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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka chefers förståelse kring medarbetarskapet och deras ledarstil 

vid implementering av en aktivitet som ska främja medarbetarskapet. Teorier som används i 

studien speglar hur ett välfungerande medarbetarskap ser ut genom hur individer påverkar 

varandra, samt ledarskapsteori. Undersökningen är kvalitativt inriktad med semistrukturerade 

intervjuer. Det empiriska materialet är baserat på fyra intervjuer med chefer som arbetar inom 

den offentliga sektorn. Utifrån den teoretiska referensramen har vi analyserat vårt material 

från intervjuerna.  

Studien konstaterar att chefers förståelse för medarbetarskapet är att diskussioner om 

medarbetarskapet främjar implementeringen och utvecklingen av medarbetarna. 

Diskussionerna bidrar till att medarbetarna får vara med i påverkansprocessen som strävar 

mot ett beslut, och därmed motiveras medarbetarna till att ta ansvar. Diskussionerna 

frambringar respekt och ett förtroende mellan chef och medarbetare, som anses vara viktiga 

aspekter för att ett medarbetarskap ska fungera väl. Cheferna anser att en utvecklingsplan för 

varje enskild medarbetare är nödvändig som visar medarbetarens drivkrafter och den 

enskildes motivation. Detta bidrar till utvecklandet av att varje enskild medarbetare känner en 

arbetsglädje och utvecklingsprocess som främjar medarbetarskapet.  

Chefernas uppfattning kring aktiviteten “medarbetaridén” är att den ska främja 

medarbetarskapet genom att bidra med förändringar hos medarbetarna som i sin tur ska leda 

till ett gemensamt förhållningssätt. Cheferna beskriver även att medarbetaridén ska få 

medarbetarna att känna en enhetlighet och gemenskap i Skövde kommun.  

Cheferna utövar ett situationsanpassat ledarskap för att säkerhetsställa att varje enskild 

medarbetare får efterfrågat stöd av sin chef, för att bästa möjliga utveckling ska ske för 

medarbetaren. 

Avslutningsvis konstaterar vi att cheferna anser att kommunikation med sina medarbetare är 

ett oerhört betydelsefullt verktyg för att kunna bedriva ett väl fungerande medarbetarskap. 

Kommunikation mellan chef och medarbetare bidrar till att de får en förståelse och ett 

förtroende för varandra, gemensamt förhållningsätt och ett delat ansvar. 

 



 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate managers' understanding of empowerment, and 

their leadership when implementing an activity that promotes empowerment. The theories 

used for this study reflects how a well-functioning empowerment looks like by individuals 

affecting each other, and the theory of leadership. Investigation is aligned with qualitative 

semi-structured interviews. The empirical findings are based on conducted interviews with 

four managers working in the public sector. Based on the theoretical framework, we have 

analyzed our material from the conducted interviews. 

The study finds managers' understanding of empowerment, is that discussions regarding 

empowerment promotes the implementation and development of the team workers. The 

discussions contribute to employees’ involvement in an advocacy process aiming to a 

decision, and thus motivate employees to take responsibility. The discussions generate respect 

and trust between managers and employees, which are considered as important aspects, in 

order for empowerment to function well. The managers believe that a development plan for 

each employee shows the employee's driving forces and personal motivation. This contributes 

to the development of each individual employee feeling satisfaction and development, which 

promotes empowerment. 

The managers' perception of the activity “employee idea” is that it will foster empowerment 

by contributing changes among employees, which in turn should lead to a common approach. 

Additionally, the managers describe that the “employee idea” should get employees to feel a 

unity and fellowship in Skövde municipality. 

The managers exercise situational adjusted leadership, in order to ensure each employee 

receives demanded support from the employee’s manager to be able to develop in the best 

possible way. 

Finally, we note the managers believe that communication with their employees is an 

extremely important tool, in order to conduct effective empowerment collaboration. 

Communication between managers and employees helps to understand and trust one another, 

share attitudes, and responsibility. 
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1 Inledning 

Detta kapitel ska ge läsaren en förståelse för uppsatsämnet utifrån en inledande 

problembakgrund, problemdiskussion, presentation av frågeställningar och uppsatsens syfte. 

Organisationer befinner sig i en ständig förändringsprocess. I följd av att uppnå omvärldens 

förväntningar lämnar man den centraliserade och hierarkiskt strukturerade 

organisationsstyrningen (Jakobsen & Thorsvik, 2008). Det har enligt Jacobsen och Thorsviks 

(2008) teori resulterat i att organisationerna frångår en standardiserad styrning och kontroll 

och utvecklar istället en organisationskultur som styrs utifrån speciella normer, värderingar 

och uppfattningar i organisationen.  

Angelöws (1991) teori menar på att normer och regler som förekommer i de arbetsgrupper 

som individen tillhör påverkar dennes handlingsmönster. Det blir angeläget att utveckla en 

organisationskultur där de olika arbetsgrupperna i organisationen arbetar med ett 

förändringsarbete för att motverka skilda värderingar (Angelöw, 1991).  

Förändringsprocessen mot ett alltmer decentraliserat arbetssätt innebär att engagera 

medarbetarna till att vilja vara delaktiga i denna förändring. Det ges ett större ansvar att själva 

välja metod för att uppnå organisationens fastställda mål (Angelöw, 1991). Enligt teorin 

agerar chefen utifrån målstyrning där organisationsmålen formuleras men medarbetaren själv 

väljer delmål och väg för att uppnå dessa organisatoriska mål (Maltèn, 2000). Utifrån 

Angelöw (1991) beskrivs det att medarbetarnas kompetens och erfarenheter blir en stor 

tillgång för förändringsarbetet då de ses som en källa för förnyelse och förändring.   

Utifrån teorin är chefens uppgift i den decentraliserade organisationen inte längre att 

detaljstyra medarbetarens beteende, istället ges ett stort ansvar och förtroende till 

medarbetaren. Chefens roll blir att skapa förutsättning för att medarbetaren ska vilja 

involveras i organisationens väsentliga frågor och dela på ansvarstagandet för att tillsammans 

utveckla organisationen. Det utövas nu ett medarbetarskap (Jönsson & Strannegård, 2009).  

Begreppet medarbetarskap aktualiserades under 1990-talet enligt tidigare teorin och handlar 

om hur man kan öka medarbetares vilja att ta ansvar, utveckla och effektivisera verksamheten. 

Chefens roll är att vägleda medarbetaren i beslutsfattandet (Hällstén & Tengblad, 2006).  

Medarbetaren tar över de uppgifter arbetsledaren tidigare hade och ska nu klara av att ta 

ansvar och utveckla det egna och gemensamma arbetet. Medarbetarskapet utgår ifrån 
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medarbetarens syn på sitt arbete, sina arbetskamrater och sin arbetsgivare. Det är viktigt att 

skilja på normativ definition av medarbetarskap som beskriver hur ett väl medarbetarskap 

fungerar och beskrivande definition som beskriver all slags medarbetarskap oavsett hur väl 

det fungerar (Hällstén & Tengblad, 2006). Vi utgår ifrån den beskrivande definitionen, ” med 

medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det 

egna arbetet” (Hällstén & Tengblad, 2006). 

1.1 Problemdiskussion  

Medarbetarskapet bygger på ett samspel mellan medarbetare och arbetsgivare för att 

verksamheten ska utvecklas (Hällstén & Tengblad, 2006). Det krävs att det finns regler och 

rutiner för att medarbetarskapet ska bedrivas konstruktivt. Arbetsgivarens viktigaste roll är att 

stärka medarbetarens medarbetarskap och se till att det råder en balans i medarbetaransvaret 

(Hällstén & Tengblad, 2006). 

Det är viktigt att det är en balans mellan medarbetarens kompetens, vad medarbetaren vill och 

dennes utveckling, även att medarbetaren känner en meningsfullhet i ansvaret. Detta för att 

motverka en negativ utveckling för verksamheten och istället utveckla ett välmående för 

medarbetarna. Relationen mellan arbetsgivare och medarbetare är viktig för ett väl fungerande 

medarbetarskap (Hällstén & Tengblad, 2006). 

Enligt Hällstén och Tengblad (2006) kan en verksamhet som befinner sig i en 

förändringsprocess med hjälp av medarbetarskapshjulet utveckla ett fungerande 

medarbetarskap. Detta som i sin tur har betydelse för den decentraliserade verksamhetens 

utveckling och resultat. Hällstén och Tengblad (2006) menar att en fungerande 

decentraliserad organisation kräver att det finns ett väl fungerande medarbetarskap. En 

organisation kan genomföra olika slags aktiviteter för att utveckla medarbetarskapet. 

Aktiviteterna ska bidra till ett ökat samarbete, förtroende, engagemang och ansvarstagande 

hos medarbetarna. För att en aktivitet ska fungera är det viktigt att det finns en tydlig koppling 

mellan enhetens verksamhet, det egna arbetet och aktivitetens syfte (Hällstén & Tengblad, 

2006). För att medarbetaren ska vilja vara delaktig i medarbetarskapet krävs det att 

arbetsgivaren får medarbetaren att känna meningsfullhet. Detta innebär att de krav som ställs 

på en upplevs som utmaningar värda engagemang och investering i (Hällstén & Tengblad, 

2006). 
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En aktivitet som kan bidra till att organisationen utvecklar sitt medarbetarskap är 

medarbetaridén. Medarbetaridén ska vägleda medarbetarna till en gemensam värdegrund som 

bygger på demokratiska regler och att medarbetarna har en tilltro till varandra.  Värdegrunden 

är ett stöd för en god arbetsmiljö där medarbetarna jobbar mot en gemenskap i organisationen. 

En organisation arbetar för att tillfredsställa andras efterfrågade behov och då krävs det att 

medarbetarna i organisationen är engagerade och stolta över sitt arbete för att kunna 

tillfredsställa kundens behov. För att kundens behov ska tillfredställas med ett gott resultat 

krävs det att medarbetarna ständigt behöver förbättra och anpassa sig. Det är viktigt att 

medarbetarna ständigt utvecklar sin kompetens för att förstå organisationens mål och klara av 

att genomföra dem. Medarbetarnas arbete ska anpassas efter varje personligt möte och 

situation då det i varje möte, organisationens kvalitet upplevs och bedöms. Medarbetaridén 

ska hjälpa organisationen att utöva ett väl fungerande medarbetarskap mellan alla i 

organisationen som gör att kvaliteten till kunden blir bra. Medarbetarskap bygger på att varje 

enskild medarbetare agerar självständigt och klarar av att ta ett ansvar. Medarbetaridén 

förespråkar att medarbetaren har en egen initiativförmåga som är i harmoni med 

organisationens gemensamma värdegrund. För att en aktivitet som medarbetaridén ska 

fungera är det viktigt att organisationen är tydliga i syftet med aktivitetet för att alla 

medarbetare ska förstå den och vilja vara med i medarbetarskapsutvecklingen. 
1
 

Tidigare forskning beskriver att begreppet medarbetarskap fått en ny innebörd i Sverige, då 

det tidigare innebar en aktiv och ansvarstagande roll. En arbetsledare som leder och fördelar 

arbetet har ersatts med personalansvariga chefer som inte har en stor medverkan på hur 

arbetet utförs och ska istället utöva ett coachande ledarskap och målstyrning. Medarbetarskap 

och ledarskap utövas främst i interaktion med varandra, då Tengblad (2009) menar att ett gott 

ledarskap inte kan utövas utan en relation och tillit till personerna som ska ledas. En sådan 

relation kan inte utövas på egen hand utan skapas i sampel med både ledare och den ledda. 

Både chefer och ledare har ett stor inflytandet på en arbetsplats (Tengblad, 2009).  

Chefen har tre roller, medarbetare, arbetsgivare och ledare. Medarbetare blir man vid 

anställningen, chefen är medarbetare i förhållande till sin chef. Som arbetsgivare är man chef 

för medarbetare och ansvarar för styrning, personalansvar, samordning utifrån regler och 

beslut. Ledarrollen handlar om att motivera och få medarbetarna engagerade för att driva 

verksamheten framåt (Tengblad, Hällstén, Ackerman & Velten, 2007). 

                                                           
1
  Bo Räftegård, personalchef Skövde kommun. 
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Shim, Lush & Goldsberrys (2002) forskning hävdar att det finns olika faktorer som påverkar 

ledarrollen för en chef. Dessa faktorer är värderingar, jobbegenskaper, arbetstillfredsställelse 

och organisatoriskt engagemang. Enligt Shim et al. (2002) räcker det inte att som ledare 

inneha tekniska och administrativa kunskaper utan även inneha kunskap inom 

ledarskapsfrågor och kunskap om hur människor motiveras, utvecklas och hur man skapar en 

gemenskap mellan varandra. Enligt Shim et al. (2002) förutspås en kommande kris då ledare 

brister i detta. Vi kan utläsa utifrån Shim et al. (2002) att det efterfrågas empirisk forskning 

om aktuella ledarstilar. 

Enligt Dent och Brent (2009) är förmågan till utveckling beroende av att kunna utveckla 

strategier och klara av att hantera de människor man möter i den komplexa värld som 

existerar. Då det finns olika förhållningssätt och stilar i en organisation krävs det att man kan 

påverka andra människor för att förändra och utveckla en verksamhet. Dent och Brent (2009) 

har utvecklat en modell om påverkan som visar hur man går tillväga för att påverka andra i sin 

omgivning, som presenteras längre ner i uppsatsen.  

