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Abstrakt 

Studien som här sammanfattas är kvantitativ och börjar med en redogörelse av tidigare 

forskning inom ämnena, medarbetarskap, top-down – bottom-up, samt street level 

bureaucacy. Därefter redovisas den teoretiska referensramen som arbetet utgått från; 

Dochertys organisatoriska lärande. En svensk kommun bestående av omkring 10 000 

medarbetare har använts som population till arbetet hos vilken en surveyundersökning 

genomförts. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan lärande och 

medarbetarskap. Fokusområden har varit individens lärande inom organisationen liksom hur 

detta påverkat deras intryck av sitt medarbetarskap. Det resultat som framkommit visar att 

lärande är bidragande till ett välmående medarbetarskap. Slutligen skildras en analys av 

resultatet som sedan leder till en diskussion. 

NYCKELORD: BOTTOM-UP–TOP-DOWN, LEDARSKAP, LÄRANDE, 

MEDARBETARSKAP, ORGANISATION 
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1. INLEDNING 
 

Anledningen bakom denna studie är vårt gemensamma intresse för organisationsfrågor och 

medarbetarens plats bland dessa. En tidig arbetsprocess var diskussioner om hur intresset bäst 

kunde utforskas, valet föll på att fördjupa vår förståelse för det organisatoriska lärandets 

relation gentemot medarbetarskap genom en kvantitativ uppsats. Intresset har legat i den 

relation som vi trott funnits mellan individens lärande och organisationens riktlinjer inom 

medarbetarskap. Hur relationen mellan dessa två förändras och hur människor utvecklas i en 

organisatorisk miljö. 

 

Vi avsåg att analysera data som samlats in utifrån en referensram grundad i Dochertys (1996) 

organisatoriska lärande. Lärandets effekter för arbetstrivseln, medarbetarnas relationer till 

varandra och de arbetsuppgifter som utförs. Denna tankegång var inledningsvis en aspekt som 

delade på våra uppfattningar om hur och var lärande är mest framstående. En av oss som gjort 

studien har endast jobbat inom den privata sektorn medan den andre har erfarenhet av både 

den offentliga och privata arbetsmarknaden. Vi beslutade att vi i denna studie skulle fokusera 

på den offentliga sektorn istället för den privata. Detta grundade sig förutom våra tidigare 

erfarenheter i arbetslivet på att den offentliga sektorn idag skiljer sig mot hur den såg ut för 

30-35 år sedan. Särskilt då den offentliga sektorn blivit influerad av det ledarskap och 

personalansvar den privata sektorn utarbetat. I den offentliga sektorn har fokus tidigare legat 

på förvaltningskunskap, politik och juridik, på senare tid har ”management” och ledarskap 

anammats. Offentlig verksamhet har i tidigare undersökningar visat sig vara med styrda av 

politiska riktlinjer, lagar samt högre krav på lika behandling vilket i vissa fall lett till en 

svagare framgångsanda (Hällsten och Tengblad, 2006). Av intresse i denna undersökning var 

då bland annat att undersöka intrycket respondenterna har av sin arbetstrivsel liksom hur ny 

kunskap tas in och används. 

 

  

De relationer som finns mellan ledning och medarbetare inom en organisation var för oss 

intressant. Medarbetarskap, chefskap och ledarskap upptar en allt större del av 

organisationernas arbete idag och går att finna i formuleringar kommuner gör om hur deras 

olika arbetsuppgifter ser ut. Det är således relevant att presentera ett förslag som togs upp 

inom kommunen Västerås stad 2015 och som bidragit till vår förståelse för chefskap och 

ledarskap inom offentliga organisationer. Där redovisas det för vad som värnas om hos chefer 

inom organisationen och vilken roll de ska ha i den. En uppdelning av begreppen chefskap 

och ledarskap finns i förslaget: ”Chef är den medarbetare inom Västerås stad som till sig fått 

delegerat ett sammanhållet formellt ansvar för verksamhet, medarbetar och ekonomi” och 

”Ledarskap är en informellt given roll som uppstår då omgivningen väljer att lyssna och följa 

(…)”. (Västerås stad 2015, s.2). Dessa begreppsanvändningar används även av oss. 

  

Något som vi trott skulle kunna påträffas inom offentliga verksamheter och därmed i den 

kommun vi undersökt är att medarbetarna inte tycker att det finns tillräckligt med utrymme 

eller uppmuntran för lärande och att det i sin tur påverkar medarbetarskapet. 

Problemformuleringen för detta arbete är då med andra ord: upplever medarbetarna att det 

finns möjlighet till individuellt lärande och utveckling inom sin organisation samt hur det 

påverkar medarbetarskapet. 
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1.2 Syfte 

Studien har för avsikt att utveckla och konkretisera kunskap om kopplingen mellan lärande i 

organisationer och medarbetarskap. Hur kompetensutveckling och förändringsprocesser 

påverkar människor i organisationer kopplat till individers lärande och dess intryck av 

medarbetarskap. Hur villiga och vilken möjlighet medarbetare i organisationen återger att de 

har till personligt lärande, samt hur detta påverkar deras förmåga och vilja att delta i 

organisationens medarbetarskap. 

 

1.3 Hypotes 

En arbetsmiljö som möjliggör och uppmuntrar lärande bidrar till ökat medarbetarskap. 

 

1.4 Frågeställning 

(i) Vilka möjligheter ser medarbetare till individuell utveckling inom organisationen 

utifrån sitt eget lärande? 

(ii) Vilken är chefskapets roll i lärandekulturen? 

(iii) Vad är medarbetarnas intryck av möjligheter till individuellt lärande inom 

organisationen? 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

Här på följer en översikt över tidigare forskning med relevans för studien. Den ligger till 

grund för förståelsen av den insamlade empirin och anknyter empirin till relevanta begrepp 

och idéer. Avsikten med delen är även att bidra till förståelsen för de aktuella 

frågeställningarna i detta arbete. 

 

2.1 Medarbetarskap och medarbetare 

Vad är medarbetarskap, vad är begreppets historia och på vilka sätt används det? Följande 

redogörelser från olika källor bidrar med olika perspektiv på frågan. Först är det en kort 

skildring av begreppets historia som följs av ett djupdykande i användandet likväl betydelsen.  

 

2.1.1 Medarbetarskapets moderna historia 

 

Begreppet medarbetarskap vann fäste under 1990-talet då det började anses som en 

påfrestning snarare än något nyttigt att dela på arbetare och tjänstemän. I de policys som växte 

fram kan bland annat betoningar på en mer humanistisk syn på medarbetare i 

sammankoppling med ett ökat medarbetaransvar nämnas. Nyckelord myntades och användes 

som passade denna nya inriktning, en del av dessa var värdegrund, flexibilitet och 

decentralisering. Det var under denna tid som platta organisationer blev fler och cheftjänster 

togs bort i förhoppning att effektivisera organisationer och dra ned på kostnader. Kravet på 

medarbetarens egenansvar ökade mer i och med detta och medarbetarskap som begrepp 

användes som mall för att skapa medarbetare som skulle passa den platta organisationen 
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(Kilhammar, 2011). Medarbetarskap som begrepp har varit tämligen inaktuellt utanför 

Norden och innan 1990-talet, det finns således inte mängder forskning inom ämnet (Tengblad 

och Hällsten i Kilhammar, 2011). 

 

2.1.2 Begreppet medarbetarskap 

 

Medarbetarskap har en koppling till begreppet medarbetare, dessa två ska dock inte förväxlas. 

Det ena, medarbetare, utgår från en person medan medarbetarskap snarare berör fenomenet i 

fråga (Kilhammar, 2011). Medarbetaren är beteckningen för dagens arbetstagare och hur det 

definieras kan ses ur både ett lingvistiskt och ett begreppsdefinitionsenligt perspektiv. Ur det 

lingvistiska perspektivet betyder ”med” samarbete inom en arbetsgrupp medan ”arbetare” 

visar att gruppen arbetar mot ett gemensamt mål (Kilhammar, 2011). Vår tolkning av detta är 

att medarbetaren ska kunna anpassa sig till både den arbetsuppgift som är aktuell liksom till 

den grupp som denne är tilldelad. Nationalencyklopedin (2018) beskriver begreppet som; 

”Person som samarbetar med andra i visst arbete vanl. i fråga om tämligen kvalificerat 

arbete”. Vi vänder oss mot tanken om det kvalificerade arbetet, även simplare uppgifter 

kräver ofta någon form av samarbete med andra där av samarbete mellan medarbetare. Det 

sättet att förstå begreppet ligger även närmare den användning som görs hos Västerås stad, 

medarbetaren förväntas bland annat följa riktlinjer som säger att denne ska visa öppenhet för 

lärande och utveckling, de ska arbeta mot resultat med handlingskraft, professionalitet liksom 

samarbetande (Västerås stad, 2008).  

 

Hällsten och Tengblad (2006) beskriver medarbetarskap på följande vis, ”Med 

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

egna arbetet” (s.10). Det finns olika variationer på begreppet med olika betydelser, dessa är 

som följer; traditionellt eller outvecklat medarbetarskap, organisatoriskt medarbetarskap, 

grupporienterat medarbetarskap, det individorienterade medarbetarskapet liksom det 

ledarlösa medarbetarskapet. Den förstnämnda av dessa, ett outvecklat medarbetskap, en 

arbetsplats där chefen styr och medarbetarna utför sina uppgifter utifrån instruktion av chefen. 

Det finns således en tydlig linje dragen mellan medarbetare och chef. Den andra varianten, 

organisatoriskt medarbetarskap framställs som en arbetsplats där de system som används 

konstruerats gemensamt mellan chef och medarbetare, och där medarbetare senare kan jobba 

fritt utifrån dessa. Inom den tredje, grupporienterat medarbetarskap, är chefens uppdrag att 

coacha sina medarbetare vilka i grupp förväntas genomföra uppdrag och uppgifter som i andra 

system tillfaller chefen, som exempelvis schemaläggning. Den nästföljande varianten, det 

individorienterade medarbetarskapet, är en arbetsplats där chefens uppgift är att samordna 

medarbetare vilka självständigt lägger upp sina uppgifter. Den sista av dessa är det ledarlösa 

medarbetarskapet, vilken kännetecknas som en organisation där medarbetaren är sin egen 

chef och lägger upp sina egna dagar (Kilhammar, 2011).  

