extern) matchar 
arbetsuppgifternas krav? 

-Saknar de något?  

-Någon kompetens som är mer användbar? 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut? Vilka möjligheter har de anställda att styra och 
påverka det dagliga arbetet?  

-På vilket sätt? ge exempel? 

-Om ansvarsfördelningen såg annorlunda ut, hur skulle du vilja att ansvarsfördelningen såg 
annorlunda ut?  

 

Om du inte är på plats i butiken,(ledig) hur påverkas beslutsfattandet då? 

-Finns det tydliga begränsningar för vilka beslut som kan fattas under tiden? Vilka? 

 

Om medarbetarna kommer med egna förändringsförslag till dig, hur bemöter du 
det?  

 



 27  

Vad är en god arbetsmiljö? 

- Vad krävs för att skapa det? 

- Hur kan de anställda påverka det? 

- Vilket stöd kan du ge dem? 

 

Hur fattas beslut på övergripande nivå samt gällande det dagliga arbetet och 
vilken roll spelar medarbetarna i detta? 

 

Vad skulle du säga krävs av de anställda för att hålla en god relation till sina 
medarbetare? 

 

Hur vill du att medarbetarskapet skall se ut på er arbetsplats? 

-Stämmer det överens med hur det ser ut idag? 

-Vad förväntar du dig av dina medarbetare? 

 

Hur löses eventuella konflikter/samarbetsproblem bland medarbetare idag? 

- Går det att förbättra? 

 

Vad tror du får dina medarbetare att trivas på jobbet? 

 

Vilket är deras främsta/viktigaste uppdrag på arbetet enligt dig? 

 

Vad tror du är deras svåraste uppdrag? 

-Vad ser du för behov av stöd kopplat till detta? 

 

Vad tror du skapar mening i medarbetarnas arbete? 

 

 

 

Vi har nu fått svar på det vi funderade över. Finns det något du vill tillägga? 

Stort tack för din medverkan! 

 
Vill du ta del av slutrapporten tar jag gärna din mailadress?  

 