Enligt Willcocks (2002) forskning ses offentliga verksamheter som komplexa system. I en 

offentlig komplex organisation har individerna skilda värderingar och intressen som gör att 

konflikter inte går att undvika. Chefens roll som ledare blir att hantera dessa konflikter för att 

klara av att bedriva ett effektivt ledarskap. Definitionen av effektivitet handlar om att uppnå 

något syfte, resultat eller mål i en organisation, men i den offentliga organisationen kan detta 

upplevas som problematiskt. Problemet kan vara att uppnå det primära syftet eller målet som 

organisationen satt upp. Chefen måste klara av att agera effektivt genom att associera 

erfarenhet med befintlig kunskap och klara av införandet av ny kunskap vid en 

förändringsprocess i organisationen. Utifrån Willcocks (2002)  kan vi utläsa att det finns ett 

behov av att utforska offentliga organisationers effektivitet vid en organisatorisk förändring. 

Chefernas effektivitet handlar om att förstå och tolka det som förmedlas och att kunna bidra 

till verksamhetens utveckling.  

Vi anser det intressant att undersöka chefers förståelse kring implementeringen av 

medarbetaridén som ska främja medarbetarskapet då det enligt Kilhammar (2011)  måste 

göras olika satsningar för att kunna föra vidare och förankra idén om medarbetarskap bland 

medarbetarna i en organisation. Författaren hävdar att en idé inte automatiskt kan föras vidare 

till individer och enheter.  
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Organisationer befinner sig i en ständig förändringsprocess för att tillfredsställa kundens 

efterfrågade behov. Vi vill med vår undersökning bidra till att undersöka vikten av ett väl 

fungerande medarbetarskap vid en förändringsprocess. Då vi utläser att det inte har gjorts 

tillräcklig tidigare forskning kring chefens förståelse kring medarbetarskapet och 

medarbetaridén anser vi att det finns ett behov av att undersöka hur en organisation kan agera 

för att utveckla ett väl fungerande medarbetarskap med hjälp av aktiviteten medarbetaridén. 

Detta kräver att organisationen anpassar sitt medarbetarskap efter kunden, att alla medarbetare 

i organisationen förstår kundens behov. En aktivitet som medarbetaridén har i syfte att främja 

ett väl fungerande medarbetarskap. Målet är att det ska bli ett så bra resultat som möjligt i 

slutändan till kunden. Chefen måste ha en kunskap om vad medarbetarskap är, hur det 

påverkar eller lever i symbios med ledarskapet och hur det leder till organisationens 

utveckling och kundnytta. För att medarbetarna i en organisation ska vilja vara med i 

organisationens förändringsprocess mot ett väl fungerande medarbetarskap krävs det att de 

förstår vad ett väl fungerande medarbetarskap kan bidra med till organisationens utveckling 

och vad en aktivitet kan bidra till för ett väl fungerande medarbetarskap. Medarbetaridén är en 

aktivitet som hjälper organisationen att utveckla sitt medarbetarskap som i sin tur ska bidra till 

ett bra resultat till kund. Därför är det viktigt att chefens förståelse är rätt och att chefen i sin 

tur kan förmedla medarbetaridéns syfte till medarbetarna. Vi vill undersöka chefens 

effektivitet vid en offentlig organisatorisk förändring, vilket innefattar chefers förståelse kring 

medarbetarskap och deras förståelse kring sin ledarstil vid en implementering av en aktivitet. 

Detta för att få medarbetarna i en organisation att vilja vara delaktiga i organisationens 

utveckling för att tillfredsställa kundens behov med ett bra resultat. Vi anser det intressant att 

undersöka chefers förståelse för syftet av medarbetaridén för att kunna konstatera om den är 

tillräcklig för att chefer ska kunna använda medarbetaridén i förändringsprocessen mot ett väl 

fungerande medarbetarskap eller om medarbetaridén måste utvecklas för att kunna vara en 

aktivitet i medarbetskapsutvecklingen. 

 

1.2 Problemformulering 

Vad utvecklar chefer för förståelse för medarbetarskap? 

Vad utvecklar chefer för förståelse för syftet av medarbetaridén? 

Hur upplever chefer deras ledarstilar när en aktivitet implementeras? 
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1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka chefers förståelse kring medarbetarskap och deras 

ledarstil vid implementering av en aktivitet som ska främja medarbetarskapet. 

1.4 Avgränsning   

Valet av chefer är begränsat till Skövde kommun vilket kan göra att undersökningens resultat 

skiljer sig beroende på geografiskt läge, ort, invånarantal i kommunen och andra faktorer som 

kan påverka. 

En kvalitativ undersökning kommer genomföras vilket kommer att påverka helhetsbilden då 

samma bredd som en kvantitativ undersökning ger. Likväl kommer en grundlig och mer 

relevant insyn som är riktad på det valda ämnesområdet att skapas. 

Intervjuerna har genomförts med chefer inom den offentliga sektorn. Rapporten kommer 

därför att sakna information och upplysningar från medarbetare. 

1.5 Disposition  

Kapitel 1  Inledning  

Detta kapitel ska ge läsaren en förståelse för uppsatsämnet utifrån en inledande 

problembakgrund, problemdiskussion, presentation av frågeställningar och 

uppsatsens syfte.  

Kapitel 2 Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning, modeller och olika teorier kring 

medarbetarskap och ledarskap.  

Kapitel 3  Metod  

I detta kapitel presenteras val av undersökningsinriktning, intervjustruktur, 

undersökningsobjekt, intervjurespondenter, genomförande av intervjuer, 

insamling av data, etiska reflektioner, källkritik och metodkritik. 

Kapitel 4  Empiri  

I empirikapitlet presenteras framtagandet av medarbetaridén samt en 

sammanställning av våra intervjuer.  
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Kapitel 5 Analys  

I detta kapitel jämförs resultatet från intervjuerna utifrån syftet med utvald teori 

från vår teoretiska referensram.  

Kapitel 6  Slutsats  

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi konstaterat utifrån vår 

undersökning.  

Kapitel 7  Diskussion  

I detta kapitel redogör vi för egna diskussioner kring uppsatsen och 

rekommenderad vidare forskning.  

Kapitel 8      Referenser  

Här presenteras alla referenser som använts i arbetet.  

Kapitel 9  Bilagor 

Här presenteras de bilagor vi använt oss utav vid intervjuerna.  



8 

2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning, modeller och olika teorier kring 

medarbetarskap och ledarskap.  

2.1 Decentralisering  

Tidigare forskning visar att en viktig faktor som påverkat decentralisering på senare tid är 

förändring av lednings- och arbetsorganisationer. I slutet av 70-talet resonerade många stora 

företag kring att förändringar av lednings- och arbetsorganisationen bidragit till 

decentralisering. Förändringarna som sker kan påverka förutsättningarna för organisatorisk 

effektivitet och konkurrenskraft. Vidare kan det samtidigt påverka utvecklingsmöjligheter, 

kompetensbehov och yrkeskrav för chefer och medarbetare, detta är en orsak till en förändrad 

syn på ledning av företag (Södergren, 1992). 

En decentraliserad organisation ska bidra till ett mer handlingsutrymme och 

påverkningsmöjligheter för dem anställa, vilket på lång sikt kan leda till en ökad 

arbetsdemokrati. Decentraliseringen förväntas ge företagsledningen en större kontroll och 

överblick och motverka toppstyrning och byråkrati enligt Södergren (1992). 

De flesta är positiva till en så kallad decentraliserad organisation, då den förväntas skapa ökad 

lönsamhet dels intressanta- och effektiva arbetsuppgifter. Dock upplevs en bristfällig kunskap 

kring decentraliseringsprocesser och hur dessa fungerar inom en organisation och vilka 

konsekvenser som förorsakas. Kunskapen längre ner i hierarkin brister hos chefer och 

medarbetare om vad decentraliseringsprocesser innebär för den operativa verksamheten. En 

annan viktig del är att kunskaperna oftast är begränsade om hur man integrerar 

decentraliseringsprocesser på de olika hierarkiska nivåerna. Decentraliseringen ska engagera 

och påverka medarbetarna i stora delar av organisationen för att ha en mer betydande effekt 

(Södergren, 1992). 

2.2 Målstyrning 

Tidigare teori menar på att man numera lämnar centraliseringstraditionen, vilket innebär den 

traditionella detalj- och regelstyrningen går man över till en mer decentraliserad organisation. 

Detta innebär en friare mål-och resultatstyrning, vilket innefattar ett målformuleringsarbete 

och en omfattande uppföljning och utvärdering av de kvalitativa och ekonomiska målen 

(Maltén, 2000).  
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Definitionen av målstyrning innebär att individen eller den styrda enheten tilldelas mål som 

ska uppnås. Dock uppges inte vilka vägar eller medel som ska användas för att uppnå de satta 

målen. Individerna i en målstyrd verksamhet ska besitta en viss kunskap och färdighet vad 

gäller målformulering och måltolkning. Målstyrning kräver därmed en viss professionalitet 

hos medarbetarna i en verksamhet, då det samtidigt handlar om ett förtroende (Maltén, 2000).  

I en så kallad målstyrd organisation kommer besluten närmre individerna. På så vis kan 

individernas intresse överensstämma med organisationens. Genom att låta medarbetarna 

påverka sin arbetssituation och få större handlingsfrihet hjälper man till att stimulera 

medarbetarnas motivation och arbetsglädje (Maltén, 2000). 

2.3 Medarbetarskap  

2.3.1 Begreppet medarbetarskap 

Enligt tidigare teori beskrivs begreppet medarbetarkap att få medarbetaren att vilja ta ansvar 

och känna meningsfullhet för sina arbetsuppgifter. Att känna engagemang för sin och 

organisationens utveckling.  Chefens roll blir att agera coach genom att stötta medarbetaren 

och vägleda dem i sitt arbete mot att på egen hand utvecklas och ta ansvar för att fatta beslut 

(Hällstén & Tengblad, 2006). 

2.3.2 Utvecklingen av medarbetarskap 

En ständig utmaning för företag och organisationer är hur man på bästa sätt motiverar 

medarbetaren till att vilja åstadkomma goda arbetsprestationer. Under 1990-talet inrättades en 

förändring där en hierarkisk organisationsstyrning ersattes med att delegera ut ansvar till 

medarbetaren (Hällstén & Tengblad, 2006). 

2.3.3 Svårigheterna med att utveckla ett väl fungerande medarbetarskap 

Medarbetaren saknar ofta viljan att ta ansvar och motarbetas även av administrativa 

arbetsuppgifter som kräver mycket tid, även centrala regler för organisationen kan motverka 

medarbetarens individuella utvecklingsplaner för verksamheten. Chefen kan känna svårighet i 

att finna tid för att coacha medarbetaren. Att samtidigt hjälpa medarbetaren att klara av det 

stora ansvaret och att hinna med det administrativa arbetet. Det blir svårt för chefen att ha 

tiden att lära sig hur verksamheten fungerar och vara närvarande bland medarbetaren för att 

kunna vara ett stöd (Hällstén & Tengblad, 2006). 
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2.3.4 Medarbetarskap inom offentlig sektor 

Enligt Hällstén och Tengblad (2006) var kopplingen mellan ledning och styrning i offentlig 

sektor obetydlig för 25 år sedan. De senaste tio till femton åren har den offentliga sektorn 

utvecklats. Från att endast ha tillämpat politik, juridik och förvaltningskunskap till att även 

influeras och tillämpa de kunskapsområden som används inom den privata sektorn såsom 

ledarskap, företagsstrategi, ekonomistyrning, kvalitetsarbete och kundorientering. För att 

verksamheterna ska vara förberedda för den konkurrensutsatta marknaden de befinner sig på 

krävs det av den offentlige ledaren att det sker ett ständigt förändringsarbete. Den offentlige 

ledaren har förändrats från att vara den rationelle beslutsfattaren och en duktig administratör 

till en förändringsledare (Hällstén & Tengblad, 2006).  

Utifrån Hällstén och Tengblad (2006) är medarbetaren i den offentliga sektorn bunden av 

regelverk och lagstiftningar som ska se till att de politiska beslut och krav upprätthålls. Det 

finns ett behov av regelstyrning där man tydliggör ansvarsfördelningar och har tydliga 

reglerna som ska fungera som ett stöd för medarbetaren. Reglerna ska vara tydliga, 

genomtänkta och väl förankrade hos medarbetaren men det bör även finnas en flexibilitet för 

att kunna göra undantag från reglerna om detta utgör ett bättre resultat. Det finns ett 

engagemang hos medarbetaren som vill få mer ansvar och mer påverkningsmöjligheter inom 

deras arbete (Hällstén & Tengblad, 2006).  

Fungerar inte regelstyrningen som ett stöd för medarbetaren kan medarbetaren istället 

hämmas av att behöva följa denna regelstyrning och komplexa målbild och det bidrar till en 

lägre motivation och förändringsvilja hos medarbetaren (Hällstén & Tengblad, 2006). Även 

om medarbetaren har en möjlighet att påverka sin arbetssituation, arbetets upplägg, påverka 

det egna arbetet och den personliga utvecklingen så kan detta motarbetas av att medarbetaren 

känner mer stress och en högre arbetsbelastning. Medarbetaren känner att arbetstiden inte 

räcker till för att göra något utöver sina arbetsuppgifter (Hällstén & Tengblad, 2006).  

Enligt Hällstén och Tengblad (2006) är utbildningsnivån hög inom den offentliga sektorn 

vilket gör att det finns goda förutsättningar att snabbt ta till sig ny kunskap, till exempel via 

kurser, konferenser och böcker. Inom den offentliga sektorn finns det flera yrkesgrupper som 

har förmågan att ta ansvar och arbeta självständigt vilket gör att man förlitar sig mer på 

medarbetarskap och professionalism än på chefskap och ledarskap. 

Utifrån Hällstén och Tengblad (2006) är det viktigt att chefsområdena inte är för stora. Det 

måste finnas tillräckligt med chefer för att både organisationens effektivitet och 
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medarbetarnas tillfredställelse ska kunna öka. Är organisationen för chefsgles blir det ett 

problem för chefen att klara av att utföra sina ledarskapsuppgifter på ett bra sätt om 

personalansvaret är för stort. För medarbetaren är det ytterst viktigt att få stöd av chefen 

genom tydliga ansvarsfördelningar och fungerande rutiner.  