 

Dessa olika varianter, det outvecklade- organisatoriska- grupporienterade- 

individorienterade- och det ledarlösa- medarbetarskapet, bidrar olika mycket till 

organisationens välmående och tillväxt (Tengblad, 2007).  

 

Det finns två olika metoder som kontrasterar varandra, den ena är en chefsgles och platt 

organisation medan den andra är en organisation som uppmuntrar till närvarande chefer. Den 

platta organisationen är den som tenderar att ha svårast att lyckas. Anledningarna som 

beskrivs är bland annat otillräcklig bemanning, kontinuerliga omorganiseringar liksom 

inofficiella ledare med bristfällig kompetens. Den chefsglesa, platta organisationen har 

problem med att den inte är tillräckligt verklighetsförankrad för att producera önskade resultat 
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(Tengblad, 2007). Här kan även Dochertys (1996) perspektiv angående otillräckliga medel 

från ledningen inkluderas.  

 

Den chefsglesa organisationen innebär ett försvårat arbete med att låta arbetsuppgifter bidra 

till lärande. Den andra varianten utgår från organisationer med lyhörda och närvarande chefer. 

Dessa individer har inte bara kunskapen utan också förmågan att blanda chefskap med 

ledarskap för att bidra till kompetensutveckling. Chefskap är en administrativ beteckning som 

utgår från yrkesrollen vilken innefattar rekrytering, arbetsmiljö och hälsa, löne- och 

utvecklingssamtal liksom daglig styrning av verksamhetens administration (Tengblad, 2007). 

Ledarskapet utgår istället från chefens förmåga att kunna främja ”delaktighet, motivation och 

engagemang” (Tengblad. 2007, s 47).  

 

2.1.3 Rätt medarbetare 

 

J.H. McQuaig, P.L. McQuaig och D.H. McQuaig (1988) fokuserar på anställning av 

medarbetare till organisationen. Den del som ansågs relevant i den här studien var hur 

relationen mellan medarbetare och organisation utformas för att på bästa sätt utveckla både 

individer och grupper.  

 

Den rätte medarbetaren är den individ som passar för de tilltänkta arbetsuppgifterna 

(McQuaig, et al., 1988). Vem som passar på vilken befattning är beroende av vilka uppgifter 

som skall utföras och vilka krav som ställs. Uppgifter som kräver kreativt tänkande behöver 

medarbetare som klarar det, monotona uppgifter behöver medarbetare som inte tröttnar. I 

boken ”Att välja rätt medarbetare” användes termen medarbetare istället för den anställde. Ett 

språkbruk vilket höjer synen på den anställde till en mer jämbördig nivå och antyder ökad 

delaktighet (McQuaig, et al., 1988). En innebörd som dock inte annars framgår i deras text 

utan där medarbetaren framstår som att vara ”den anställde på lägre nivå”. Genom att anställa 

rätt person till tjänsten ökar företagets/organisationens produktivitet, personalomsättningen 

minskar och individerna trivs i högre grad med sina arbetsuppgifter. För att avgöra vem som 

passar de specifika arbetsuppgifterna behövs förståelse för vad arbetet kräver av individen. 

Genom att klargöra kriterierna innan urvalsprocessen möjliggörs ett effektivare sållande av 

sökande till individer med rätt egenskaper. 

 

2.2 Top-down och bottom-up 

Top-down och bottom-up strukturer ur ett hierarkiskt perspektiv är för denna studie relevant 

och återfinns i delar av Dochertys (1996) text om organisatoriskt lärande. Ur top-down 

metoden uttrycks vikten av att i organisationen vid förändringsprocesser övertyga och 

engagera medarbetare i de nedre leden. Top-down är ett koncept som innebär att 

förändringsprocesser kommer ovanifrån, från ledningen och inte härstammar från 

gräsrotsrörelser (en rörelse samordnad av individer på basnivå inom organisationen i kontrast 

mot ledningen (Nationalencyklopedin, 2018)). Olika typer av ledarskapsmodeller kan 

appliceras vid interventionens implementering vilket också tenderar att leda till olika resultat 

(Dufour, 2007). Ett av de fundamentala problemen med top-down perspektivet är antagandet 

att implementeringen av ett effektivt system, som exempelvis en policy som fungerat på en 

annan del av företaget, ska leda till en positiv förändring av individers beteenden i en annan 

del av organisationen (Duttweiler, 1988). Ett koncept som kommit att talas om i kontrast till 

top-down är bottom-up. Konceptet innebär att förändringsprocesser härstammar från 

gräsrotsrörelser och inte från högre ort. Bottom-up metoder frodas om det finns; ett tydligt 
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ramverk, god arbetskultur, gott arbetsklimat, rätt chef och engagerade medarbetare 

(Carbonell, Dailey-Hebert, & Gijselaers, 2013). En gräsrotsrörelse är koordinerad av 

medarbetare som arbetar för att påverka organisationsstrukturer. De kännetecknas av de 

individer som utgör den, det vill säga de chefer och medarbetare som ingår i rörelsen. Det är 

fördelaktigt om dessa medarbetare har olika kunskapsområden och högt engagemang för 

organisationens utveckling. Inom organisationen krävs det en villighet att testa nytt för att 

gräsrotsrörelser ska kunna etablera sig och sina idéer (Carbonell, Dailey-Hebert, & Gijselaers, 

2013).  

 

2.2.1 Konvergens mellan bottom-up och top-down ledda förändringsarbeten 

 

År 2012 fanns en artikel i ”the journal of higher education” av Kezar, där hon beskriver 

effekterna av bottom-up och top-down drivna initiativ och hur dessa interagerar med 

varandra. Artikeln bearbetar en undersökning som gjordes på olika campus vid universitet i 

USA. En poäng Kezar gör i texten är att olika skikt i organisationer måste förhålla sig till 

varandra. Olika nivåer i organisationer är beroende av varandra och även om styrande skikt 

har formell makt är det svårt för dem att få igenom sina beslut om de inte lyckas få med sig 

medarbetare längre ner i organisationen. Detsamma gäller för lägre nivåer inom 

organisationer, de kan inte få igenom förändringar inom organisationen utan att få dem 

bekräftade och erkända av ledningen. Kezar (2012) fortsätter med att påpeka att studier har 

visat att samarbete mellan nivåer i organisationen har minskat implementeringstiden och 

uppnått mer varaktiga effekter än när initiativet till förändring endast drivs av en part inom 

organisationen. Docherty (1996) formulerar en liknande problematisering ur hänseendet 

lärande inom organisationen. Nämligen att förändringsprocessers lärande inte kommer att 

implementeras om inte medarbetare i de nedre leden accepterar processen.  

En toppstyrd organisation är beroende av starka ledare vilka kan motivera medarbetare, något 

som ökar risken för organisationen då dessa individer är viktiga och inte utbytbara. Risken 

som uppstår för organisationen med alltför många eller viktiga nyckelpersoner är att 

strukturen blir känslig för personalförändringar. Väljer en eller flera av dessa individer att inte 

fullfölja instruktioner eller till och med säger upp sig fallerar hela strukturer. En organisation 

som däremot är platt och öppen ställer ökade krav på kommunikation och delaktighet i beslut 

av ett större antal medlemmar, vilket i sin tur är resurskrävande (Kezar, 2012). 

Kezar (2012) tar upp kritik som lyfts mot kombination av olika tillvägagångssätt. Huvuddelen 

av kritiken handlar om att det trots allt är ledningen som tillåter att initiativ underifrån får 

gehör och ges utrymme. Kritiken är således att ett verkligt inflytande inte existerar då makten 

bibehålls av ledningen. Ett exempel som Kezar (2012) använder för att beskriva problem som 

kan uppstå när initiativ från olika nivåer inom en organisation ska sammanföras handlar om 

identitet. Ett av fallen som diskuteras är en kvinnorörelse som arbetade mot ökad 

diversifiering av personalen på ett universitet. Efter att länge ha arbetat mot sitt mål som en 

liten gräsrotsrörelse blev gruppen uppmärksammad av ledningen som började arbeta mot 

samma mål. Några ledande individer i gruppen upptogs i ledningen för att arbeta mot målen. 

Detta ställde till med problem då de individer som blev en del av ledningen inte längre ansågs 

arbeta för gräsrotsrörelsen agenda och sågs som överlöpare och en del av problemet. Det 

exemplet påvisar problematik som kan uppstå när en ledning accepterar och börjar delta aktivt 

i ett förändringsarbete. Det är fortfarande ”ledningen” som bestämmer och den undre 

(gräsrotsnivån) gruppens vilja att påverka/bestämma blir åsidosatt. Till exempel användning 

av kommunikatörer ”översättare” (Kezar, 2012) är ett möjligt verktyg för förbättrad 

kommunikation mellan olika nivåer.  
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2.3 Street-level bureaucracy 

Medarbetare och chefer inom offentliga organisationer har olika uppgifter i det dagliga 

arbetet. Ett exempel på detta kan bland annat ses i de redogörelser Västerås stad lämnat från 

(2008) liksom (2015) över vilka förväntningar som placeras på de två kategorierna. I det 

arbetet med medarbetare menar kommunledningen att chefen aktivt bör arbeta för lärande, 

genomföra medarbetarsamtal samt lönesamtal, stimulera innovation och få fram det bästa ur 

varje medarbetare (Västerås stad, 2015). Medarbetaren förväntas bland annat följa riktlinjer 

som säger att denne ska visa öppenhet för lärande och utveckling, de ska arbeta mot resultat 

med handlingskraft, professionalitet liksom samarbetande (Västerås stad, 2008). Problematik 

med kommunikation och implementering av policy sker när det uppstår skillnader mellan 

medarbetare och ledningens syn på arbetsuppgifter och organisationen. Olika 

arbetsförutsättningar, personliga risker och varierande belöningar för utfört arbete ökar 

distansen mellan ledning och medarbetare. Lipsky (1980, s.3) beskriver hur den roll som 

representant, skapare och upprätthållare av organisationen individen utgör: 

 
”Public service workers (…) are normally regarded as low-level employees, the actions of 

most public service workers actually constitute the services “delivered” by government. 

(…) together the individual decisions of these workers becomes, or add up to, agency 

policy.”  

 

Som en del av en större organisation försvinner den enskilde individens individualitet och 

annanhet. Med annanhet avses det som gör att den andre ses som en egen individ med egen 

individualitet och som separat från organisationen. Individen betraktas av den utomstående 

som en representant för organisationen, det som gör individen unik i sammanhanget 

försvinner från betraktarens uppfattning. Den individ som tituleras efter organisationens 

kategorier förlorar sin identitet som medmänniska i det specifika sammanhanget. Det gäller 

för yrkeskategorier också; läraren, sjuksköterskan, polisen, soldaten etcetera är alla 

yrkesidentiteter som kan avpersonifieras och diskuteras utan att hänsyn behöver tas till 

individen. Yrkesidentiteten kan därför anses i första hand tillhöra organisationen och inte 

individen. Den enskilde människan kan bara låna rollen som lärare eller polis. I längden 

betyder det att allt individen gör i sin yrkesroll, vare sig denne är soldat eller sjuksköterska, 

ses utifrån som ett agerande av organisationen. Det är individen som uppfyller 

organisationens representation av närvaro och förmåga. Ett exempel är läraren som 

representerar lärarkåren och skolan, allt denne gör ses av utomstående som ett agerande från 

lärarkåren, skolan och/eller myndigheten.  

 

2.4 Konklusion 

Från momentet tidigare forskning tar vi med oss medarbetarskapets olika varianter liksom de 

skillnader som finns mellan chefskap och ledarskap. Ur delen ”rätt medarbetare” anser vi det 

relevant att utforska i vilken mån rätt medarbetare kan påverka organisationen. Top-down – 

bottom-up perspektivet ger oss möjlighet att med mer säkerhet avgöra vad som legat/ligger 

bakom olika förändringar som respondenterna har fått intryck av. Slutligen ger street level 

bureaucracy en insyn i vilken grad de inkomna svaren kommer från respondenten som person 

kontra det yrke denne besitter.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Med avstamp i Dochertys (1996) organisatoriska lärande avsågs arbetet att undersöka 

sambanden mellan lärande på arbetsplatsen och individens välmående och engagemang inom 

organisationen. Det organisatoriska lärandeperspektivet poängterar bland annat lärandets 

kontinuerliga effekt på formande av individens kunskaper, självförståelse och miljön i vilken 

den sker. I arbetet används en kombination av socialt lärande och individuell förståelse av 

situationen och nyförvärv av kunskaper som motiverande aspekter i hur gruppen som helhet 

och individen som enskild förstår och utvecklar sin roll och identitet på arbetsplatsen.  

 

 

3.1 Begreppsgenomgång 

Lärande – en eller flera bestående förändringar av inre eller yttre beteenden, idéer, kunskaper 

eller intellektuella färdigheter – Peter Docherty (1996). 

 

Adaptivt lärande – är ett beteendemässigt lärande som bygger på synliga 

beteendeförändringar. Sådana förändringar kan ges uttryck i t ex rutiner, varierande beteenden 

i olika grupper etc. – Peter Docherty (1996). 

 

Kognitivt lärande – är kunskapsutveckling där utveckling och förändring av 

kunskapsstrukturer, kausala kartor och förståelse av orsak/verkan-samband utvecklas – Peter 

Docherty (1996). 

 

Kontextuellt perspektiv på lärande – lärande sker kontinuerligt i en social kontext där 

individen förstår sig själv, sin plats i sammanhanget och lär nya saker i relation till den 

omvärld i vilken denne vistas – Alheit (2009). Kontextuellt perspektiv kan kopplas till ett 

kollektivt lärande, att gemensamma uppfattningar och verklighetstolkningar skapas inom 

gruppen – Granberg (2011) 

 

Kompetens – knutet till en individ, en aktörs förmåga till handling i en specifik situation – 

Alheit (2009) 

 

Kompetensutveckling – Utveckling och höjning av medarbetarens kompetens 

(Nationalencyklopedin, 2018) 

 

3.2 Peter Docherty – Lärande i organisationer och lärande 
organisationer  

En organisations lärande består av dess förmåga att förändras. Beslut som tas implementeras 

och beteenden förändras, på så sätt utvecklas en organisation och kan anses vara lärande.  

Docherty (1996) tar upp Pawlowsky med dennes olika dimensioner inom organisatoriskt 

lärande varav en betydelse är att lärande ”sker i växelspel mellan den enskilde och 

organisationen” (s.30). Det innebär att lärande organisationer utvecklas i en kontextuell 

dimension där individer, organisationer och omvärld kontinuerligt förhåller sig till och förstår 

sin relation gentemot varandra. Individer inom en organisation utgör grunden för dess 

förmåga att förändras, utvecklas och lära. Utan människors förmåga och vilja att lära samt 

förändras skulle inte organisationer kunna utvecklas.  
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För att en förändring ska ske behövs individer som brinner för arbetet med 

förändringsprocessen. Individer vilka kan tillhandhålla kunskap och erfarenheter om hur en 

förändring kan eller bör genomföras. Den förändring Docherty (1996) talar om är 

kompetensutveckling inom en organisation. Han fortsätter med påståendet att 

förändringsprocesser kräver att ledningen inom organisationen stödjer denna för att förhindra 

att utbildning och kompetensutveckling blir en isolerad händelse. Genom användandet av en 

organisationskultur vilken främjar positiva värdesystem; lämpliga och rimliga visioner, har ett 

gemensamt språkbruk och tydliga referensramar kan en ledning premiera lärande och 

kompetensutveckling. Begreppet ”lärande” är som Docherty (1996) påpekar, problematiskt i 

relation till organisationer då dess ospecificerade formulering skapar förvirring kring avsikten 

med lärandet. När är det uppnått? Vad förväntas och hur förväntas det göras? För att 

överbrygga hinder som kan uppstå vid förmedlande av förändringar behövs ett tydligt 

språkbruk som förmedlar visioner, strategier och värderingar mellan olika nivåer inom 

organisationen. Vill ledningen förändra organisationen måste de få med sig medlemmarna i 

processen. Det görs enklast genom att förmedla visioner om processen och dess mål. Om en 

medarbetargrupp (ej ledning eller styrelse) inom organisationen vill få igenom en förändring 

måste de kommunicera och förmedla förslag på ett sätt som ledningen kan förstå och 

acceptera. Överbryggandet av perspektivskillnader är i essens det problem som behöver 

tacklas för att få igenom en förändring. Om kommunikation mellan ledning och medlemmar i 

organisationen ska fungera behöver de arbeta med samma referensramar och språk. Om inte 

de anställda förstår sina chefer eller tvärtom kan varken förändring eller lärande ske. 

 

I läsningen av Docherty (1996) har även delar av Ellströms texter tagits i beaktning och inte 

minst dennes formulering av individens lärande. Ellström i Docherty (1996) menar att 

etablerade yrkesidentiteter åstadkommer begränsningar för individen då denna identitet och 

individens lärande är så tätt sammanbundna. Institutionaliserande ideologier och traditioner är 

vad som kännetecknar verksamhet och omfattar då även individens yrkesidentitet och till sist 

dennes lärande. Ellström i Docherty beskriver det i egna ordalag; ”Individens lärande blir 

oskiljaktigt förknippat med de begränsningar och möjligheter i form av bl a de etablerade 

yrkesidentiteter, relationer och institutionaliserade ideologier och traditioner som 

kännetecknar verksamheten.” (1996, s.97), vilket stödjer Lipskys (1980) användning av 

yrkeskategoriseringar för att förklara individens relation till dess roll i organisationen. 

 

3.3 Konklusion 

Det finns många definitioner av vad ett lärande är men vår tolkning av det är att lärande 

förklaras som en kontinuerligt förändrande process genom vilken individen, enskilt och som 

del av en större grupp erfar kunnande, erfarenheter, uppfattningar och identiteter. Lärande 

formar oss som individer och det är genom lärande som individens potential till förändring 

och anpassning finns. För att förstå de organisatoriska förutsättningarna som finns för lärande 

för individerna i en organisation, samt organisationsstrukturers potential till förändring 

användes främst Docherty (1996) som utgångspunkt.  
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4. METOD 
 

Nedan fortsätter momentet metod. Denna del avser att ge transparens till studiens 

tillvägagångsätt och därmed ge läsaren möjlighet att avgöra om studien är intressant, pålitlig 

och brukbar.  

 

4.1 Metodologi  

Den metodologi som används i arbetet utgår från en deduktiv inriktning i avseendet med den 

roll som teorin haft i relation till studien (Bryman, 2011). Den deduktiva inriktningen ämnar 

pröva Peter Dochertys (1996) teoretiska skildring av lärande i organisationer och lärande 

organisationer. Den forskningsstrategi som använts har epistemologisk inriktning med en 

positivistisk tolkning. Till sist redogörs för hur vi använt Brymans (2011) redovisning av det 

ontologiska synsättet objektivism – således har det utgåtts från att den organisation som 

undersökts är ett konkret och påtagligt objekt som har egna regler och riktlinjer.  

 

4.1.1 Insamling 

 

Studien har använt en kvantitativ undersökningsmetod baserad på en hypotes om hur 

organisationens strukturer och dess medarbetarskap berörs av lärande. En statistisk 

hypotesprövning planerades med avsikten att redovisa om sannolikheten för eventuella 

samband berodde på tillfällighet eller ett verkligt samband mellan två variabler (Denscombe, 

2016). Genom studiens gång har Brymans (2011) modell för kvantitativa rapporter använts 

som guide till de olika moment som uppkommit.  