Ett väl fungerande medarbetarskap öppnar upp för att verksamheten ska klara av att förena 

effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet med engagemang, tillfredställelse och hållbarhet. Detta 

skapar möjligheten för medarbetarna att tillsammans med chefen utöva ett gott medledarskap 

som handlar om att ha förmågan att ta ansvar, känna engagemang och upprätthålla ett 

ömsesidigt förtroende på arbetsplatsen (Hällstén & Tengblad, 2006). 

2.4 Medarbetarskapshjulet 

Ett väl fungerande medarbetarskap kan tydliggöras utifrån modellen medarbetarskapshjulet 

som består av fyra begreppspar som påverkar varandra: förtroende och öppenhet, gemenskap 

och samarbete, engagemang och meningsfullhet, ansvarstagande och initiativförmåga 

(Hällstén & Tengblad, 2006).  

 

Figur 1 Medarbetarskapshjulet (Hällstén & Tengblad, 2006, s.15) 

Förtroende 
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Medarbetarskapshjulet  

 Förtroende och öppenhet 

- Medarbetare och chefer har ett ömsesidigt förtroende för varandra.  

- Medarbetare och chefer för en öppen och ärlig dialog om viktiga förhållanden på 

arbetsplatsen. 

- Meningsskiljaktigheter respekteras och medarbetare och chefer försöker i en 

konstruktiv anda finna goda lösningar på uppkomna problem. 

- Organisations/företagsledningen är mån att upprätthålla en öppen dialog med de 

anställda och att eftersträva deras förtroende. 

 Gemenskap och samarbete 

- Medarbetare upplever tillhörighet och trivsel i en arbetsgemenskap. 

- Medarbetare tar sin del av arbetsbördan och hjälper varandra i en prestigelös anda. 

- Medarbetare kan samarbeta väl över yrkes-, avdelnings-, och funktionsgränser och 

värdesätter varandras kompetenser och insikter. 

- Arbetsgivare och chefer genomför aktiviteter för att stärka gemenskap och 

samarbete medarbetare emellan och med företaget/organisationen. 

 Engagemang och meningsfullhet 

- Medarbetare upplever arbetet och arbetsuppgifterna som meningsfulla. 

- Medarbetare känner stolthet för att de tillhör företaget/organisationen. 

- Medarbetare strävar efter att utföra ett gott arbete. 

- Arbetsgivare och chefer tar reda på vad enskilda medarbetare upplever som 

meningsfullhet och engagerande. 

 Ansvarstagande och initiativförmåga 

- Medarbetare har förmåga att ta ansvar för eget arbete och egna resultat. 

- Medarbetare besitter initiativförmåga och är bemyndigade att ta initiativ som 

utvecklar verksamheten. 

- Medarbetare har förmåga att balansera ansvar och initiativ med fysiskt och psykiskt 

välbefinnande över tid. 
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- Arbetsgivare och chefer tar reda på i vilken omfattning som enskilda medarbetare 

vill och kan ta ansvar och ser till att tillräckligt med befogenheter ges. 

 

En verksamhet som befinner sig i en förändringsprocess kan med hjälp utifrån 

medarbetarskapshjulet utveckla ett fungerande medarbetarskap som i sin tur har betydelse för 

den decentraliserade verksamhetens utveckling (Hällstén & Tengblad, 2006). 

2.5  Implementering  

Då en organisation anammar en idé på ett centralt plan, måste man enligt tidigare forskning 

göra olika satsningar för att kunna föra vidare och förankra idén om medarbetarskap bland 

medarbetarna i en organisation (Kilhammar, 2011). Författaren hävdar att en idé inte 

automatiskt kan föras vidare till individer och enheter. Arbetet kring implementeringen av en 

idé kan påverkas av vilka strategier man valt att använda sig utav och hur man tillämpar dem 

(Kilhammar, 2011).  

2.6 Chefens tre roller 

Enligt tidigare teori är alla anställda medarbetare. En chef är också medarbetare i förhållande 

till sin chef. Den enda chefen som inte är medarbetare är den som är egen företagare som äger 

sin egen verksamhet. Nedan beskrivs chefens tre roller (Tengblad et al., 2007). 

Medarbetarroll: Rollen som medarbetare får chefen vid anställningen, här läggs grunden för 

medarbetarskapet. Vid anställningen börjar de förväntningar man har som medarbetare att 

formas. 

Arbetsgivarroll: I arbetsgivarrollen är chefens uppgifter att analysera, ta beslut, samordna 

verksamheten, upprätthålla rutiner och styra. Det är viktigt att som chef få medarbetarna att 

veta vilka regler som gäller. Arbetsgivarrollen kräver också av chefen att ha kännedom om 

lagar och andra förpliktelser gentemot medarbetarna. 

Ledarroll: Chefen som ledare har i uppgift att motivera, engagera och skapa delaktighet på 

arbetsplatsen för medarbetarna. I en förändringsprocess krävs det att ledaren motiverar varför 

något måste göras och få medarbetarna delaktiga i förändringen. Ett ledarskap som är 

tillämpat i förhållande till medarbetarskapet är det relationsorienterade ledarskapet. Det 

handlar om att det läggs mindre fokus på chef och ledare för att istället fokusera på ett 

samspel mellan medarbetare och ledare. Chefen behöver här inte vara den som styr utan det 

gör den person som har kunnande om den gällande frågan. I det relationsorienterade 
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ledarskapet vill man öppna upp för diskussioner, gemensamt beslutsfattande och att ansvaret 

är uppdelat hos medarbetarna. 

2.7 Ledarskap   

Utifrån Maltén (2000) beskrivs det att ett ledarskap efterfrågas som ska få medarbetarna att 

känna trygghet, struktur och kontinuitet. Ledaren ska också förbereda för att medarbetaren ska 

kunna utvecklas. Maltén (2000) beskriver att ledarskapets syfte kan definieras av orden 

påverkan och mål eftersom ledarskapet handlar om att få med medarbetarna att förverkliga 

målen. 

Enligt Tengblad et al. (2007) kan ledarstil ses som en del av beteendeinriktningen och utgår 

ifrån intränade beteenden eller egenskaper utifrån normativa definitioner som till exempel 

auktoritärt ledarskap. Maltén (2000) beskriver att den auktoritära ledaren tar alla initiativ, 

fattar alla beslut och rådgör sällan med medarbetarna utan styr dem med järnhand. Den 

autoritära ledaren fördelar arbetet bland medarbetarna och vill reglera verksamheten detaljerat 

(Maltén, 2000). 

Utifrån Nilsson och Kropps (2002) teori kring situationsanpassat ledarskap handlar det om att 

medvetet anpassa sin ledarstil i förhållande till varje individs mognad i en viss situation. 

Ledaren måste välja sin grad av styrande, coaching och delegering för varje enskild 

medarbetare. 

Tidigare forskning beskriver att det finns olika faktorer som påverkar ledarstilen. Forskaren 

tar upp faktorer såsom personliga värderingar, jobbegenskaper, arbetstillfredsställelse, 

organisatoriskt engagemang och karriärutveckling. Slutsatsen att ledarstilar är en funktion av 

flerdimensionella, komplexa individer och organisatoriska faktorer (Shim et al., 2002). 

2.8 Effektivitet 

Willcocks (2002) beskriver utifrån sin forskning att definitionen av effektivitet handlar om att 

uppnå något syfte, resultat eller mål som bedöms vara nödvändig i en organisation. 

Effektiviteten kan få hjälp eller hindras av den makt och kultur som råder i en organisation. 

2.9 Påverkan 

Dent och Brents (2009) teori hävdar att påverkan handlar om förmågan att påverka andras 

beteenden, föreställningar och attityder, utan att utöva formell auktoritet eller tvång. Alla 

människor påverkar varandra hela tiden, medvetet och omedvetet då författarna menar att det 
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är en naturlig process. För att tydliggöra processen har Dent och Brent (2009) tagit fram en 

modell som vi kommer att behandla i vår uppsats.  

Modell för påverkan 

 

 

 

Figur 2 Modell för påverkan (Dent & Brent, 2006, s.25) 

2.9.1 Förstå miljön där du påverkar  

För att lyckas påverka är det viktigt att vara medveten och förstå miljön där du påverkar (Dent 

& Brent, 2009). Viktiga aspekter vid påverkan är medvetenhet, analys och eftertanke. Det är 

även viktigt att påverkan är beroende av sammanhang och situation. Beroende på hur 

sammanhanget är kommer du angripa uppgiften utefter det då du försöker att påverka någon 

(Dent & Brent, 2009).  

Författarna hävdar att det finns två huvudaspekter för att påverka, det aktuella företaget och 

dess sociala miljö och de olika kulturella aspekterna.  

2.9.2 Kulturella olikheter  
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föreställningar och beteendemönster en specifik grupp ansluter sig till. Kulturella olikheter 

handlar om organisationens kultur och yrkeskultur.  

Dent och Brent (2009) tar upp Roger Harrisons fyra olika kulturer, som är en modell som 

visar på vilka tillvägagångsätt organisationer kan använda då dem påverkar. 

Maktkulturen – Kulturen är beroende av en central maktfaktor, vilken ligger hos personen. 

Här handlar det om att visa empati och tillit mellan individer.  

Rollkulturen- Här görs saker enligt bestämda procedurer och regler och det råder starka och 

hyllade värderingar.  

Temakulturen- Individerna är benägna att uppvisa framgång då dem anses som 

uppgiftsorienterade och motiverade.  

Personkulturen – Kulturen handlar om att visa harmoni och stöd för varandra samtidigt som 

organisationen lägger stor vikt på relationerna mellan individerna.  

2.9.3 Medvetenhet om andra  

Medvetenhet om andra handlar om att planera och förbereda sig för att förstå vilka 

intressenterna är (Dent & Brent, 2009). Vid påverkan är det viktigt att ägna tid och 

uppmärksamhet åt att göra förberedelser. Dent och Brent (2009) tar upp olika punkter som är 

viktiga att ta hänsyn till: vilka är intressenterna, vilka förhoppningar och rädslor har dem, 

vilka sammanhang verkar dem i och vad ser dem som positivt och negativt. Utan svar på 

frågorna är det omöjligt att vara effektiv i påverkningsprocessen. En viktig sak som 

författarna tar upp är att förstå vilken makt en chef har samt att förstå den makt som den 

person som en chef vill påverka har. Chefens tillvägagångssätt kan skilja sig beroende på 

chefens mål och syften med att påverka organisationskulturen och kulturella olikheter. För att 

lyckas påverka är det viktigt att en chef och en medarbetare ha samma värderingar (Dent & 

Brent, 2009).  

2.9.4 Utforska färdigheter och tillvägagångssätt 

2.9.4.1  Koppla samman och bygga vidare  

Ett av de viktigaste redskapen för att påverkan är att knyta samman ditt perspektiv och den 

andra personens perspektiv. Först bör man enligt Dent och Brent (2009) utforska den andra 

personens uppfattning, perspektiv och ståndpunkt, för att sedan kunna skapa en koppling 

mellan din och den andres position, i själva verket söka efter gemensamma nämnare. Genom 
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att lyssna och ta personen på allvar skapas en bra kontakt och personen vill samarbeta (Dent 

& Brent, 2009).  

2.9.4.2 Uppskattande undersökning 

Uppskattande undersökning, appreciative inquiry, är en teknik som i början av 1980-talet 

utvecklades i USA. Tekniken används för att engagera och påverka andra på ett icke styrande 

sätt. Dent och Brent (2009) understryker att det är raka motsatsen till en styrande och 

tvingande påverkanstil, då det istället är ett sätt att hjälpa människor att påverka sig själva. 

Genom att använda människors egen motivation, energi och tankekraft ska tekniken hjälpa 

chefer att kunna hantera sin organisation och sina anställda på ett effektivt sätt (Dent & Brent, 

2009).  

2.9.5 Fatta beslut om din strategi för påverkan 

Här läggs det stor vikt på hur man inriktar sig på planeringen för att närma sig individerna 

man vill påverka. Dent och Brent (2009) menar att det finns olika tillvägagångsätt för att 

påverka och det gäller att välja rätt färdigheter, stilar och tekniker. Implementeringen av en 

påverkanstrategi kräver dessutom att veta hur de olika tillvägagångsätten kan användas till 

exempel på ett föredrag eller möte.  

2.9.6 Stärk din medvetenhet om dig själv 

För att kunna påverka i dagens komplexa miljöer är vissa nyckelfärdigheter och 

nyckelattityder nödvändiga. Dent och Brent (2009) menar att ens egen insikt om dessa samt 

medvetenhet om din egen förmåga spelar stor roll.  

2.9.6.1 Påverkansstilar  

Det finns två typer av påverkanstilar som är dominerande, aktiva och passiva. Den aktiva 

stilen omfattar att uppmana och förespråka och används främst för personer som är expert 

inom ett visst område. Här leder personen på ett kraftfullt och starkt sätt och är tydliga med 

vilka vägar de använder för att nå ett resultat (Dent & Brent, 2009).  

Den passiva påverkanstilen handlar om att använda beteenden där man engagerar andra i syfte 

att få en gemensam överenskommelse. Här rör det sig om att använda uppmuntrande och 

stödjande beteenden då alla få vara med och dela sina åsikter och tankar kring den aktuella 

frågan. Kärnan i denna påverkanstil handlar om att delaktighet och diskussion ska identifiera 

synpunkter för att gemensamt acceptera en lösning för hur man gå vidare med en lösning 

(Dent & Brent, 2009).  
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2.9.6.2 Samarbetsinriktad  

Det är viktigt att välja rätt påverkanstil för att lyckas påverka och förmedla rätt budskap till 

andra. En samarbetsinriktad påverkan handla om att engagera alla individer i processen, 

närmare bestämt att samarbeta och samråda med andra. Viktigt här är att visa tålamod, 

uppskattning och empati då processen kräver ett långsiktigt engagemang vid 

förändringsprocesser. Stilen bygger på ett samarbete som medför att alla individer känner 

delaktighet vid framtagandet av ett resultat och anses vara den mest populära i dagens 

samhälle (Dent & Brent, 2009). 

2.10 Sammanfattning 

Definitionen av målstyrning innebär att individen tilldelas mål som ska uppnås. I en målstyrd 

organisation kommer besluten närmre medarbetarna. På så vis kan medarbetarens intresse 

överensstämma med organisationens. Genom att låta medarbetarna påverka sin arbetssituation 

och få större handlingsfrihet hjälper man till att stimulera medarbetarnas motivations och 

arbetsglädje. Medarbetarskap handlar om att få medarbetaren att vilja ta ansvar och känna 

meningsfullhet för sina arbetsuppgifter. Att känna engagemang för sin och organisationens 

utveckling. Chefens roll blir att agera coach genom att stötta medarbetaren och vägleda dem i 

sitt arbete mot att på egen hand utvecklas och ta ansvar för att fatta beslut. Det finns ett behov 

av regelstyrning där man tydliggör ansvarsfördelningar och har tydliga reglerna som ska 

fungera som ett stöd för medarbetaren. Reglerna ska vara tydliga, genomtänkta och väl 

förankrade hos medarbetaren men det bör även finnas en flexibilitet för att kunna göra 

undantag från reglerna om detta utgör ett bättre resultat. Det finns ett engagemang hos 

medarbetaren som vill få mer ansvar och mer påverkningsmöjligheter inom deras arbete. Ett 

väl fungerande medarbetarskap kan tydliggöras utifrån modellen medarbetarskapshjulet som 

består av fyra begreppspar som påverkar varandra: förtroende och öppenhet, gemenskap och 

samarbete, engagemang och meningsfullhet, ansvarstagande och initiativförmåga.  

En organisation måste göra olika satsningar för att kunna föra vidare och förankra idén om 

medarbetarskap bland medarbetarna i en organisation.  En idé kan inte automatiskt föras 

vidare till individer och enheter. Arbetet kring implementeringen av en idé kan påverkas av 

vilka strategier man valt att använda sig utav och hur man tillämpar dem. Påverkan handlar 

om förmågan att påverka andras beteenden, föreställningar och attityder, utan att utöva 

formell auktoritet eller tvång. Chefens tillvägagångssätt kan skilja sig beroende på chefens 

mål och syften med att påverka, organisationskulturen och kulturella olikheter. För att lyckas 

påverka är det viktigt att en chef och en medarbetare ha samma värderingar.  
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Ett ledarskap som är tillämpat i förhållande till medarbetarskapet är det relationsorienterade 

ledarskapet som handlar om att det läggs mindre fokus på chef och ledare för att istället 

fokusera på ett samspel mellan medarbetare och ledare. Chefen behöver här inte vara den som 

styr utan det gör den person som har kunnande om den gällande frågan. I det 

relationsorienterade ledarskapet vill man öppna upp för diskussioner, gemensamt 

beslutsfattande och att ansvaret är uppdelat hos medarbetarna. Det är viktigt att välja rätt 

påverkanstil för att lyckas påverka och förmedla rätt budskap till andra. En samarbetsinriktad 

påverkan handlar om att engagera alla individer i processen, närmare bestämt att samarbeta 

och samråda med andra. Viktigt här är att visa tålamod, uppskattning och empati då processen 

kräver ett långsiktigt engagemang vid förändringsprocesser. Stilen bygger på ett samarbete 

som medför att alla individer känner delaktighet vid framtagandet av ett resultat och anses 

vara den mest populära i dagens samhälle. Ett ledarskap efterfrågas som ska få medarbetarna 

att kunna trygghet, struktur och kontinuitet. Ledarskapets syfte kan definieras av orden 

påverkan och mål eftersom ledarskapet handlar om att få med medarbetarna att förverkliga 

målen. Situationsanpassat ledarskap handlar om att medvetet anpassa sin ledarstil i 

förhållande till varje individs mognad i en viss situation. Ledaren måste välja sin grad av 

styrande, coaching och delegering för varje enskild medarbetare. Faktorer som personliga 

värderingar, jobbegenskaper, arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang och 

karriärutveckling påverkar sin ledarstil.  
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3 Metod  

I detta kapitel presenteras val av undersökningsinriktning, intervjustruktur, 

undersökningsobjekt, intervjurespondenter, genomförande av intervjuer, insamling av data 

och metodkritik. 

3.1 Val av kvalitativ eller kvantitativ undersökningsinriktning  

Vi har använt oss utav kvalitativ metod då Holme och Solvang (1997) menar på att det ger en 

helhetsbild på totalsituationen och därmed ger en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Kvalitativa metoder utgår ifrån forskarens uppfattning av informationen. En 

kvalitativ intervju har som mål att upptäcka vad som sker, snarare än att bestämma 

omfattningen av någonting som på förhand redan är bestämt (Holme & Solvang, 1997). 

Vi eftersträvar en riklig information och får fram detta genom intervjuer som inte har fasta 

svarsalternativ. Enligt Holme och Solvang (1997) ska det inte finnas för stor styrning från 

forskarens sida utan resultaten som blir är undersökningspersonens egna synpunkter och 

uppfattningar.  

Vi har valt att utesluta kvantitativ metod då vi vill undvika risken för feltolkning av frågor och 

vi vill få fram undersökningspersonens egna tolkningar och uppfattningar. Forskaren får höra 

varje enskild persons subjektiva åsikt.  

Intervjuaren måste utveckla, anpassa och följa upp det som kan vara ändamålsenligt för 

situationen och för det centrala syftet med undersökningen. Holme och Solvang (1997) 

beskriver dessa metoder som verktyg för att hjälpa oss att få en bättre förståelse för hur 

människor och institutioner handlar och påverkar varandra.  

Kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och mängder som används till 

statistiska analyser. Resultaten kan bli missvisande då personer tolkar frågorna på olika sätt. 

Enligt Svensson och Starrin (1996) ska en kvantitativ intervju vara en vägledd konversation 

där forskaren redan på förhand bestämt företeelser, samband eller egenskaper. Målet är att 

intervjuerna ska få fram omfattningen, det gemensamma. 

3.2 Intervjustruktur   

Vår intervjuguide är byggd utifrån två modeller, Dent och Brents modell (2009) för påverkan 

och Hällstén och Tengblads modell (2006) om medarbetarskap, medarbetarskapshjulet. Ett 

standardiserat frågeformulär är utformat där vi valt frågor som vi anser som mest centrala. 
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Frågeformuläret är uppbyggt med huvudrubriker vilka är utifrån de olika delarna från 

modellerna. 

Valet av modellerna gjordes då vi ansåg att dem var mest relevanta för vår undersökning då 

de behandlar ämnena påverkan och medarbetarskap. Modellerna gav oss även en möjlighet att 

få en djup förståelse i vår undersökning. Vårt standardiserade frågeformulär börjar med 

relativt öppna frågor i början som sedan smalnas av för att komma närmre vår frågeställning. 

Intervjuerna genomfördes personligen av författarna och spelades in samtidigt som 

anteckningar fördes.  Tiden för intervjuerna tog mellan 45 minuter till 1 timme. För att tolka 

informationen har vi läst igenom anteckningarna och lyssnat på det inspelade materialet och 

gjort en tolkning som kan kopplas till relevanta teorier. Vi har valt att sortera bort material 

som inte varit relevant för studien.   

3.3 Val av undersökningsobjekt  

Valet av organisation gjordes då Skövde kommun i nuläget är i en organisatorisk 

förändringsprocess. Organisationen vill ge ett bra bemötande till medborgarna som är deras 

kunder. Detta ska uppnås genom utvecklandet av deras medarbetarskap med hjälp av 

aktiviteten medarbetaridén. Organisationens förhoppning är att medarbetaridén ska bidra till 

ett gemensamt förhållningssätt, ökad trivsel, motivation hos medarbetarna och att de känner 

en stolthet över att arbeta inom Skövde kommun (Soold, 2013). 

Organisationen består av 4000 anställda och 150 chefer. Dessa är fördelade på 

personalavdelningen, ekonomiavdelningen och de nio förvaltningarna som har skilda 

branscher. Förvaltningarna består av 3 chefsnivåer- förvaltningschef, enhetschef (första 

linjens chefer), de förvaltningar som är stora har en nivå däremellan som kallas för 

avdelningschef. Många beslutsbefogenheter ligger på närmsta chef vilket innebär att 

enhetscheferna längst ut beslutar om väldigt mycket. Organisationen har gått ifrån 

centraliserat till decentraliserat. Omställningen tar lång tid och har pågått under de senaste 10-

15 åren. Skövde kommun eftersträvar en mer utspridd och ökad befogenhet i lägre nivåer i 

organisationen. 
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3.4 Val av respondenter  

Vi har valt att undersöka chefers förståelse kring medarbetarskap och deras ledarstil vid 

implementering av en aktivitet som ska främja medarbetarskapet. Vi har valt att därför 

intervjua fem chefer från skilda förvaltningsgrupper. Genom flertalet chefer får vi ett större 

empiriskt material och vi kan göra en mer ingående jämförelse.  

3.5 Insamling empirisk data 

Vi använder oss utav dels primära källor då vi ska utföra personliga intervjuer men även 

sekundära källor i form av vetenskapliga artiklar och läroböcker, för att få fram forskning som 

gjorts, fakta och teorimodeller kring valt område. Vi har gjort dessa val baserat utifrån Patel 

och Davidsson (1994) där de beskriver att primär källa är material som är 

ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar. Informationen som forskaren stödjer 

sitt resultat på, då denne omformulerar och analyserar tidigare litteratur är en sekundär källa. 

För att kunna besvara den givna problemformuleringen kommer vi att tolka vår insamlade 

empiriska data och koppla det till relevant teori och tidigare forskning.  

 

3.6 Metodkritik  

3.6.1 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman och Bells (2005) teori syftar den interna validiteten att bli en styrka i 

kvalitativa undersökningar. Det ges goda möjligheter för forskaren att säkerställa en 

överensstämmelse mellan det man observerar och teoretiska begrepp genom deltagande i en 

social grupp. Det anses vara enklare att försäkra sig om en inre validitet i kvalitativa 

undersökningar än kvantitativa (Larsen, 2009). Under arbetets gång kan man som intervjuare 

göra justeringar om man upptäcker att frågeställningarna inte är fullkomliga. Man kan hitta 

fler förklaringssätt genom att låta respondenterna få ta upp saker de anser vara viktiga. Att 

ändra frågorna i efterhand är en flexibel process och bidrar till en högre validitet (Larsen, 

2009). Under insamlingen av vårt empiriska material har vi varit tydliga i våra 

frågeställningar för att säkerhetsställa att respondenterna uppfattar frågorna på ett korrekt sätt 

så att deras resonemang kan jämföras med varandra. 
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Utifrån Yins (2006) teori innebär fallstudier att man drar slutsatser när ett skeende inte kan 

iakttas omedelbart. Utifrån vårt insamlade material och våra intervjuer har vi tolkat att en 

händelse inträffar till följd av en annan. Dock måste vi ha i åtanke att det kan finnas andra 

förklaringar och möjligheter som ligger bakom ett förlopp. Vi kan därför konstatera att det 

inte ges fullständiga och välgrundade slutsaser i vår undersökning. Reabilitet handlar om att 

säkerställa om en annan forskare följer samma tillvägagångssätt som en tidigare forskare 

genomfört och formulerat ska nå samma resultat. Vidare menar Yin (2006) att man vill 

minimera alla fel i en undersökning. Enligt Larsens (2009) teori finns det en stor risk vid 

intervjuerna att respondenten påverkas av intervjutillfället och situationen och intervjuaren 

själv. Larsen (2009) menar att respondenten kunde ha sagt något annat vid ett annat tillfälle 

eller svarat annorlunda om det hade varit en annan intervjuare. Av den orsaken är det svårt att 

säga att vår undersökning hade fått ett samma resultat om någon annan hade genomfört en 

liknande undersökning, då respondenternas värderingar och åsikter kan förändras över tiden 

och människor tolkar situationer olika. Varje enskild individ har sin egen tolkning och 

beroende på vilka vi är så kommer vi att uppfatta och tolka saker olika. 

Larsen (2009) menar även att reliabilitet handlar om att informationen man samlar in 

behandlas på ett noggrant och strukturerat sätt. För att öka reabiliteten menar författaren att 

man ska ha ordning på empirin man samlat in. Efter varje inspelad intervju väljer vi att 

transkribera intervjuerna för att inte missa något som sagts under intervjuarna. Detta för att 

minimera feltolkningar och att inte blanda ihop respondenternas svar.  

3.6.2 Källkritik 

Enligt tidigare teori innebär källkritik att värdera trovärdigheten i påståenden kring sakliga 

förhållanden (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2006). Vi har använt oss utav ett 

kritiskt förhållningssätt till källorna under vårt arbete. Vi har under studiens gång valt ut 

källorna med noggrannhet och utvärderat dem då vi tagit hänsyn till vem som har skrivit 

artikeln och vad som har skrivits. För att stärka tillförlitligheten har vi använt oss utav 

vetenskapliga artiklar som skrivits utav personer med akademisk bakgrund. Litteraturen vi har 

använt oss utav är skriven utav mer än en författare för att få en trovärdighet. Viktigt att ha i 

åtanke är att hålla ett kritiskt förhållningssätt till källorna då författarna har ett eget intresse 

för sitt område.  Vi har använt oss utav den senaste uppdaterade teorin och forskning som 

berör vår undersökning. 
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3.7 Analysens genomförande    

I analyskapitlet har resultatet från våra intervjuer analyserats med hjälp av vår teoretiska 

referensram och det empiriska materialet. Analysen är uppbyggd efter de två teoretiska 

modellerna som presenteras i teorin. Här presenteras ett samband mellan det empiriska 

materialet och teorin.  