 

Studien har använt sig av en internetbaserad enkätundersökning (bilaga 1) för att samla in och 

analysera kvantitativa data. Enkätundersökningar ger ofta ett stort underlag att arbeta med 

vilket skulle hjälpa oss i att nå vår ambition. Ett problem som uppstått under arbetets gång var 

vårt intryck av de definitionsskillnader som finns kopplade till metoden ”enkät” beroende på 

vem som diskuterar det. Enkätundersökning är en insamlingsmetod som genomförs med 

avsikten att få svar på frågor som tagits fram för en studie. Enkätundersökningar definieras 

bland annat av att dess syfte är att samla empiri, de görs vid en bestämd tidpunkt, de kan 

utforska undersökningsområdet antingen brett och övergripande eller detaljerat. Empiri är 

datapunkter som består av respondenternas svar och samlats in för analys. Med bestämd 

tidpunkt avses aktuellt tillfälle och rådande förhållanden, det vill säga, inte en tidsperiod. 

Beroende på undersökningens syfte kan frågorna utformas för att antingen samla ett 

övergripande material över undersökningsområdet eller fokusera på detaljerad information 

angående ämnet (Denscombe, 2016). Till denna studie är det den förstnämnda varianten, att 

övergripande observera och analysera fenomen som varit aktuellt. Fortsättningsvis för vidare 

förståelsen av vad en enkätundersökning är redogörs det för att frågor som presenteras i 

undersökningen för dess respondenter finns olika svarsalternativ alternativt fritextsvar. 

Kontakt med individer som är lämpliga för studien och som kan ge adekvat information är 

nästa steg i processen. Tillvägagångsättet bakom att kontakt etableras med respondenter 

varierar från intervjuer ansikte mot ansikte till post, telefon och internet (Denscombe, 2016). 

Efter att här redogjort för Denscombes beskrivning av enkätundersökningar följer nedan 

Brymans. Enkätundersökningar omfattar tvärsnittsdesign och empirin samlas huvudsakligen 

in via enkäter alternativ strukturerade intervjuer. Ofta undersökt ett stort antal respondenter 

vid ett tillfälle (angående bestämd tidpunkt) med syfte att kunna kvantifiera data angående 

flera variabler och dessas samband (Bryman, 2011).  
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Vår användning av metoden utgår övervägandes från Denscombes beskrivning av 

enkätundersökning. Den enkätundersökningsvariant som vi använt är en internetbaserad 

sådan. Internetbaserade enkätundersökningar är bland annat aktuellt när undersökaren avser 

samla in data från en eller flera organisationer (Denscombe, 2016).  

 

4.1.2 Urval och avgränsning 

 

Från den kvantitativa ansatsen bedömdes ett representativt icke-sannolikhetsurval med utvald 

kommuns medarbetare som population vara en relevant ram för studiens utformning. Den 

urvalsmetod som använts i denna studie var stratifiering. Motivationen till valet var att 

metoden gav oss som undersökare möjlighet att i viss mån påverka/välja populationsurvalet. 

Utöver det valdes ett stratifierat urval då population hade en tydlig uppdelning av olika 

arbetsuppgifter och roller (Denscombe, 2016). Möjligheten att ur olika verksamhetsområden 

få ett representativt urval ansågs vara en stor tillgång då det möjliggjorde för ett varierande 

resultat inom olika områden som alla var aktuella delar av organisationen. För att utföra 

mätningen erfordrades möjligheten att använda olika strata, undergrupper av populationen 

(Denscombe, 2016), för att representera organisationens olika enheter.  

 

4.1.3 Etik 

 

Rådande forskningsetiska regler har varit en ständigt medföljande del av arbetet. Studien har 

utgått från Denscombes (2016) liksom Vetenskapliga rådets (2017) redogörelse i ämnet. Det 

som togs i hänsyn utifrån de båda källorna var att skydda deltagarnas sekretess, informera att 

deltagandet är frivilligt och att samtycke krävs, att undvika falska påståenden och att bedriva 

arbetet med vetenskaplig integritet. Slutligen erfordrades det att följa aktuell lagstiftning. 

 

Följaktligen har den enkät som producerats och skickats ut genomförts på ett sätt som skyddar 

deltagarnas identitet. Det var främst identifikation som ansågs vara en risk genom 

presentationen av empirin om respondenterna skulle kunna bli igenkända i undersökningen. 

För att undvika att någon identifieras har det inte ställts frågor som är av personlig natur annat 

än ålder, könstillhörighet och arbetsbefattning. Ytterligare en aspekt som togs i betänkande 

var en tydlighet i missivbrevet (bilaga 2) om att deltagande var frivilligt. Vi kontaktade de 

verksamhetschefer inom utvald kommun som arbetade inom de områden som avsågs att 

undersökas. Detta var ett sätt att eftersträva ökad medvetenheten om enkätens syfte och 

genom dess godkännande stärka samtycket. Därefter kontaktades rektorer som 

artighetsprincip för de skolor som för oss var intressanta att ta med i studien, och frågade om 

de ville medverka. Vid utskick till rektorerna klargjordes det att om de inte ville delta 

önskades ett tydligt nej från dem, detta skulle skickas som ett svar på det mail de fått från oss. 

Således betydde både ja och inget svar att det skickades en förfrågan om deltagande till de 

medarbetare som fanns på de skolorna. Vid samtliga utskick har det varit tydligt vad syftet 

med arbetet är och att det är ett frivilligt deltagande, detta för att undvika eventuella 

missförstånd. Det var även tydlig vilka vi var samt att det är ett examensarbete inom det 

beteendevetenskapliga programmet som de deltar i. Utöver det klargjordes även att arbetet vid 

färdigställning skulle gå att hitta via DIVA portal. Slutligen har svensk lagstiftning 

eftersträvats att följas i studiens alla steg.  
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4.1.4 Reliabilitet och Validitet  

Brymans (2018) definition av reliabilitet lyder ”Reliabilitet handlar i grunden om frågor som 

rör måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet” (s. 207). Det finns tre 

huvudkategorier för reliabilitet vid en kvantitativ studie, dessa tre är stabilitet, intern 

reliabilitet liksom interbedömarreliabilitet, en enklare redogörelse för dessa följer. Stabilitet 

utgår från att resultatet inte bara visar något för stunden utan även över tid består. Med andra 

ord innebär detta att en undersökning som genomförs med samma medel når liknande resultat. 

Intern reliabilitet avgör hur pålitliga de framtagna indikationer som utgör undersökningens 

skala eller index är. Det vill säga hur väl olika indikationer som en respondent gett relateras 

till varandra. Interbedömarreliabiliteten att olika bedömare ser samma material och förstår 

dessa på samma vis. Desto bättre överenstämmelse desto högre reliabilitet (Bryman, 2018).  

Undersökningar tenderar att leda till slutsatser, vilket i sin tur innebär att ett 

bedömningsmoment måste utföras för att konstatera om slutsatser/samband hör ihop, i många 

avseenden är det de viktigaste forskningskriteriet (Bryman, 2018). Det finns olika typer av 

validitet att ta hänsyn till och dessa blir mer specificerade vid undersökandet av vilka typer 

som passar vid kvantitativa undersökningar. Den validitetsvariant som till denna studie blev 

relevant var den konvergenta validiteten. Validiteten utifrån denna modell bedöms genom att 

jämföra insamlade data om aktuella begrepp med andras slutsatser om samma begrepp. Detta 

blir av intresse när det tas in i beräkning att andra undersökares och forskares mått nåtts med 

andra tillvägagångssätt (Bryman 2018). Till denna studie har även en annan redogörelse för 

validitet tagits i hänsyn. En förenklad beskrivning av denna lyder – att det som avses att mätas 

också mäts. För att fastställa om den empiri som samlats in överensstämmer med syftet för 

arbetet har det under arbetets gång, fram till utskicket, arbetats med enkäten. Främst hur de 

olika frågor som ställdes relaterades till problemområdet. Undersökaren bör överväga sina 

frågor i förhållande till de teorier och kunskaper inom området som är aktuella för det 

pågående arbetet (Denscombe, 2016). Under formuleringen av enkäten (Bilaga 1) 

utvärderades dess relevans till de teorier och tidigare forskning inom medarbetarskap och 

lärande som använts under arbetets gång. 

4.1.5 Bortfall och svarsfrekvens 

I en studie är det av vikt att redogöra för konsekvenserna bortfallet och svarsfrekvens har för 

hur studien presenteras och analyseras. Hur representativt ett urval är kan i större utsträckning 

ifrågasättas vid ett sort bortfall. Det kan argumenteras för att en studie med ett bortfall över 50 

procent inte är acceptabelt. Emellertid har studier visat att svarsfrekvenser mellan 30 och 90 

procent inte är ovanligt och att en undersökare kan dra slutsatser från sin studie trots ett större 

bortfall. Av vikt blir då för undersökaren att diskutera hur bortfallet påverkat studien samt att 

vara medveten om och redogöra för att resultatet generaliserbarhet minskat drastiskt (Bryman, 

2011).  

I detta arbete skickades enkäten ut till 430 medarbetare, 100 stycken av dessa individer 

svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på cirka 23 %. Svarsfrekvensen varierade på 

olika frågor vilket är anledningen till att det i tabeller och figurer visar ett varierande antal 

totalsvarande. I metoddiskussionen diskuteras hur bortfallet påverkat vår syn på arbetet. 
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4.2 Tillvägagångssätt 

Arbetets början innebar att välja vilket område som var intressant att skriva om. Efter att 

inriktning på arbetet valts, lärandets påverkan på medarbetarskap, började sökandet efter 

tidigare forskning. Under arbetets gång utvecklades och specificerades studiens fokusområde, 

från top-down – bottom-up förändringsarbeten till medarbetarskap och lärande. Något som 

resulterade i omskrivning av arbetet och nya eftersökningar i databasen ERIC liksom andra 

källor bestående av artiklar och böcker. Efter att det samlats, enligt oss, en adekvat mängd 

tidigare forskning fortsatte arbetet genom att skapa den enkät som skulle användas. I 

skapandeprocessen av enkäten användes den tidigare forskningen som ramverk. Syftet med 

detta var att de tänkta respondenternas svar skulle kunna göras om till empiri och knytas till 

de aktuella frågeställningarna. Hemsidan (Webbenkäter, 2018) användes för skapandet av 

enkäten och sidan användes även som insamlande, statistikgivande apparat. När detta väl var 

gjort kontaktades de olika verksamhetschefer, enhetschefer och slutligen även rektorer inom 

kommunen som valts för förfrågning om deltagande. Kontakt med dem söktes med avsikt att 

få hjälp med och tillåtelse att skicka ut enkätundersökningen till personalen inom deras 

respektive verksamhetsområden. En del av verksamhetscheferna menade att de inte hade 

möjlighet att dela enkäten men att vi kunde kontakta rektorer och enhetschefer direkt. Andra 

avböjde deltagande. Avsikten var att få in 175 besvarade enkäter från fyra olika förvaltningar, 

dessa förvaltningar var: Vård och omsorg, teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningen 

för stöd, fritid och entreprenad liksom barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Beroende på förvaltningschefernas svar fortsatte processen med att skicka ut mail till de 

anställda inom de olika verksamheterna. Enkäten låg aktiv under en månads tid. Efter 

insamlingsperiodens slut fortskred arbetet med att sammanställa de resultat som samlats in. 

Då empirin var sammanställd och resultaten analyserats kunde de presenteras i texten. 

Analyser gjordes utifrån de frågeställningar och den hypotes som formulerats. Till sist skrevs 

diskussionsdelen i vilken bland annat reflektioner över arbetet presenteras, hur väl validitet 

och reliabilitet uppnåtts i studien och vilken fortsatt forskning som kan efterfrågas.  

 

Vi har utgått från Denscombes (2016) förklaring att samband inte nödvändigtvis är en del av 

något mönster utan mycket väl kan vara en ren slump. Nollhypotesen som Denscombe (2016) 

beskriver den, menar att sambanden/mönstren ska ha en signifikansnivå på mindre än fem 

procent för att antas som kausala. Det innebar att det redan från början av studien utgicks ifrån 

att det inte finns några kausala samband mellan lärande och medarbetarskap. Nollhypotesen 

förkastas bara om det finns överväldigande statistiska bevis för att sambanden är verkliga. Då 

aktuella kvantitativa data samlats in användes IBM SPSS Statistics v.24 för att sammanställa 

svaren och analysera de olika samband och variabler som var intressanta. Chi-2 var den metod 

som användes för att avgöra sambanden och hur dessa borde tolkas.  
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5. RESULTAT  
 

Innan datainsamling påbörjades genomfördes en pilotstudie där ett fåtal individer fick svara 

på enkäten och kommentera om något var oförståeligt eller irrelevant. Här nedan kommer 

resultat av det empiriska material som under arbetet samlats in att presenteras. Det kommer att 

användas för att diskutera de samband som uppmärksammats i relation till utgångspunkten för 

studien, lärande och medarbetarskap. Betydelsen av lärande och medarbetarskap kommer att 

analyseras utifrån de resultat som påträffats i empirin. I detta arbete har 100 besvarade enkäter 

samlats in för analys, det motsvarar drygt en procent av den population som undersökts – 

kommunen som undersöktes hade 9875 medarbetare (Regionfakta 2017).  

 

5.1 Bakgrundsbeskrivning av 
respondenterna 

För att ge läsaren möjlighet att förstå de samband som 

antyds i empirin kommer först en enklare redogörelse över 

bakgrundsfrågorna: Respondenternas bakgrund varierar och 

frågan om ålder redovisade att 63 stycken av 

respondenterna (63 procent) var mellan 41 och 60 år. I 

Figur 1 kan en viss variation rörande arbetslivserfarenhet 

tydas. Svaren är jämnfördelat mellan 0-5 år, 6-10 år, liksom 

16-20 år. En majoritet av respondenterna har varit i 

arbetslivet 21 år och över, medan den näst vanligaste visade 

sig vara mellan 11-15 år. Ännu en variabel som 

undersöktes i bakgrundssyfte var hur länge respondenterna 

arbetat inom sin kommun, empirin inom detta visade att det 

framförallt var 0-5 år, 16-20 år liksom 21 år och över som 

var överrepresenterade med en sammanlagd procentandel 

på 77 procent. Slutligen sett till kön visade det sig att flest respondenter definierar sig som 

kvinnor, 70 procent, medan 29 procent var män och en procent definierat sig som hen. Resten 

av bakgrundsfrågorna går att finna under Bilaga 1 där hela enkäten redovisas. 

 

5.2 Lärande och medarbetarskap 

Problemformuleringen för detta arbete utgick från om kommunen vi undersökt som 

organisation har en arbetsmiljö som uppmuntrar till lärande och dess relation till 

medarbetarskap. De insamlade data inom området lärande och medarbetarskap antyder ett 

samband, det och andra observationer ska här redogöras för.  
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Figur 2 

 

5.2.1 Arbetsplatshierarkin 

 

En av de aspekter inom medarbetarskap som 

empiri redovisar för är hur hierarki och 

chefsnärvaro hanteras inom den undersökta 

kommunen. Den insamlade empirin som besvarar 

frågan om arbetsplatsens chefshierarki 

innefattade ett bortfall på 15 respondenter vilket 

innebar 85 svaranden.  En majoritet i frågan 

bestående av 80 respondenter ansåg att 

arbetsplatsen har en tydlig chefshierarki. Lika 

många menade emellertid inte att det finns en 

närvarande arbetsledare på arbetsplatsen. Det var 

däremot ett betydligt färre antal svaranden, 

endast 63 stycken, som svarade på frågan om 

arbetsplatsens arbetsledare. Vi ställde även 

frågan om chefen och ledaren var samma person, detta då det finns skillnader i de olika roller 

(som presenterats i ”Inledningen”) vilka kan ha effekt för frågeställningarna. De svar som 

kom in var delade. Enligt respondenterna, figur 2, var det en ganska jämn blandning mellan 

de som ansåg att ledaren på arbetsplatsen även var den formella chefen. Vad det betyder för 

hierarkin på arbetsplatsen är svårt att säga utan mer data, observationer hade här varit en stor 

tillgång för att förstå sambanden mellan chefskapet och ledarskapet i praktik i en högre grad.  

 

Komma i kontakt med chefen var något 

som de flesta av respondenterna utan större 

svårighet kunde göra. Kontakt med chefen 

gjordes oftast genom att antingen söka upp 

eller att maila denne. Dock menade en del 

att chefen på arbetsplatsen kunde vara svår 

att få tag på då denne kunde vara 

frånvarande och bästa sättet var via mail 

eller telefon. Det kan ses i Figur 3 att det i 

empirin finns ett samband mellan trivsel på 

arbetsplatsen och hur lätt respondenterna 

ansåg sig kunna kontakta sin 

chefer/arbetsledare. Det kan antas vara ett 

fastställt samband då det framtagna Chi2 

värdet var 0,001.  
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5.2.2 Sambandet mellan arbetsmiljön och lärande 

 

Som en del i arbetet undersöktes samband mellan lärande och medarbetarskap. Sambanden, 

som är svåra att statistiskt säkerställa, antydde att kompetensutbyte och en positiv arbetsmiljö 

har effekter på varandra, vilket kan ses i Tabell 1. Med ett Chi2 värde på 0,078 kan inte ett 

faktiskt samband fastställas utan endast spekulation bedrivas. Än dock tycks uppmuntran till 

att dela med sig av kunskap och kompetens med kollegor vara kopplat till en öppen och 

positiv arbetsmiljö. Tillsammans med de samband som visat sig mellan trivsel och 

kunskapsutbyte tycks de stödja idén om att kunskapsutbyte är en bidragande faktor till en 

positiv arbetsmiljö och därigenom ökat medarbetarskap.  

 

Kompetensutbyte och stämning 
Tabell 1 

   Uppmuntras du att dela med dig av din kompetens på arbetsplatsen? 

Är det en bra stämning inom gruppen 

arbetsmiljömässigt? 

Ja Ja, i viss 

mån 

Nej, 

knappast 

Nej, inte 

alls 

Total 

Mycket bra 12 11 2 0 25 

      Bra 17 29 6 3 55 

Mindre bra 1 3 2 0 6 

Dålig 1 1 3 0 5 

Total 31 44 13 3 91 

Chi2     0.078 

 

5.2.3 Kunskapsutbyte 

 

Stämningen på arbetsplatsen tycks även ha ett samband med de enskilda individernas lärande 

och utveckling. Att tidigt känna tillhörighet med arbetsgruppen tycks ha ett positivt samband 

med fortsatt upplevd trivsel och engagemang på arbetsplatsen. Vad som kan observeras i 

empirin är att kompetensdelning på arbetsplatsen i större utsträckning bidrar till lärande än om 

endast enskilda medarbetare skickas på kompetensutveckling och ingen förmedling av den 

nya kunskapen till kollegerna sker. Med Tabell 1 och 2 tillsammans tyder det på att det inte 

nödvändigtvis är det individuella lärandet som är den enda bidragande faktorn till trivsel och 

medarbetarskap på arbetsplatsen.  

 

 

 

Kompetensutveckling och trivsel 
Tabell 2 

Har du erbjudits någon form av kompetensutveckling via ditt arbete? 

Trivs du på ditt arbete? 