Presentationen av det insamlade materialet vid varje enskild intervju har redogjorts först i 

empirikapitlet. Utifrån det empiriska materialet har en analys gjorts utifrån den teoretiska 

referensramen. En beskrivning av modellerna har gjorts och utifrån dessa har vi gjort vår 

analys. Analysen har varit en pågående process och började redan vid första intervjun vid 

transkriberingen. Under arbetets gång har empirin bearbetas kontinuerligt. Vidare gavs det ett 

utrymme att ändra på den teoretiska referensramen för analysen. Detta resulterade i att 

analysen stärktes och vi kunde på ett tydligt sätt följa analysen och relevanta delar togs med.  

3.8 Etiska reflektioner  

Innan intervjuerna genomfördes blev respondenterna tidigt informerade via mail och telefon 

om vad undersökningen och deras medverkande innebär. Genom att tidigt skicka ut ett mail 

fick cheferna i god tid ta ställning till ifall de ville vara delaktiga. Då cheferna har ett 

tidspressat schema ansåg vid det som relevant att tidigt informera dem och respondenterna 

fick i god tid avgöra om de ville delta i intervjun. Under intervjuerna har de medverkande 

visat ett stort intresse och engagemang för sitt arbete och organisationen.  Informationen som 

presenterats har inte lyfts fram på ett negativt sätt och kan inte skada organisationens rykte då 

respondenternas svar har behandlats på ett förståeligt och respektfullt sätt. Inga svar kan vara 

rätt eller fel då vi kan ha uppfattat eller tolkat svaren fel. Vi valde att låta respondenterna vara 

anonyma för att de ska vara bekväma inför intervjun, därmed har inga namn eller 

personuppgifter uppgetts i studien. Den slutliga publiceringen får respondenterna ta del av vid 

intresse.  
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4 Empiri  

I empirikapitlet presenteras framtagandet av medarbetaridén och en sammanställning av våra 

intervjuer.  

4.1 Skövde kommuns framtagande av medarbetaridén 

När framtagandet av medarbetaridén startade började Bo Räftegård som är personalchef i 

Skövde kommun föra diskussioner med medarbetaridéns projektledare Eva Fager. De 

funderade på hur de skulle strukturera arbetet med medarbetaridén och hur denna aktivitet 

skulle bidra till förståelsen och utvecklingen av medarbetarskapet för att uppnå 

medarbetaridéns mål som är att ge en bra leverans till kund. De började diskutera vilka 

värderingar och förhållningsätt som de vill eftersträva. Hur de ska få alla 4000 medarbetare i 

Skövde kommun att förstå vad medarbetarskap är. Alla vet vilken chef man vill ha, hur en 

dålig chef är, men frågar man om medarbetarskap så finns det ingen vetskap kring detta 

begrepp. De ville introducera begreppen chefskap, arbetskamrat, relationer och anställd och 

öppna upp för diskussioner och funderingar hos medarbetarna som leder till en tydligare 

förståelse kring begreppet medarbetarskap. Sedan började de fundera på hur de skulle få alla 

4000 medarbetare engagerade i denna förändringsprocess.  

Det startades i chefsnätverk som innefattar 150 chefer. Cheferna delades upp i nio mindre 

grupper där varje grupp leds av en förvaltningschef. I dessa grupper sitter det chefer från de 

olika förvaltningarna. Skövde kommun har nio förvaltningar- plan, bygg- och lantmäteri, 

fritid, kultur, omvårdnad, skola, social, teknisk och utbildning. I dessa grupper började dem 

diskutera begreppet medarbetarskap, alla fick bekanta sig med det och förstå vad det handlar 

om.  

Bo och Eva gav ett antal frågeställningar/påståenden till varje förvaltningschef som i sin tur 

skulle använda detta material som diskussionsunderlag på deras arbetsplatsträffar. Syftet var 

att alla anställda skulle reflektera kring dessa frågeställningar/ påståenden och sedan skriva 

ner sina synpunkter. Eva samlade in de insamlade synpunkterna och gjorde en 

sammanställning av de synpunkter som var i linje med medarbetarskap och ledarskap. 

Begrepp som hade diskuterats i förvaltningarna var stolthet och profession, exempelvis att 

vara städerska och se det som profession och vara stolt över det. Ett begrepp som var väldigt 

främmande hos vissa förvaltningar var kund- begreppet. Utan kunden har medarbetarna inget 

jobb så det är viktigt att få förståelsen hos medarbetarna hur en bra leverans till kund ser ut.  
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Bo och Eva hade möten med medarbetare från de olika verksamheterna och även några chefer 

var med. De förfinade det insamlade materialet och utifrån det blev det sen en produkt som de 

skrev ihop, som blev medarbetaridén. Den var på ett antal A4 sidor som godkändes av 

kommunstyrelsen. För att aktivt kunna arbeta med medarbetaridén ute på arbetsplatserna 

skapades utifrån dessa A4 sidor en mer hanterbar text som alla ska klara av att läsa och förstå. 

Medarbetaridén ska vara något som känns värdefullt, något man som medarbetare är stolt 

över. 

När medarbetaridén skulle lanseras ut till alla medarbetare i Skövde kommun hyrdes 

stadsteatern, där de hade en kickoff. De hyrde in en komiker som pratade om jobbet, livet och 

fritiden för att skapa en rolig introduktion till medarbetaridén. Det togs fram ett dialogverktyg 

som medarbetarna ska använda på sin arbetsplats. Detta dialogverktyg blev i form av en 

kortlek med flera olika påståenden, kopplade till medarbetarskap och medarbetaridén. Efter en 

tid när medarbetaridén har implementerats ute på arbetsplatserna med hjälp av kortleken ska 

kommunledningen ge ut en enkät till cheferna om hur processen går. Om något i procesen 

behöver utvecklas eller kräver mer stöd. Medarbetaridéns syfte är att den ska leda till 

förändringar. Detta kommer att pågå under en lång tid då det handlar om att ändra en kultur, 

tankestruktur, värderingar och ett förhållningssätt. Medarbetaridéns syfte är att ge en bra 

leverans till kund. 

Alla chefer inom Skövde kommun går en ledarutbildning som heter situationsanpassat 

ledarskap. Detta ledarskap är en central del i medarbetaridén. Det handlar om att man som 

medarbetare situationsanpassar sig till varje enskild kund just i en särskild situation. Det 

handlar inte bara om att höra vad folk säger utan förstå dem, sätta sig in i deras situation. Det 

är då man ger en bättre helhet i sin leverans till kund. Som medarbetare måste man 

situationsanpassa sig till sin chef och till sina arbetskamrater. Som medarbetare duger det inte 

att säga jag är som jag är. Alla måste anpassa sig till organisationen för att det ska kunna 

bedrivas ett medarbetarskap. 

 

4.2 Intervju 

Våra frågor vi valt att ställa till våra intervjurespondenter är baserade utifrån vår teoretiska 

referensram och innefattar två modeller, modellen för påverkan och medarbetarskapshjulet. 

Resultaten beskrivs med egna ord och respondenternas ord illustreras med citat från 

intervjuerna. Våra intervjurespondenter har någon form av chefsbefattning inom Skövde 
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kommun. Vi har genomfört fem intervjuer. Vi väljer att utesluta intervju fem då vi anser att 

den inte är relevant för vår studie. Vi väljer att döpa intervjurespondenterna efter chef 1, chef 

2, chef 3, chef 4. Intervjuerna ägde rum under olika tillfällen under vecka 15 och 16, 2013. En 

förarbetad intervjuguide har använts vid intervjuerna (bilaga 1).  

4.3 Presentation av intervjurespondenterna  

Chef 1 - arbetar som personalchef inom Skövde kommun och är organisatoriskt placerad 

direkt under kommundirektören. Chef 1 har ett ansvar att samordna det korta- och långsiktiga 

strategiska arbetet inom personal- och arbetsgivarpolitiken.  

Chef 2 - chef inom skolhälsovården med inriktning mot elevvården med specialpedagogiska 

insatser. Har arbetat som chef i 25 år.  

Chef 3 - administrativ chef inom plan, bygg och lantmäteriförvaltningen. Tidigare erfarenhet 

av att arbeta som administrativ chef på miljökontoret.  

Chef 4 - enhetschef inom omvårdnadsförvaltningen för två korttidsavdelningar med 

demensverksamhet dygnet runt och en dagverksamhet för demenssjuka personer. Har varit 

chef i Skövde kommun i flera år inom äldreboende och hemvården. 

Chef 5 - ordförande i fackförbundet Vision och biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 

Arbetat som biståndshandläggare och chef. 

4.4 Chefens förståelse för medarbetarskap 

Chef 1 beskriver att det krävs att chefer har en annan förståelse och bredare kunskap kring 

medarbetarskap än vad medarbetarna behöver. Det är chefens tolkning som är avgörande för 

hur medarbetarna påverkas. Chefer måste ha en kunskap om vad medarbetarskap är, hur det 

påverkar ledarskapet och hur det lever i symbios med ledarskapet. Chefer behöver ha 

kunskapen om hur medarbetarskapet främjar verksamhetsutvecklingen och kundnyttan. Chef 

1 förklarar att medarbetarskap är ett svårfångat begrepp, det är ett relativt nytt begrepp. 

Ledarskap vet många vad det är, medarbetare vet vilken chef man vill ha, men när man säger 

medarbetarskap då är det inte lika lätt. Det är viktigt att chefer bekantar sig med begreppet 

medarbetarskap, vad det handlar om innan de för diskussioner om detta med medarbetarna. 

Chef 2 beskriver medarbetarskap i benämningen att sälja sina resurser till Skövde kommun, 

att utföra sina uppgifter utifrån mål och riktlinjer som organisationen har. Man ska vara lojal 

som medarbetare. Chef 2 säger ”jag är arbetsgivarens tjänst, han äger mig, jag kanske inte är 
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så stolt över Skövde kommun men jag är ändå stolt över att jobba i kommunen och jag tycker 

att vi gör gott”. Chef 2 beskriver att det är viktigt att få ta del av medarbetarnas tankar och 

idéer genom diskussioner för att utveckla samspelet mellan chef och medarbetare. Det är 

viktigt att ha en förståelse för hur andra tänker och att man som chef inte kräver att styra i alla 

sammanhang utan ibland agera som bollplank och coacha fram en lösning.  

Chef 3 uppger att man som medarbetare har skyldigheter och rättigheter, att man har en 

värdegrund. 

Chef 4 uppger att det är viktigt att man som chef har kunskap om verksamhetsområdet och 

har en arbetsrättslig förståelse för att förstå verksamheten och medarbetarnas arbete. Det är 

viktigt att medarbetarna förstår att alla i Skövde kommun måste jobba mot samma håll för att 

nå ett gemensamt mål som Skövde kommun beslutat om. Varje enhet anpassar Skövde 

kommuns mål efter just sin verksamhet, det är viktigt att alla förstår innebörden med målen så 

att trots att man anpassar sin väg till målet så blir resultatet det väntade. Chef 4 beskriver att 

ordet medarbetarskap bygger på ansvar hos medarbetaren, man måste även ge och inte bara få 

då man som medarbetare har förväntningar på sig. Medarbetarna ska känna en delaktighet och 

genom diskussioner får de vara med att besluta i frågor som rör verksamheten.  

Chef 3 och 4 vill genom dialog med medarbetaren ta fram medarbetarens drivkraft och göra 

en utvecklingsplan för att ta reda på hur just varje enskild person vill utvecklas och öka sitt 

ansvarsområde i verksamheten och på så vis leder till att medarbetaren blir motiverad.  

4.5 Chefens förståelse av medarbetaridén 

Chef 1 beskriver att medarbetaridéns syfte inte är att göra det bättre för medarbetarna utan 

målet är att medarbetaridén ska göra det bra för kunden i slutändan. Medarbetaridén innehar 

begrepp som stolthet, kund och ansvar. Dessa begrepp ska göras till ett dialogverktyg, en 

kortlek med påståenden som ska få medarbetarna att prata kring medarbetarskap kopplat till 

medarbetarna. Kortleken ska vara ett hjälpverktyg för chefen att få reda på vad medarbetaren 

upplever som meningsfullt och engagerande. Medarbetaridén ska på sikt leda till förändringar 

såsom kultur, värderingar och förhållningssätt, detta syftar till att det blir en bra leverans till 

kund då medarbetarna använder medarbetaridén som ett förhållningsätt. Chef 1 säger ”känner 

man till den, har man förstått den och gör man som den säger”. Chef 1 beskriver att 

definitionen av lycka består av tre delar. Självrespekt som handlar om att leva upp till sina 

egna värderingar, att känna stolthet och ha förståelse för sin egen drivkraft. Socialt intresse 

där man bryr sig om andra människor och har bra sociala relationer. Den sista delen handlar 
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om arbetsglädje och utmaningar, att påverka något. Chef 1 säger ”hade jag vetat detta innan 

hade jag haft med ordet lycka i medarbetaridén”. 

Chef 2 beskriver att man måste skapa en förståelse för varandras verksamheter. Chef 2 uppger 

att syftet med medarbetaridén är att få alla att känna stolthet eftersom man är kommunens 

ansikte utåt. Visa enhetlighet, det ska inte vara någon skillnad på olika skolor. Det ska 

erbjudas samma utbildning oavsett skola, kanske inte samma service men samma hjälp. 

Aktiviteten ska stärka ett bra bemötande, kunden har inte alltid rätt men ska alltid bli trevligt 

bemötta. Chef 2 säger ”Det är en service mot kunderna, de betalar skatten, betalar min lön”. 