 

Ja Ja, i viss 

mån 

Nej, 

knappast 

Nej, inte 

alls 

Total 

Ja 33 16 6 2 57 

Ja, i viss mån 8 13 2 2 25 

Nej, knappast 0 1 1 1 3 

Nej inte alls 1 0 0 0 1 

Total 42 30 9 5 86 

Chi2 0,120 
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Yrkesrollsutveckling 
Tabell 3 

 

 

Kontakten med kollegerna och möjligheten att dela med sig (att vara aktiva och goda 

medarbetare) tycks vara en 

stor del av trivseln på 

arbetsplatsen. I de fall där 

kompetensutbyte uppmuntras 

av chefer ges det utrymme för 

detta i arbetet. Det tycks 

däremot inte ha någon 

betydelse för arbetsmiljön att 

det är chefen som uppmanar 

till kompetensdelningen. De 

positiva effekterna på 

arbetsgruppen varken ökar 

eller minskar beroende på 

chefens inblandning. Vad som 

däremot har effekt är de 

möjligheter som finns på 

arbetsplatsen för det faktiska 

utbytet av kunskap och 

möjligheter till införskaffande 

av ny kunskap. I tabell 3 

ovanför ses hur de svarandes 

ökade yrkeskunskap hänger 

ihop med de möjligheter de haft till kompetensutbildning. Det kan inte sägas existera ett 

kausalt samband mellan ökad yrkeskunskap och kompetensutbildning, Chi2 värdet för det 

sambandet var inte bättre än 0,495.  Det som där emot kan sägas är att utbildning är en 

betydande del av det lärande som skett bland respondenterna. Andra källor till lärande som 

framkommit är kompetensdelning mellan kolleger Tabell 4, erfarenhetslärande och 

arbetsmiljön Figur 4, där förändrat beteende bedöms som lärande. 

 

 

 

 

 

 

  Har din kunskap inom din yrkesroll utvecklats de senaste åren?  

Har du erbjudits 

någon form av 

kompetensutbildning 

via ditt arbete? 

 Ja Ja, i viss 

mån 

Nej, 

knappast 

Nej, inte 

alls 

Total 

Ja 28 13 1 0 42 

Ja, i viss mån 14 13 3 0 30 

Nej, knappast 5 3 1 0 9 

Nej, inte alls 2 2 1 0 5 

Total  49 31 6 0 86 

Chi2      0.495 

 

Figur 4 

Varför har ditt arbetssätt förändrats?

Nya arbetsuppgifter Erfarenhetslärande

Organisationsförändringar Tillbakahållen utveckling
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Kunskapsdelning 
Tabell 4 

Får du tillräckligt med kompetensutveckling via arbetet? 

Uppmuntras du att dela 

med dig av din kompetens 

på arbetsplatsen? 

 Ja Ja, i viss 

mån 

Nej, 

knappast 

Nej, inte 

alls 

Total 

Ja 18 11 2 0 31 

 Ja, i viss mån 7 20 16 1 44 

 Nej, knappast 0 8 3 2 13 

 Nej, inte alls 1 0 1 1 3 

Total  26 39 22 4 91 

Chi2 0,000 

 

5.2.4 Utvecklat arbetssätt 

 

Vid frågor om någon förändring i deras sätt att utföra arbetsuppgifter fick de svarande 

utveckla sina svar med egna ord. Den anledning som främst angavs till varför förändringar 

skett var erfarenhet, vilket kan ses i diagrammet figur 4. Men även svar som indikerade att det 

var arbetsmiljön som av någon anledning tvingat eller fått dem att ändra arbetssätt var relativt 

vanligt förkommande. Arbetsmiljö och medarbetarskap tycks ha ett starkt samband. Hur 

sambandet ser ut är svårt att säga. Leder trivsel till medarbetarskap eller är det 

medarbetarskapet som leder till trivsel? Det som kan sägas är att en välkomnande arbetsmiljö 

ger möjlighet för ett positivt utvecklande medarbetarskap. Det måste dock förstås i jämförelse 

mellan de angivna sambanden mellan hur snabbt respondenterna upplevde sig tillhöra 

arbetslagen och hur de upplever arbetsmiljön och sitt eget medarbetarskaps utveckling inom 

denna. För att utveckla förståelsen för vilka arbetsförhållanden respondenterna arbetade under 

ställdes frågan om hur ofta de jobbade över. För den här studien valdes en gräns på 40h/vecka 

som normaltid, allt över det ses som övertidsarbete. Detta för att ha en tydlig gräns. Det fann 

inte någon tydlig koppling mellan kön och övertidsarbete. Det kan dock sägas är att män i 

större utsträckning jobbar över på veckobasis medan kvinnor i högre grad jobbar över mer 

spontant. Det kan däremot ses en tydligare skillnad mellan yrkesgrupper. Lärare är tydligt en 

oproportionerligt stor del av de som angivit att de arbetar mer än 40h/vecka. Av de svarande 

var dock fördelningen mellan de som angav att de arbetar mer än 40h 50 % vilket får ses som 

en stor andel. 49 av de svarande angav att de varje vecka arbetade mer än 40h och 49 angav 

att de inte gjorde det varje vecka.  
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6. ANALYS 
 

Då fokus i arbetet legat på medarbetarskap och lärande sågs ett problem vara att lärandet är 

självuppskattat, det är individens förståelse av sig själv i sin arbetsmiljö som varit intressant. 

Detta innebär att resultaten som samlats in kan inte objektivt verifieras. Till det kommer 

Dochertys (1996) arbete om hur lärande ser ut och möjliggörs i en organisatorisk miljö. 

Organisationen kan näst intill liknas ett subjekt i Dochertys beskrivning, medarbetarna utgör 

organisationens aktiva process men det är organisationen som förändras, lär sig och utvecklas. 

Perspektivet på organisationen som ett aktivt subjekt, lärande och föränderligt tillåter för en 

förståelse av de möjligheter medarbetarna har att utforma och påverka sin situation. I denna 

studie tyckte medarbetarna att det var de själva som påverkade sina möjligheter att arbeta med 

människor som har olika erfarenheter och därmed påverka sin situation 

 

6.1 Adaptivt lärande 

Medarbetarnas initiativ leder till förändringar inom organisationen som i ett senare skede kan 

uppmuntra kunskapsutbyte. Medarbetarnas beteenden formar och utvecklar organisationen 

som i sin tur uppmuntrar till olika ageranden (Docherty, 1996). I den dikotomin måste 

individen förhålla sig till organisationens strukturer samtidigt som organisationen påverkas av 

de beteenden medarbetare väljer att premiera utifrån de förutsättningar de har. Det betyder att 

individer och organisationer har en koppling och förståelse för varandra som aktiva subjekt. 

Organisationen är inte ett oföränderligt objekt med vilken individen inte kan annat än anpassa 

sig till, den är en arena för aktivt deltagande. Ett förhållande som är viktig om man vill se hur 

medarbetare förstår och tolkar sin relation till sitt arbete, organisationen och det egna lärandet. 

I resultatet ses det adaptiva lärandet främst i erfarenhetsbaserat lärande. Medarbetaren lär sig 

genom utförandet av sina arbetsuppgifter, gör förändringar i beteendet utifrån arbetsmiljöns 

respons på dennes ageranden. Då individen får erfarenheter via sitt självbestämmande på 

arbetsplatsen skapar den en förståelse för sig själv som aktivt subjekt. Det fostrar bilden av 

den individuella förmågan att påverka den situation individen befinner sig i (Alheit, 2009). 

Det betyder att i desto större utsträckning medarbetare fostrar arbetsplatsmiljön till öppenhet 

och kunskapsutbyte desto mer kommer de att förstå sin lärandeprocess utifrån de aktiva val de 

gör i kompetensutbytet med kollegerna.  

 

6.2 Kognitivt lärande 

I denna studie har kognitivt lärande främst undersökts som en påverkande faktor till 

medarbetarskapet. Således har inte kognitivt lärande undersöks utanför dess potentiella roll i 

medarbetarskapsarbetet. Kognitivt lärande har möjliggjorts till medarbetarna i den undersökta 

kommunen i form av kompetensutbildning. Emellertid finns det inget säkert samband mellan 

att dessa kompetensutbildningar lett till nya lärdomar för respondenterna. Således kan det 

påstås att det är det adaptiva lärandet som till störst del påverkat denna studies respondenter 

och därmed resultatet. Utöver ovanstående kan följande som respondenter belyst konstateras; 

erfarenheter individen skaffar sig påverkar deras förståelse för den situation de befinner sig i 

och uppfattningen är i ständig förändring då nya erfarenheter bildas.  
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6.3 Kontextbunden kompetensutveckling  

Utöver organisatoriskt lärande kan den insamlade empirin ses utifrån inriktningen 

organisationspedagogik. Inriktningen utgår från att lärandevillkor och kompetensutveckling 

först skapas när medarbetare kan tolka och förstå de villkor de har att förhålla sig till i 

utförandet av sina arbetsuppgifter. Även samspel och kommunikation med andra påverkar 

denna process (Granström, 2011). Sett till detta arbete innebär det att de villkor som lärandet 

måste ses inom är kontextbundna. Studiens resultat kan inte generaliseras utanför den kontext 

inom vilken de införskaffades. De kan användas för att öka förståelsen för sambandet mellan 

lärande och medarbetarskap och lägga en grund för framtida arbeten. Ett problem som uppstår 

i och med att det är självuppskattade svar i den insamlade empirin är det som Granström 

(2011, s.37) skriver, nämligen att: 

 
”I teoribildning om erfarenhetslärande (Döös; Kolb) betraktas kunskaper som resultat av tidigare 

erfarenheter och de reflektionsgrundade slutsatser individen dragit av dessa” (…) ”Det är också 

tydligt att människor tenderar att rationalisera sina handlingar i efterhand, dvs. att handlingarna 

tillskrivs rationella förklaringar när de redan är utförda (Ellström; Weick)” 

 

Det innebär att de svar som deltagare angivit är resultat av egna tolkningar och 

rationaliseringar av beslut som de i sina arbetsliv har tagit. Detta kan anses problematiskt då 

respondenternas svar blir svårare att generalisera till den större populationen. Resultatet visar 

även en viss validering av den tidigare forskning som studerats. Inte minst i avseendet om 

chefsnärvarons vikt för en hälsosam arbetsplats. Detta svarar även delvis på frågeställningen 

som löd: Vilket är chefskapets roll i lärandekulturen? Chefen har en viktig roll för både 

medarbetarskapets utveckling och lärandet. Dock ska detta inte förväxlas med att det är 

chefens roll att tvinga fram en lärandemiljö utan snarare att uppmuntra till den och lämna 

utrymme för medarbetarna att frodas i den. Intressant är också att utifrån resultatet avgöra 

vilken form av medarbetarskap som är verksam inom kommunen. Utifrån hur Västerås stad 

definierar medarbetarnas uppgift (2008) och föreslagna riktlinjer för chefskapet (2015) tycks 

det vara det organisatoriska medarbetar-skapet som är i bruk. Empirin tydliggör detta i den 

rollfördelning som respondenterna uttryckt, vilken är en rollfördelning som uppmuntrar till 

högt medarbetaransvar liksom att kommunens riktlinjer ska följas. 
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  7. DISKUSSION 
 

Under delen diskussion avses att diskutera de tidigare momenten av arbetet. Detta arbete 

drevs av tre frågeställningar som avsetts att besvaras med dels den empiri som insamlats och 

dels tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Ändamålet med diskussionen blir 

således att avgöra hur väl empirin har besvarat frågorna. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Ett av de tidiga problemen i genomförandet av detta arbete var att finna en pedagogisk 

relevans. Det var av yttersta vikt att finna denna relevans då arbetet annars skulle anses 

tämligen oanvändbart som en utveckling av det pedagogiska fältet. Lösningen fanns i att 

ändra på upplägget av arbetet, från en fokus på top-down kontra bottom-up beslut, till 

organisationens lärande och dess relation till medarbetarskapet. Denna förändring gav även 

möjlighet att undersöka fler källor inom tidigare forskning liksom gav en tydligare teoretisk 

referensram. Studien kunde således fortsätta och fler variabler kunde tas i beaktande. 

 

Utifrån Denscombes (2016) validitet var en svårighet att överkomma hur enkäten skulle 

byggas upp på ett sätt som mätte det som avsågs att mäta. Under arbetets gång lästes teorier 

och tidigare forskning för att säkerställa att arbete hade hög validitet. Emellertid användes inte 

kontrollfrågor där alternativen bytt ordning vilket hade varit ett effektivt medel som kunnat 

användas för att säkra bättre validitet. Det går inte att säga om detta hade hjälp i just denna 

studie men Denscombe (2016) menar att det är ett gott alternativ. Studiens reliabilitet är något 

som redan från tidiga skeden varit en utmaning. Detta är inte minst tydligt i Denscombes 

(2016) olika förslag på hur undersökarna bör öka tillförlitligheten i sitt arbete. Att genomföra 

två enkätundersökningar var inte möjligt att utföra och därmed påverkades studiens 

reliabilitet. Resultatet kan emellertid ställas i kontrast med andra arbeten inom liknande 

forskningsområden som till viss del påvisar liknande resultat. Detta ses tydligare under 

rubriken analys där tidigare forskning kopplat till studiens resultat behandlas. En del av 

enkäten innebar att respondenterna gav fritextsvar, dessa svar behövde kategoriseras för att 

göras om till statistik. Tydligt då var att interbedömarreliabilitet blev aktuellt.  

 

En problematik som inte förutsågs och därför fick lösas till bästa möjliga mån, var att vissa av 

de utvalda förvaltningarna tackade nej. I förhoppning att undvika snedvridning av den 

insamlade empirin användes olika strata för att dela upp den stora population som undersökt 

kommun är. Inte heller visste vi att svar från rektorer skulle visa att det i grund- och 

gymnasieskolor var en period tyngd av nationella prov och enkäter. Något som försvårade för 

insamlingen av empiri. En lärdom till senare arbeten som kan rekommenderas är att undvika 

eller i vart fall kontrollera med den aktuella organisationen att det är en lämplig period att 

genomföra en undersökning. Som står skrivet i metodmomentet i detta arbete avsågs det att 

generalisera det resultat som uppnåtts. Där av valet av en enkätundersökning. Problem som 

uppstod blev ett alltför snedvridet deltagande i studien. Stratifieringsstrategin fungerade inte 

som avsetts vilket i sin tur resulterade i snedvridningen. Resultatets förmåga att generaliseras 

är därmed begränsat. Följaktligen innebär detta även att valet av en enkätundersökning kan 

ifrågasättas i denna studie. Det kan ha varit alltför ambitiöst att förutsätta att vi skulle nå en 

svarsfrekvens som var representativ, inte minst sett till den stora population som undersökts.  
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Avsikten med att välja förvaltningar som hade både tjänstemän med avancerad akademisk 

bakgrund liksom de som inte har det, var för att på bästa sätt spegla medarbetarna inom den 

kommun som vi arbetat med. Resultatet av detta var att fler verksamhetschefer fick kontaktas 

men en snedvridning blev uppenbar då många fler inom barn- och ungdomsförvaltningen 

blivit kontaktade och svarat på enkäten. Vårt mål att nå 175 besvarade enkäter nåddes inte, 

endast 100 besvarade enkäter samlades in innan vi beslutade att gå vidare med arbetet. Att 

svarsfrekvensen låg på 23 % hade störst påverkan för oss med hänsyn till den snedvridning 

som uppstod i den insamlade empirin. Vi har konstaterat en snedvridning bland 

respondenterna, den berodde på uteblivna svar från de verksamheter som vi kontaktade 

angående studien. Snedvridningen begränsar generaliserbarheten i de insamlade svaren.  

 

7.2 Slutdiskussion 

Medarbetarskap diskuteras utifrån källor som avsetts att ge förståelse i den empiri som sedan 

kom att samlas in. Frågan som behöver ställas är huruvida den tidigare forskning som använts 

också kunnat användas på ett adekvat sätt. I skapandeprocessen av enkäten användes den 

tidigare forskningen som ett ramverk för att producera rätt resultat. Det finns inte stora 

mängder forskning inom ämnet medarbetskap, något som även Kilhammar (2011) nämner. 

Således finns det en viss problematik med att användandet av få källor kan ha begränsade 

effekter på de frågor som kunnat formuleras. Med andra ord finns risken att studien använt sig 

av ett stramare ramverk än vad som kan tänkas önskvärt vilket kan hämma resultatet. Ännu en 

problematik som observerats med vår relation till den tidigare medarbetarskapsforskningen 

var att vi försökte hitta samband som passade den tidigare forskningen istället för att 

producera egna nya resultat. Däremot bör det hållas i åtanke att det bland annat var begreppet 

medarbetarskap som ledde fram till hypotes och frågeställningar, vilket i viss mån visar de 

positiva aspekterna av användandet av den. 

  

Top-down – bottom-up perspektivet är ett som tämligen enkelt går att anknyta till de andra 

delarna inom detta arbete. Inte minst då studien var ur ett organisatoriskt perspektiv med vissa 

ledarskapsinriktningar. Det fick således stå som en grund till hur det kan se ut i en 

organisation beroende på varifrån olika beslut kommer. Det kan bland annat användas som 

förklaring vid genomgång av empirin. Inte minst då i frågan om kompetensutbyte är något 

som kommer ovanifrån eller genom medarbetare. I resultatet påvisades det att en större andel 

respondenteter menar att utrymme för lärande är viktigare än uppmuntran för det från 

ledningens håll. Denna aspekt går att se utifrån den tidigare forskningen i det att 

medarbetardrivna förändringar som accepterats och uppmuntrats av ledningen riskerar att 

stagnera (Kezar, 2012). En reflektion som kan göras kring detta är att positiva fenomen som 

härstammat och växt bland medarbetarna kan fortsätta utan ledningens aktiva påverkan. Ett 

exempel som kan göras utifrån denna studie är att tillåta utrymme för kompetensutbyte mellan 

medarbetare utan pådrivning uppifrån. Låt processen mellan medarbetarna fortskrida 

naturligt, låt engagemanget för lärandet komma från individerna själva.  

 

Street level bureaucracy, Lipsky (1980), har inte använts som en variabel inom enkätens 

utformning men har bidragit till vår, och förhoppningsvis läsaren förståelse för de svar som 

respondenterna gett. Det ger möjlighet att avgöra huruvida de svar som erhållits är utgivna på 

grund av en individuell världssyn eller den världssyn som individens yrke framställer. Med 

andra ord ger information i den delen möjlighet att se samband på ett visst sätt snarare än att 

det faktiskt ser ut på det sättet. Dock bör det tilläggas att ämnet borde ha använts på ett mer 

effektivt sett då det skulle underlätta förståelsen i statistiken likväl som i teorin. 
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Det har varit svårt att dra slutsatser om hur organisationer använder lärande och hur det 

relateras till medarbetarskap. Det som kan sägas är att vår förståelse för kopplingen dem 

emellan är betydligt större. Det individuella lärandet har en betydande roll för medarbetares 

känsla av tillhörighet, uppskattning och trivsel på arbetsplatsen. Lärandet av nya kunskaper 

och att få dela med sig av sitt eget kunnande till andra är relationsbyggande och bidrar stort 

till arbetsmiljötrivseln. Chefens roll i detta har främst framstått som en stödjande funktion. 

Chefen bör uppmuntra, möjliggöra och fostra lärande och personlig utveckling på 

arbetsplatsen för att främja medarbetarskapet. Även de möjligheter medarbetare upplever sig 

ha till lärande spelar roll för deras medarbetarskap. När arbetsplatsen uppmanar till rimliga 

insatser för lärande upplever medarbetarna att de engageras och utmanas inom rimliga nivåer. 

Det nya lärandet bör inte hindra utförandet av arbetsuppgifter. Medarbetare upplever sig 

sedda, uppskattade och värderade när engagemang läggs på deras fortsatta lärande.  

 

Denna diskussion avslutas med att åter igen använda citatet av Ellström för att poängtera 

vikten av att se den miljö i vilken individen befinner sig i då det handlar om lärande i 

organisationer. ”Individens lärande blir oskiljaktigt förknippat med de begränsningar och 

möjligheter i form av bl a de etablerade yrkesidentiteter, relationer och institutionaliserade 

ideologier och traditioner som kännetecknar verksamheten.” (Ellström i Docherty 1996, s.97). 