Chef 2 säger ”Kortleken var jag först lite skeptiskt mot, men den var faktiskt jättebra, för det 

blir roliga diskussioner, väldigt bra grepp, en liten eloge”. Som chef är det viktigt att man ger 

ansvar under frihet, en del medarbetare är småbarnsföräldrar och kanske ibland behöver jobba 

hemifrån, att man får den friheten, det gör att man får nöjda medarbetare. Chef 2 beskriver att 

förhoppningen med medarbetaridén är att alla medarbetare ska ha samma förmåner, och att 

alla vågar ta upp problem och diskutera med varandra. Det är viktigt att skapa en förståelse 

för alla medarbetares yrkesområden inom Skövde kommun för att på så sätt stärka känslan av 

gemenskap, en tillhörighet. 

Chef 3 beskriver att syftet med medarbetaridén är att lyfta medarbetarskapet, att vara stolt och 

att nå Skövde kommuns mål. Chef 3 säger ”får läsa innantill här, vad ska jag svara?”. Chef 3 

uppger att det är viktigt att varje medarbetare syns, att alla lyfts fram. Alla medarbetare har 

sin speciella kompetens, att det lyfts fram. Med hjälp av kortleken ska diskussioner föras som 

ska öppna upp till att alla medarbetare får säg sin åsikt. 

Chef 4 säger ”jag tror att vinsten med medarbetaridén är att man inser att man är en del av en 

enhet, vi är en del av Skövde kommun och vi har olika professioner och uppdrag”. Chef 4 

beskriver att syftet med medarbetaridén är att man ska känna sig stolt över att jobba inom 

Skövde kommun. Medarbetarna ska ha en samsyn, att man inser att man är kollegor med alla 

som jobbar inom Skövde kommun. Man ska som medarbetare veta vilka skyldigheter man har 

och vilka förväntningar som Skövde kommun har. Medarbetaridén ska öka diskussionerna 

bland medarbetarna med hjälp av kortleken och skapa en tydlighet som visar hur man ska 

jobba inom Skövde kommun, diskussionerna kommer att föra verksamhetens utveckling 

framåt. Chef 4 anser att medarbetarna behöver känna en gemensam grundsyn, en enhetlighet i 

organisationen för att de ska uppleva att det är en stark gemenskap inom Skövde kommun. 
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Gemensamt för alla chefer är att de beskriver syftet med medarbetaridén med ordet stolthet. 

Medarbetarna representerar Skövde kommun. Medarbetarna ska känna en stolthet över att 

jobba i Skövde kommun. Medarbetaridén måste få in stolthet, att man driver på om frågan 

kring stolthet. 

4.6 Chefens ledarstil  

Chef 1 uppger att alla chefer går en ledarskapsutbildning som heter situationsanpassat 

ledarskap, detta är en central del i medarbetaridén och kallas för situationsanpassat 

medarbetarskap. Situationsanpassat medarbetarskap handlar om hur man som medarbetare 

situationsanpassar sig till sin kund just i en särskild situation. Det handlar om att sätta sig in i 

kundens situation så att man får en bättre helhet i sin leverans. Situationsanpassning handlar 

om att både chef och medarbetare måste anpassa sig till varandra för att få en god 

kommunikation.  

Chef 2 ser sig själv som en visionär ledare. För att få med sig medarbetarna så är diskussioner 

med varandra en viktig del, där man ifrågasätter och som i sin tur utvecklar gruppen. Chef 2 

anser att det är viktigt att lyfta fram varje enskild medarbetare vid en positiv prestation. Som 

ledare vill man upplevas som tillgänglig, att alltid vara nåbar. Chef 2 säger ” så ett frö så 

vattnar jag det regelbundet”.  Chef 2 använder sig mycket av situationsanpassat ledarskap där 

man beroende på individ behöver anpassa sitt tillvägagångsätt att påverka. Ibland krävd det att 

man är coachande och driver på medarbetaren. Som chef måste man vara tydlig, prestigelös, 

ärlig och bruka tystnadsplikt gentemot sina medarbetare. Som medarbetare är det viktigt att 

man känner tillit för sin chef.  Att verka situationsanpassat i sitt ledarskap kräver ibland 

mycket coaching, att man är delaktig, pekar med hela handen, det handlar om att känna av den 

enskilda medarbetaren. Chef 2 säger ”du vill ju ha en person till någonting, och då får du 

fundera hur får jag den personen dit och hur ska jag göra, att ständigt känna av, analysera, vad 

behöver personen, hur tänker personen, det pågår ju hela tiden i mötet med medarbetaren”.  

Chef 3 beskriver att men leder sina medarbetare utifrån situationsanpassat ledarskap. Som 

ledare är det viktigt att vara öppen, det ger tillit.  

Chef 4 arbetar med ett nära ledarskap, att man jobbar med ett ömsesidigt förtroende. 

Medarbetarna ska veta vart man befinner sig och man har en tilltro till varandra. Chef 4 säger 

”jag jobbar mycket med att jag vill ha en delaktighet och man diskuterar med varandra”. 

Vissa frågor är mer öppna för diskussion än andra. Chef 4 säger ”jag försöker vara en 

närvarande chef, och då menar jag inte att man allt i där i verksamheten och petar, men jag 
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vill att medarbetarna ska kunna komma till mig och säga vad de tycker”. Det är viktigt att 

man som chef har en dialog med medarbetarna för att försäkra sig om att alla förstår 

innebörden av medarbetaridén. Chef 4 beskriver det är viktigt att chef och medarbetare känner 

en trovärdighet för varandra samt att man bemöter varandra med respekt för att man ska 

kunna påverka som chef. 
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5 Analys 

I detta kapitel jämförs resultatet från intervjuerna utifrån syftet med utvald teori från vår 

teoretiska referensram. 

5.1 Chefens förståelse för medarbetarskap 

Chef 1 beskriver att chefens tolkning är avgörande för hur medarbetaren tar in och anpassar 

sig till ny information. Enligt Willcocks (2002) så är chefens tolkning avgörande för hur 

medarbetaren påverkas och hur man uppfattar vad som anses vara rätt och fel på en 

arbetsplats.  

Chef 4 beskriver att alla i Skövde kommun har gemensamma mål och genom diskussioner 

och delat ansvar mellan medarbetarna i verksamheten bryter de ner målen och anpassar dem 

utifrån sin verksamhet för att klara av att ge ett väntat resultat. Enligt Maltén (2000) kan 

Skövde kommun liknas en målstyrd organisation då enheterna tilldelas mål som ska uppnås. 

Det är enhetens ansvar att välja vilka medel som ska brukas och vilken väg som man väljer att 

följa för att uppnå ett resultat.  

Gemensamt för chef 2 och 4 är att de förespråkar en delaktighet med medarbetarna där man 

diskuterar frågor gemensamt och låter alla vara med på vägen fram till ett beslut. Att få en 

förståelse för hur medarbetarna tänker gör att man påverkas och inte behöver ta ett beslut 

själv. Maltén (2000) beskriver att om medarbetarna får vara med på vägen fram till beslut så 

kan medarbetarnas intresse överensstämma med organisationens. Medarbetarnas motivation 

och arbetsglädje stimuleras då de får vara med att påverka. 

Hällstén och Tengblad (2006) beskriver att medarbetarskap handlar om att medarbetaren ska 

känna engagemang för sin utveckling. För att utveckla medarbetarskapet krävs det att 

organisationen kan motivera medarbetaren till att vilja prestera bra (Hällstén & Tengblad, 

2006). Detta går att göra en liknelse till vad chef 3 och 4 berättar. Chef 3 och 4 vill genom 

dialog med medarbetaren ta fram medarbetarens drivkraft och göra en utvecklingsplan för att 

ta reda på hur just varje enskild person vill utvecklas i verksamheten och på så vis leder till att 

medarbetaren blir motiverad.  

Gemensamt för chef 2, 3 och 4 är att de beskriver att medarbetarskap handlar om att 

medarbetaren vet vilka skyldigheter och rättigheter man har och vad som krävs av en som 

medarbetare i organisationen. Som medarbetare ska man vara lojal och klara av att kunna ta 

ansvar. Detta kan kopplas till Hällstén och Tengblad (2006) där de beskriver att begreppet 
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medarbetarskap handlar om att vilja ta ett ansvar och att det krävs en regelstyrning som är väl 

förankrad hos medarbetaren där det tydliggörs vad som förväntas. 

Hällstén och Tengblad (2006) beskriver modellen Medarbetarskapshjulet som en anvisning på 

vad ett väl fungerande medarbetarskap ska innefatta.  Chef 2 beskriver att genom diskussioner 

med medarbetarna där varje enskild individ får framföra sina tankar och idéer frambringar ett 

förtroende för varandra. Chef 4 anser att chef och medarbetarna ska bemöta varandra med 

respekt, att de lyssnar på varandra, respekterar varandras åsikter för att få ett förtroende för 

varandra.  Hällstén och Tengblad (2006) uppger att ett förtroende skapas utifrån dialog mellan 

varandra och man respekterar varandra. 

Chef 3 och 4 beskriver att ordet medarbetarskap bygger på ansvar hos medarbetaren, man 

måste även ge och inte bara få då man som medarbetare har förväntningar på sig av 

organisationen. Genom dialog med medarbetaren får man reda på hur stort ansvar 

medarbetaren vill ha, vad medarbetaren klarar av och om ansvaret ska utvecklas. Detta kan 

liknas i Hällstén och Tengblads (2006) beskrivning i medarbetarskapshjulet då chef ska ta 

reda på i vilken omfattning medarbetaren vill ta ansvar för att stärka medarbetarskapet. 

Enligt Kilhammar (2011) måste organisationen göra vissa satsningar och välja vilken metod 

som krävs för att kunna förankra medarbetarskapet med hjälp av en aktivitet. Gemensamt för 

alla chefer är att de tagit till sig hjälpverktyget kortleken som ska hjälpa till att binda samman 

medarbetarskapet med aktiviteten medarbetaridén. Kortleken är ett dialogverktyg med 

påståenden som ska få medarbetarna att prata kring medarbetarskap kopplat till medarbetarna.  

Dialogerna ska ta fram vad medarbetarna upplever som meningsfullt och engagerande för att 

medarbetarskapet ska stärkas. Medarbetaridén ska på sikt leda till förändringar såsom kultur, 

värderingar och förhållningssätt. 

För att kunna förändra och arbeta mot ett väl fungerande medarbetarskap måste chefen kunna 

påverka sina medarbetare till att vilja vara med i förändringsprocessen (Dent & Brent, 2009). 

Chefen kan engagera och påverka medarbetarna på ett icke styrande sätt genom att hjälpa dem 

att påverka sig själva. Chefen använder medarbetarens egen motivation och tankekraft. Chef 2 

beskriver att det är viktigt att lyfta fram positiva saker som medarbetaren har gjort för att få 

medarbetaren motiverad att fortsätta göra ett bra arbete. Chef 3 och 4 vill genom dialog med 

medarbetaren ta fram medarbetarens drivkraft och göra en utvecklingsplan för att ta reda på 

hur just varje enskild person vill utvecklas i verksamheten och på så vis leder till att 

medarbetaren blir motiverad. 
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5.2 Chefens förståelse av medarbetaridén 

Chef 1 beskriver att målet med medarbetaridén är att slutkunden ska få det så bra som möjligt. 

Med hjälp av kortleken som har olika påståenden ska medarbetarna börja föra diskussioner 

om medarbetarskap, detta ska bidra till att medarbetarna får en förståelse för varandras tankar. 

Genom diskussionerna får chefen reda på vad medarbetarna upplever som meningsfullt och 

engagerande. Med hjälp av detta kommer medarbetaridén bidra med förändringar hos 

medarbetarna och detta leder på lång sikt till ett gemensammare synsätt gällande kultur, 

normer och värderingar som leder till ett gemensamt förhållningssätt. Detta önskade 

förhållningssätt syftar till att bidra med en bra leverans till kund som är medarbetaridéns syfte. 

Enligt Dent och Brent (2009) måste chefen ta reda på medarbetarens värderingar för att sedan 

formulera sin synpunkt i enlighet med det för att kunna påverka. För att vara effektiv i sin 

påverkan måste man vara medveten om vilken tankestil den personen som man vill påverka 

styrs av. Om chefen inte har koll på medarbetarens preferenser finns det risk att inte kunna nå 

fram med sitt budskap eftersom man ser världen utifrån olika perspektiv. 

Chef 1 uppger att hjälpverktyget kortleken ska få chefen att ta reda på vad medarbetaren 

upplever som engagerande och enligt Hällstén och Tengblad (2006) ska en aktivitet bidra till 

ett ökat engagemang hos medarbetaren.  

Enligt Hällstén och Tengblad (2006) måste det finnas en tydlig koppling mellan enhetens 

verksamhet, det egna arbetet och aktivitetens syfte. Chef 1 beskriver att medarbetaridén ska 

bidra med att man som medarbetare kan koppla verksamhetens mål till sina egna 

arbetsuppgifter. Genom kortleken ska man stärka medarbetarnas gemensamma synsätt för att 

lättare förstå kunden, sätta sig in i kundens behov.  

Enligt chef 2 är det viktigt att skapa en förståelse för alla medarbetares yrkesområden inom 

Skövde kommun för att på så sätt stärka känslan av gemenskap, en tillhörighet. Chef 4 anser 

att medarbetarna behöver känna en gemensam grundsyn, en enhetlighet i organisationen för 

att de ska uppleva att det är en stark gemenskap inom Skövde kommun. Chef 3 beskriver att 

genom att jobba mot gemensamma mål känner man en gemenskap och man upplever ett ökat 

samarbete i Skövde kommun. För att uppnå en känsla av gemenskap och samarbete beskriver 

Hällstén och Tengblad (2006) att medarbetarna behöver värdesätta varandras kompetenser 

och att man känner en tillhörighet. 

Hällsten och Tengblad (2006) uppger att en aktivitet kan stärka gemenskapen och samarbetet 

mellan medarbetare och organisation men även medarbetare emellan. Chef 2 uppger att 
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medarbetaridén kommer att få alla medarbetare att känna en enhetlighet och chef 4 beskriver 

att aktiviteten medarbetaridén kommer att stärka gemenskapen då man upplever alla 

medarbetarna som kollegor. 

Gemensamt för alla chefer är att de beskriver syftet med medarbetaridén med ordet stolthet. 

Medarbetarna ska känna en stolthet över att jobba inom Skövde kommun. Medarbetarna ska 

känna stolthet för sina arbetsuppgifter och prestationer. Alla som arbetar i Skövde kommun 

ska känna en enhetlighet och gemenskap. Detta kan kopplas till Hällstén och Tengblad (2006) 

där de i medarbetarskapshjulet beskriver att medarbetare ska känna stolthet över att de tillhör 

en organisation. 

5.3 Chefens ledarstil 

Enligt Tengblad et al. (2007)  ska en ledare motivera och skapa delaktighet mellan 

medarbetarna. Det relationsbaserade ledarskapet lägger stor vikt på att chefen och ledaren inte 

behöver vara den som styr utan medarbetaren ska vara delaktig genom att det förs 

diskussioner mellan alla. Här kan en liknelse göras med vad chef 2,3 och 4 menar att man vill 

få med sig medarbetarna i diskussioner där de får komma till tals och diskutera kring frågor 

innan ett beslut tas. Utifrån Dent och Brent (2009) handlar chefens arbete om att diskutera 

saker med medarbetare och inte bara att ge order och vara själv i beslutandet.  Enligt Dent och 

Brent (2009) innebär ledarskap att påverka andra människors sätt att tänka för att påverka 

deras beteende. Genom diskussioner låter man medarbetarna påverkas av chefen och då ökar 

deras villighet att bli påverkade av sin chef. I diskussioner påverkar medarbetarna och därför 

är det viktigt att chefen är öppen med att låta sig påverkas.  

Dent och Brent (2009) redogör för samarbetsinriktad påverkanstil som handlar om att 

samarbeta och samråda genom att engagera andra i en process. Detta medför att alla 

medarbetare känner sig delaktiga vid framtagandet av ett beslut.  

Chef 2 uppger att som chef behöver man anpassa sitt tillvägagångsätt att påverka beroende på 

individ. Man behöver analysera medarbetaren, vad personen behöver, samt hur personen 

tänker. Enligt Dent och Brent (2009) handlar påverkan om förmågan att påverka andras 

beteenden, föreställningar och attityder utan att utöva tvång. Chefen måste få medarbetaren att 

motiveras och därmed vilja låta sig påverkas av chefen. En chef måste kunna läsa av 

medarbetarbetaren och avgöra vad personen motiveras av, det krävs att chefen vinner 

medarbetarens engagemang för att kunna påverka.  
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Chef 2 och 4 anser att det är viktigt att det finns en tillit mellan chef och medarbetare för att 

de ska våga säga sin åsikt och vilja vara en del i verksamhetens utveckling. Tengblad (2009) 

menar att ett gott ledarskap inte kan utövas utan en relation och tillit till personerna som ska 

ledas. Det som chef 2 och 4 berättar kan även kopplas med Malténs (2000) beskrivelse av ett 

ledarskap som ska utövas så att medarbetarna känner trygghet och hjälper medarbetaren i sin 

utvecklingsprocess. 

Gemensamt för chef 1,2 och 3 är att de beskriver att deras ledarskap utövas utifrån ledarstilen 

situationsanpassat ledarskap. Det handlar om att både chef och medarbetare måste anpassa sig 

till varandra och ha en god kommunikation. Alla chefer går en utbildning i situationsanpassat 

ledarskap eftersom det är en central del i medarbetaridén. Utifrån situationsanpassning så 

anpassar man sitt tillvägagångssätt och bemötande beroende på den individ man möter.  Man 

måste känna av den enskilde och utifrån det välja sitt tillvägagångsätt att påverka. Nilsson och 

Kropp (2002) beskriver att situationsanpassat ledarskap handlar om att ledaren väljer in grad 

av styrande och coaching för varje enskild medarbetare. Ledarskapet handlar om att 

situationsanpassa sin ledarstil till varje medarbetares enskilde mognadsgrad i olika situationer. 

Shim et al. (2002) beskriver att faktorer som jobbegenskaper påverkar ledarstilen. Detta kan 

liknas vid att cheferna 2, 3, och 4 nämner jobbegenskaper som de anser att en ledare ska ha. 

Egenskaper som öppenhet, vilket menas att de ska vara tillgängliga för medarbetarna och 

detta gör att medarbetarna får en tillit till sin chef.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi konstaterat utifrån vår undersökning.  

6.1 Vad utvecklar chefer för förståelse för medarbetarskap? 

Cheferna vill få med sig medarbetarna mot ett väl fungerande medarbetarskap genom att föra 

diskussioner med medarbetarna där de får vara med och påverka. Diskussionerna bidrar till att 

medarbetarna skapar en gemensam förståelse av målen som Skövde kommun satt. Chefens 

tolkning är därför avgörande för hur medarbetarna påverkas. Det bidrar med att medarbetarna 

får motivation och en arbetsglädje och medarbetarnas intresse kommer närmre 

organisationens intresse. Cheferna anser att diskussioner med medarbetarna frambringar en 

respekt och ett förtroende för varandra. 

Genom dialoger med medarbetarna vill cheferna få fram vad varje enskild medarbetare blir 

engagerad av. Cheferna gör utvecklingsplaner tillsammans med varje enskild medarbetare för 

att utveckla det som driver dem, att de klarar av att ta det ansvar som de tilldelats och att de 

vet vad som förväntas utav dem utifrån organisationens regelstyrning. 

6.2 Vad utvecklar chefer för förståelse för syftet av medarbetaridén? 

Cheferna åsikt är att medarbetaridén ska bidra med förändringar hos medarbetarna och detta 

leder på lång sikt till ett gemensamt förhållningssätt. Detta önskade förhållningssätt syftar till 

att bidra med en bra leverans till kund. 

Cheferna beskriver syftet med medarbetaridén med ordet stolthet. Medarbetarna ska känna en 

stolthet över att jobba i Skövde kommun. Medarbetarna ska känna en enhetlighet och 

gemenskap i Skövde kommun.  

Med hjälp av kortleken som har olika påståenden ska medarbetarna börja föra diskussioner 

om medarbetarskap, detta ska bidra till att medarbetarna får en förståelse för varandras tankar. 

Kortleken ska stärka medarbetarnas gemensamma synsätt för att lättare förstå kunden, och 

sätta sig in i kundens behov.  

6.3 Hur upplever chefer deras ledarstilar när en aktivitet implementeras? 

Cheferna utövar ledarstilen situationsanpassat ledarskap där man väljer sin grad av styrande 

och coaching för varje enskild medarbetare. En chef måste kunna läsa av medarbetarbetaren 

och avgöra vad personen motiveras av, det krävs att chefen vinner medarbetarens 

engagemang för att kunna påverka.  
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Cheferna vill låta medarbetarna vara delaktiga genom att föra diskussioner där de får komma 

till tals och diskutera kring frågor innan ett beslut tas. Diskussionerna medför att chef och 

medarbetare låter sig påverkas av varandra. 

Cheferna beskriver att de vill vara tillgängliga för medarbetarna och detta gör att 

medarbetarna får en tillit till sin chef.  
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7 Diskussion  

I detta kapitel redogör vi för egna diskussioner kring uppsatsen och rekommenderad vidare 

forskning.  

 

7.1 Slutsats 

De slutsatser som vi själva konstaterar efter att ha genomfört fyra intervjuer med olika chefer 

inom Skövde kommun är att organisationen påverkar chefernas sätt att tänka och resonera då 

organisationen har en tydlig regelstyrning och förhållningssätt. Cheferna är inte subjektiva 

inför deras egna tankar, men det dem uttalar sig om är inom ramen för organisationens 

regelstyrning och förhållningssätt. Detta visar på lojalitet och även subjektivitet. Cheferna är 

extremt subjektiva då de inte säger något som är utanför organisationens regelverk. 

Vi är positiva till att cheferna förespråkar kommunikation för att främja medarbetarskapet. 

Dock anser vi det angeläget att en fortsatt forskning undersöker hur ofta det krävs att chefer 

sätter tid för kommunikation med medarbetarna genom diskussioner för att det verkligen ska 

uppnås en förbättrad utveckling av medarbetarskapet. 

Vi anser att ledarstilen situationsanpassat ledarskap som cheferna utövar passar bra i denna 

form av organisation. Detta eftersom organisationen består av ett stort antal medarbetare med 

olika yrken, kompetenser, arbetslivserfarenhet och etnisk bakgrund vilket kräver att man 

chefer anpassar sig till varje enskild medarbetare. 

Cheferna i Skövde kommun beskriver att det är viktigt att medarbetarna ska känna motivation 

till sina arbetsuppgifter, och att genom dialoger med varje enskild medarbetare så vill 

cheferna få fram deras enskilda drivkrafter som får dem att prestera bra. Här kan vi se att detta 

går i hand med teorin som beskriver att för att utveckla medarbetarskapet i en organisation 

krävs det att organisationen kan motivera medarbetaren till att vilja prestera bra. Gemensamt 

för cheferna är att de anser att varje enskild medarbetare ska få möjligheten att utvecklas i 

verksamheten och detta ska på så vis leda till att medarbetaren motiveras till att utföra sina 

arbetsuppgifter på bästa sätt som gynnar organisationen. Uppmuntras medarbetarna till 

utveckling så känner de ett ansvar över sitt arbete och utifrån teorin beskrivs det att begreppet 

medarbetarskap handlar om att vilja ta ett ansvar. Genom dialoger tar cheferna reda på i 

vilken omfattning medarbetarna vill ta ansvar och i modellen medarbetarskapshjulet utläser vi 
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att det är viktigt att chefen tar reda på hur stort ansvar medarbetaren vill ta och klarar av för 

att medarbetarskapet ska stärkas.  

Gemensamt för vad cheferna säger och teorin så är det viktigt att en organisation gör vissa 

satsningar för att kunna förankra medarbetarskapsutvecklingen med en aktivitet. Cheferna i 

Skövde kommun använder sig av hjälpverktyget kortleken för att kunna implementera 

aktiviteten hos medarbetarna. Detta dialogverktyg ska underlätta för medarbetarna att 

diskutera med varandra om vad de upplever som meningsfullt och engagerande för att 

medarbetarskapet ska stärkas. Utifrån teorin kan vi konstatera att chefen måste kunna påverka 

sina medarbetare till att vilja vara med i förändringsprocessen, mot ett väl fungerande 

medarbetarskap på ett icke styrande sätt. Cheferna beskriver att det är viktigt att lyfta fram 

positiva saker som medarbetaren har gjort för att få medarbetaren motiverad att fortsätta göra 

ett bra arbete. 

7.2 Praktiska rekommendationer 

De praktiska rekommendationer vi vill framföra bygger på vetenskapliga artiklar och vårt 

empiriska material. En medarbetaridé bygger på värderingar, attityder, framhållningssätt och 

tolkning av en situation. För att nå ett bra medarbetarskap krävs det att man på ett pedagogiskt 

och praktiskt sätt arbetar för att chef och medarbetare ska kunna använda sig av ett verktyg 

för att nå det man vill uppnå med en medarbetaridé. En ökad förståelse för varandra skapar ett 

gott samarbete och höjer tillfredställelsen, självkänslan och effektiviteten i en organisation. 

Genom att man tillsammans i en verksamhet identifierar det som påverkar ett bra 

medarbetarskap tror vi kan leda till ett bättre och mer effektivt ledarskap. Att både som chef 

och medarbetade få vara med och diskutera frågor kopplat till medarbetarskap anser vi viktigt.  

 

Genom att implementera en medarbetaridé stärker och förbättrar man medarbetares och 

chefers organisatoriska prestationer vilket generar ett bättre resultat och en bättre kultur i en 

organisation. Vi anser att det är viktigt att i ett tidigt stadium informera hela verksamheten om 

projektet som ska implementeras i en organisation. Vidare ska man tydliggöra syftet så att alla 

har en god kännedom kring aktiviteten innan den implementeras i en organisation.   

 

Risken med att implementera en medarbetaridé kan vara att det är svårt att ta till sig ett 

projekt parallellt med det arbetssätt man arbetar med idag. En dylik satsning kan upplevas 

som stort, därför är det viktigt att bryta ner en aktivitet i mindre delar och presentera det på ett 

lättförståeligt sätt. Att nå ut till en stor mängd individer kräver engagemang, fokus och tid. 
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Något man bör tänka på är att man har de resurser som krävs för att syftet ska uppnås. Det är 

viktigt att i början av projektet analysera hur stora kostnaderna blir och vilka risker som kan 

uppkomma vid en implementering av en aktivitet.  Då det inte hör till de vardagliga rutinerna 

att bryta ett mönster eller få nya rutiner att jobba efter kan en förändring ta tid. Att genomgå 

en förändringsprocess kräver uthållighet. För att få med alla medarbetare i förändringsarbetet 

anser vi att det är viktigt att varje enskild individ får vara med och påverka och bidra med 

något i processen. Viktigt att tänka på är att ha de specialkomptenser som projektet kräver. Att 

ha ständiga uppföljningar för att säkerställa att implementeringen har en gynnsam utveckling 

och att satsningarna ger en positiv effekt är betydande för organisationen. Genom uppföljning 

granskar man vilka behov som behövs och vilka förbättringsåtgärder organisationen vill göra.  

Vi anser att en god planering och ett tydligt arbetsätt från början skapar goda förutsättningar 

för att säkerhetsställa att implementeringen blir bra. En misslyckad implementering kan få 

mycket omfattande effekter och bli kostsamt för organisationen.  