 

7.3 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

De slutsatser som kan dras av studien är att lärande är en bidragande faktor i 

medarbetarskapet. Det bidrar med möjligheter till kunskapsutbyte vilket i sig leder till en 

positiv arbetsmiljö. Anledningen bakom är inte något som i det här arbetet har undersökts 

men det kan utan större svårighet tänkas vara den mänskliga kontakten som är det avgörande 

faktorn. Även möjligheten att lära nytt, utmana sig själv och inte stagnera i sitt lärande är 

möjliga orsaker till att de svarande uppger ett positivt samband mellan lärande och trivsel på 

arbetsplatsen. Vi har också kunnat observera delar av den betydelse chefen utgör för 

medarbetarnas fortsatta lärande. Det som kan sägas om det är att vid de tillfällen chefer 

uppmuntrar och möjliggör lärande och kunskapsutbyte så uppskattas detta. De möjligheter 

medarbetarna ser till sitt eget lärande är främst framkommande vid erfarenhetslärande. De 

flesta angav att de fått kompetensutbildning de senaste åren men anger att det i större 

utsträckning är erfarenhet i arbetet som är den större bidragande faktorn till lärande och 

utveckling i arbetet. 

 

7.3.1 Vidare forskning 

 

Vi skulle vilja föreslå att detta arbete inte är färdigt, det finns fler frågor att utreda, andra sätt 

att insamla data som kan bidra till ökad förståelse för hur lärande och kunskapsutbyte i 

praktiken går till på arbetsplatsen. Kvalitativa studier skulle bidra med fördjupad kunskap om 

den individuella förståelsen för det egna lärandet. I kombination med större och mer täckande 

kvantitativa ansatser på fler och olika typer av organisationer tror vi att en betydligt mer 

generaliserbar förståelse för lärandets roll på det individuella lärandet kan skapas. 

  



   

 

23 

 

REFERENSER 
 Alheit, P. (2009). Biographical learning – within the new lifelong learning discourse. In K. 

Illeris, Contemporary theories of learning (pp. 116-128). New York: Routledge. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber. 

Carbonell, K. B., Dailey-Hebert, A., & Gijselaers, W. (2013). Unleashing the creative 

potential of faculty to create blended learning. Internet and Higher Education, 18, 29-37. 

Hämtad 15 februari 2018 från 

frohttp://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1413415644?acco

untid=12245  

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Docherty, P. (1996). Läroriket – vägar och vägval I en lärandet organization. Solna: 

Arbetslivsinstitutet. 

Dufour, R. (2007). In praise of top-down leadership. School Administrator, 64(10), 38-42. 

Hämtad 12 februari 2018 från 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/62058961?accountid

=12245  

Duttweiler, P. C. (1988). Reviewing the effectiveness of "top-down" reform. (). Hämtad via  

ERIC 20 februari 2018 från 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/62953098?accountid

=12245 

Granberg, O. & Ohlsson, J. (red.) (2011). Organisationspedagogik: en introduktion. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Hällsten, F. & Tengblad, S. (red.) (2006). Medarbetarskap i praktiken. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kezar, A. (2012). Bottom-Up/Top-down leadership: Contradiction or hidden 

phenomenon. Journal of Higher Education, 83(5), 725-760. Hämtad 28 januari 2018 

från http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1347460420?ac

countid=12245  

Kilhammar, K. (2011). Idén om medarbetarskap: en studie av en idés resa in i och genom två 

organisationer. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2011. Linköping. 

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. 

New York: Russell Sage Foundation. 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1413415644?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1413415644?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/62058961?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/62058961?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/62953098?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/62953098?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1347460420?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1347460420?accountid=12245


   

 

24 

 

McQuaig, J.H., McQuaig, P.L. & McQuaig, D.H. (1991). Att välja rätt medarbetare. Hisings 

Backa: ISL.  

Nationalencyklopedin (2018) – Medarbetare 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/medarbetare 

Nationalencyklopedin (2018) – Gräsrot 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/grasrot  

Tengblad, S. (2007). Medarbetarskap: från ord till handling!. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. (Reviderad utgåva). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Västerås stad (2008). Medarbetarpolicy för Västerås stad. Kommunstyrelsen. 

 Västerås stad (2015). Chefsuppdrag och ledarskapspolicy. Kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

       

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/medarbetare
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/grasrot


   

 

25 

 

BILAGA 1. 
1. Ålder? 

15 - 20  21 - 30  31 - 40  41 - 50  51 - 60  60+  
2. Jag kallar mig... 

Han  Hon  Hen 
3. Hur många år har du varit aktiv inom arbetslivet? 

0 – 5  6 - 10  11 - 15  16 - 20  21 + 
4. Hur länge har du arbetat inom (…)? 

0 – 5  6 – 10  11 - 15  16 - 20  21 + 
5. Vilken förvaltning arbetar du inom? 
Vård och omsorg 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Förvaltningen Stöd, Fritid och Entreprenad 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
6. Vilken befattning har du på arbetsplatsen? 

Fritextsvar 

7. Jobbar du mer än 40h/vecka? 

Varje vecka   En gång i månaden  En gång varje halvår  Mindre än 

var sjätte månad 

8. Hur många är ni i den arbetsgrupp som du arbetar mest med? 

1  2 - 4  5 – 7  8 - 10  11 + 

9. Är din organisations tydligt hierarkiskt uppbyggd? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

10. Har det skett en utveckling i ditt sätt att utföra arbetsuppgifter de senaste åren? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

Kort svar: varför? 

11. Har din kunskap inom din yrkesroll utvecklats de senaste åren? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

12. Påverkar dina arbetserfarenheter den privata vardagen på ett positivt sett? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

13. Har nya arbetsrutiner introducerats på din arbetsplats de senaste åren? 

Ja  Nej 

14. Är det en bra stämning inom gruppen arbetsmiljömässigt? 

Mycket bra  Bra  Mindre bra  Dålig 

15. Får du tillräckligt med kompetensutveckling via arbetet? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

16. Uppmuntras du att dela med dig av din kompetens på arbetsplatsen? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

17. Finns det utrymme på arbetsplatsen för att dela sin kunskap med andra? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

18. Är du idag tryggare i din yrkesroll än tidigare? 

Ja  Ja, i viss mån   Nej, knappast  Nej, inte alls 

18a. Om ja, kan du kort beskriva vad som ligger till grund för din ökade trygghet i 

yrket? 

Fritextsvar: 

19. Tog det lång tid att bli en del av arbetsgruppen? 
Mycket kort tid - under en månad 
Kort tid - en till två månader 
Lång tid - två till fyra månader 
Mycket lång tid - över fyra månader 
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20. Blandas erfarna och mindre erfarna medarbetare på arbetsplatsen? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

21. Påverkas spridningen av kunskap mellan medarbetare positivt av grupperingar på 

arbetsplatsen? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

21a. Sett till sista frågan om lärande, svarade du ja, beror blandningen av erfarenheter 

på direktiv från chefer eller initiativ bland medarbetarna? 

Endast chefer  Mestadels chefer  Mestadels medarbetare  Endast 

medarbetare 

22. Anser du dig kompetent inför din arbetsuppgift? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

23. Finns det rätt förutsättningar för dig att utföra ditt arbete? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

Fritextsvar: om nej, vad saknas? 

24. Är du självgående i ditt arbete? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

25. Trivs du på ditt arbete? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

26. Utvecklas ditt medarbetarskap av ditt arbete? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

27. Har du erbjudits någon form av kompetensutveckling via ditt arbete? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

27a. Om ja, hur många gånger de senaste året? 

1 - 2  3 - 4  5 - 6  6 + 

28. Finns det en uttalad chef närvarande på din arbetsplats? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

29. Finns det en tydlig arbetsledare på din arbetsplats? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

30. Är denna arbetsledare och din chef samma person? 

Ja  Nej 

31. Kan du utan större svårigheter komma i kontakt med din arbetsledare eller chef? 

Ja J a, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

Fritextsvar Vad behövs för att du ska få kontakt med närmaste chef? 

32. Kan du som medarbetare vara med och bidra till utvecklingen av arbetsplatsen med 

respons och egna idéer? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

33. Blir du engagerad inför ditt arbete vid möten med din chef? 

Ja  Ja, i viss mån  Nej, knappast  Nej, inte alls 

34. Hur skulle du hantera en arbetsuppgift som inte är möjlig att utföra med de 

riktlinjer och resurser du har att förhålla dig till i arbetet? (Skriv med egna ord i rutan 

nedan)  
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BILAGA 2. 
Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter Jack och Oscar från det beteendevetenskapliga programmet på 

Mälardalens Högskola som nu håller på att skriva vårt examensarbete. Ämnet vi skriver om är 

”Lärandekulturens koppling till medarbetarskapet”. 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärande och utveckling i relation till 

medarbetarskap bidrar till ökat välmående bland personalen. Vi vill således undersöka 

huruvida (…) medarbetare ser på sitt eget medarbetarskap och hur deras utveckling; både 

inom professionen och som individer, relateras till deras roll som medarbetare i 

organisationen. 

 

Då (…) är en stor organisation har vi valt att avgränsa undersökningen till fyra 

förvaltningsområden:  

- Vård och omsorg 

- Teknik- och fastighetsförvaltningen 

- Förvaltningen Stöd, Fritid och Entreprenad 

- Barn- och utbildningsförvaltningen 

Uppsatsen skrivs på ett sätt som undviker att läsaren kan identifiera vem personen som svarar 

är. Vi använder de aktuella forskningsetiska principer som återfinns på (http://www.vr.se)  

 

Uppsatsen kommer att vara en offentlig handling som finns tillgänglig att läsa på Diva 

(http://www.diva-portal.org) efter färdigställning. 

 

Enkäten är 34 frågor lång och tar ungefär åtta till tio minuter att svara på och det är helt 

frivilligt att delta. Om ni väljer att delta är det via denna länk: 

http://www.webbenkater.com/s/13f5681 enkäten går att svara på via dator eller telefon. 

 

Studiens författare, Jack Westerback och Oscar Funeskog kan nås via mail på antingen 

jwk15002@student.mdh.se eller ofg15001@student.mdh.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Jack och Oscar 

 

http://www.vr.se/
http://www.diva-portal.org/
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