 

7.3 Medarbetarskapstankar påverkar Skövde kommun 

Medarbetarskapstankarna har påverkat Skövde kommun på så sätt att varje enskild individ 

strävar efter att vara den medarbetare som organisationen förväntar sig. Alla medarbetare är 

en del av arbetet. Genom att utveckla ett gott medarbetarskap ska organisationen efterstäva 

kompetenser som motsvarar framtidens och omvärldens krav. Medarbetarskapet ska dessutom 

stärka Skövde kommuns varumärke och medarbetarna ska känna sig stolta att arbeta inom 

kommunen. Ord som samspel, delaktighet, ansvarstagande och engagemang har varit 

områden som tankarna har kretsat kring. Skövde kommun har utifrån medarbetarskapet 

utvecklat ett tankesätt som handlar om att medarbetarna finns för Skövde kommuns invånare 

och stor fokus läggs på hur man utför sitt arbete, hur man möter kunden i varje situation för 

att resultatet ska bli så bra som möjligt.  

 

7.4 Kritik 

Efter genomförd studie anser vi att ett mer tillförlitligt resultat skulle vara att genomföra flera 

intervjuer, det vill säga ha ett större omfång för att få en bredare och högre precision. Ett 

bredare empiriskt material anses nödvändigt då flera organisationer samt chefer från varje 

specifik organisation inkluderas. Vidare skulle en enkät vara ett bra komplement till våra 

intervjuer då vi skulle få en bredare förståelse. Att endast tilltro ett fåtal chefers åsikter anser 
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vi inte som tillräckligt. Det kan i framtiden vara intressant att utöka uppsatsen för att kunna 

framställa flera chefers syn, vilket kan bidra till att flera iakttagelser kan göras. 

7.5 Studiens bidrag 

Vi har utökat forskningen kring ämnet medarbetarskap då vi med denna studie har bidragit 

med att berika ämnet medarbetarskap genom att utforska chefers förståelse kring 

medarbetarskap. Utöver detta har vi bidragit med djupare insikt för hur en viss organisation 

arbetar med förändringsrocessen mot ett väl fungerande medarbetarskap vilket skulle kunna 

vara en guide för andra organisationer som arbetar med medarbetarskap.   

Vidare förhoppning från denna studie är att öka intresset för medarbetarskapets och dess 

betydelse hos organisationer. 

 

Den här studien är en del i fortsatt forskning kring ämnet medarbetarskap och vi vill med 

studien säkerhetsställa fortsatt forskning. 

  

7.6 Vidare forskning 

För vidare forskning förespråkar vi en undersökning där man intervjuar fler chefer inom 

Skövde kommun. Vi anser det även intressant att man intervjuar medarbetarna i deras syn på 

chefens förståelse. Vi tycker också att det hade varit intressant om man studerat flera 

kommuner för att få ett mer övergripande resultat och insyn hur chefers förståelse kring 

medarbetarskap och deras ledarstil vid implementering av en aktivitet som ska främja 

medarbetarskapet. Vi anser även att det skulle vara intressant att studera en organisation som 

inte bedriver ett aktivt arbete kring medarbetarskapet och även jämföra den med en 

organisation som gör det, exempelvis Skövde kommun.  
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9 Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Bakgrundsfakta  

Anställning:  

Arbetslivserfarenhet:  

Förstå miljön där du påverkar  

1. Hur ser organisationens struktur och kultur? 

2. Påverkas du, och iså fall på vilket sätt, av organisationens struktur och kultur i ditt 

arbete?  

3. Hur får du dina medarbetare att känna sig delaktiga i organisationen och hur motiverar 

du dem?  

4. Vilka tillvägagångsätt använder du för att påverka? 

Stärk din medvetenhet om dig själv 

5. Beskriv din ledarstil? 

6. Vilka sidor anser du att en ledare ska ha/ inte ha? 

7. Vilka tillvägagångsätt använder du för att påverka dina medarbetare? 

8. Hur upplever de anställda dig som påverkare?  

Medvetenhet om andra 

9. Hur ser informella och formella kommunikation ut? 

Utforska färdigheter och tillvägagångsätt 

10. Om du ställs inför ett problem med hur en chef utför/tar till sig en uppgift, hur går du 

tillväga för att lösa detta?  
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Fatta beslut om din strategi för påverkan 

11. Hur går du tillväga för att informera kolleger/chefer?  

Förtroende och öppenhet 

12.  Hur arbetar du för att upprätthålla en öppen dialog med dina medarbetare och få 

varandra förtroende?  

Gemenskap och samarbete  

13.  Hur ska aktiviteten medarbetariden stärka gemenskapen och samarbetet mellan 

medarbetarna och organisationen?  

Engagemang och meningsfullhet  

14.  Tar du reda på vad en enskild medarbetare upplever som meningsfullt och 

engagerande, och iså fall hur?  

Ansvarstagande och initiativförmåga 

15. Tar chefen reda på i vilken omfattning den enskilde medarbetaren vill ta ansvar? 

16. Ges det tillräckligt med befogenheter för medarbetaren för att kunna utöva sina 

arbetsuppgifter som ligger under sitt ansvar?   

Medarbetarskap 

17. Beskriv din förståelse kring medarbetarskap.  

18. Vad är syftet med aktiviteten medarbetaridén? 

19. Vilka har varit med och tagit fram medarbetariden?  

20. Vilka har fått vara med och påverka? 

21. Hur anser du att du bidragit vid framtagandet av idén?  

22. Hur har implementeringen av medarbetaridén sett ut? 

23. Hur ska idén stärka organisationen och medarbetarskapet?  

24. Vad har du för förhoppningar kring denna aktivitet?  

25. Hur tar du till dig medarbetaridén?  

26. Hur påverkar medarbetaridén ditt ledarskap och din förståelse för din ledarroll? 
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Bilaga 2 - Reflektioner 

Reflektioner av Natalin Demircan  

Jag har skrivit examensarbetet tillsammans med Marielle. Vi valde att skriva vårt 

examensarbete tillsammans då vi har en god samarbetsförmåga och har skrivit flera arbeten 

tillsammans.  

Val av ämne gjordes då vi båda ville öka vår förståelse kring chefers förståelse kring 

medarbetarskap och ledarstil.  Vi riktade in oss på en problemfråga som vi tidigt ansåg var 

relevant för vår studie. Problemformuleringen har vi ändrat på under arbetets gång, dock blev 

det färdiga resultatet bättre än förväntat och vi kunde stärka vår uppsats med våra frågor. Vi 

började söka tidigare forskning kring området och insåg att vårt ämne inte var så beforskat, 

vilket vi tidigare inte anat.   

Vi var tidigt överens om att genomföra en kvalitativ studie då vi ansåg att det var mest 

relevant för vår studie, och då vi sedan tidigare haft kontakt med personalchefen på Skövde 

kommun.  

I samband med val av metod kontaktade vi cheferna på Skövde kommun, vilka var positivt 

inställda till vårt besök. Genomförandet av personliga intervjuer gjordes efter att vi tagit fram 

ett antal frågor som byggde på vår teori och de diskussioner vi valt att föra med varje enskild 

person. Att låta respondenterna prata lite fritt i början kring ämnet ansågs viktigt, då personen 

själv får tid att reflektera och diskutera kring huvudområdet. Genom intervjuerna svarade 

respondenterna utförligt på våra frågor, vilket medförde ett bredare empiriskt material.  Här 

var vi noga med att frågorna uppfattades på rätt sätt och följdfrågor kunde ställas.  Något 

intressant som är värt att nämna är att efter varje inspelning kunde respondenten fortsätta att 

svara då vi fick vara uppmärkamma på att föra ner det som togs upp. Sammanställningen av 

de intervjuer vi genomfört tog längre tid än väntat, då varje intervju tog mellan 45 minuter 

och en timme. Att läsa mellan raderna i det som respondenterna svarade, har varit en stor 

lärdom i skrivandet av empirin. Det empiriska materialet fann vi relevant för vår studie dock 

fick vi utesluta en intervju då denna inte gav oss något. Vi valde att ha som bakgrund 

intervjuarnas arbetslivserfarenhet och befattning för att se om det empiriska materialet skilde 

sig åt. Frågorna var i början relativt öppna för att sedan gå djupare in i varje fråga.  Det 

intressanta var hur alla respondenter svarade lika på frågorna och man kunde se ett samband 

mellan svaren.  
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Då analysen skulle bearbetas lärde jag mig att återkoppla, tolka och se mönster mellan det 

empiriska materialet och vår insamlade teori.  

Under arbetets gång har jag fått ny lärdom då jag lärt mig att kritiskt granska vår 

undersökning. Under perioden har vi fått kommentarer emellanåt och även gett varandra 

kommentarer för att själva utvecklas. 

Då jag och Marielle suttit nästintill tillsammans under skrivandet har vi båda varit involverade 

i hela arbetet och fört diskussioner kontinuerligt kring varje kapitel. Jag är mycket nöjd med 

vårt arbete och vår insats då vi tillsammans som grupp och även enskilt har utvecklats under 

arbetets gång.  

Att skriva med en person och föra tankar med anser jag väldigt viktigt i uppsatsskrivandet. 

Genom att diskutera med någon kan man lättare gå vidare med ett problem som man stöter på. 

Under uppsatsskrivandet har min största lärdom varit att studera tidigare vetenskapliga 

artiklar på engelska och lärt mig söka på avhandlingar och tidigare forskning, samt att se och 

tänka på ett annat sätt och perspektiv. Uppsatsskrivandet har varit inneburit flera 

omställningar i början men det har sedan rullat på i en bra takt. Lärandet har varit en process 

som utvecklats under hela examensarbetet.  
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Reflektioner av Marielle Milton 

Mitt examensarbete skrev jag med Natalin. Under hela studietiden har vi skrivit flera arbeten 

tillsammans och vuxit till ett bra team vilket gjorde att vi ville skriva även examensarbetet 

ihop. Jag har läst kurser inom management och ville därför göra en studie inom detta område. 

Jag och Natalin bestämde oss för att göra en studie inom medarbetarskap. I början studerade 

vi begreppet medarbetarskap för att själva få en förståelse för ämnet. Sedan gjorde vi valet att 

inrikta medarbetskapsstudien utifrån hur chefers förstelse ser ut.  

Under studien har problemformuleringen och syftet förändrats då vi måste anpassa vår studie 

efter vilken tidigare forskning vi tyckte var intressant och relevant för vårt område. Eftersom 

vi skulle intervjua chefer beslutade vi ganska fort att vi ville göra en kvalitativ undersökning 

då vi ville skapa oss en mer ingripande förståelse för varje enskild chefs tankar.  

Då vi hade en kontakt sedan tidigare med personalchefen på Skövde kommun valde vi att 

samla göra våra personliga intervjuer med chefer inom Skövde kommun. Innan vi träffade 

cheferna tog vi fram intervjufrågor utifrån vår teori. Vi var väldigt öppna i vår intervju med 

varje enskild chef då vi ville få en uppfattning hur de uppfattade olika saker. Vi spelade in 

intervjuerna för att kunna ägna oss åt att lyssna och ställa följdfrågor om det de upplyste oss 

om. Cheferna var väldigt tillmötes och gav oss en del empiriskt material som vi kunde själva 

fick gör en tolkning av med hjälp av teorin. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en timme.  

När vi sedan skulle göra en sammanställning av det vi fann relevant från intervjuerna var 

tufft. Vi fick många gånger föra diskussioner med av varandra om svaren vi samlat in för att 

vara säkra på att vi gjort en bra tolkning. Vi gjorde valet att utesluta en intervju då vi inte fann 

dennes svar som relevant för vår studie. Under tiden vi arbetade med att analysera 

intervjuerna insåg vi vissa likheter i svaren som var intressant för oss att ta med i studien. När 

vi hade gjort vår tolkning av empirin och även analyskapitlet kunde jag att jag lärt mig att inte 

se allt som rätt, utan att varje person tolkar ett visst material olika. 

 Med hjälp av teorin lärde jag mig att se mönster och en viss styrning hos cheferna. Jag insåg 

efter att studerat både teori och empiri grundligt att cheferna var väldigt subjektiva och styrda 

av Skövde kommuns regelverk, vilket var en intressant upptäckt eftersom detta var något jag 

inte utan teorin hade förstått. En annan lärdom jag tagit är att granska information kritiskt, att 

våga ifrågasätta och upptäcka att allt inte alltid är som man säger. När man gör intervjuer med 

chefer så vill de vara väldigt lojala och subjektiva för sin arbetsgivare vilket ger positiv svar. 
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Jag tror att intervjuer med medarbetarna hade gett oss en mer verklig bild eftersom de inte är 

så förberedda och pålästa om vad de ska svara som en chef kan vara.  

Under tiden vi har skrivit vårt examensarbete har vi samarbetat väl och fört många 

diskussioner innan vi skrivit något. Vi har utvecklats som ett team då vi arbetat dagligen med 

varandra och det har medfört att vi nu har lärt oss om varandras egenskaper vilket gjort att 

vårt arbete utvecklats under resans gång positivt. Som individ har jag utvecklats mycket, dels 

av att jobba under eget ansvar och att klara av att prestera under pressade situationer. Det har 

varit lärorikt att samarbeta med Natalin. Att föra dialoger med varandra och hjälpas åt när 

någon av oss behövt extra stöd. Jag har lärt mig att mitt synsätt inte alltid behöver vara det 

rätta utan att genom diskussioner prata om varandras uppfattning, jämföra teori och empiri 

mot varandra kring olika frågor för att låta mig påverkas och klara av att ändra min ställning. 

Jag är otroligt stolt över vårt examensarbete, aldrig tidigare hade jag kunnat förstå att vi skulle 

prestera så bra. Jag känner mig imponerad av allt jag lärt mig genom att skriva detta 

examensarbete. Jag har utvecklats otroligt mycket som person av att studera forskning och 

teori, intervjuat personer i en organisation och för att sedan granska, studera och tolka all 

insamlad information och skapa en studie, ett examensarbete. 


