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Abstract  
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Research questions: 

- How is the implementation of employeeship perceived by the coworkers in Eskilstuna 
municipality? 

- What effects has the way of working with employeeship had for the coworker?   
 

Purpose:  
The purpose of this study is to describe employeeship and make the potential benefits and 
shortcomings in the practical work with employeeship visible. 

Method: This study is based on qualitative interviews to describe employeeship from the 
coworkers’ point of view. Through the perceived reality of the respondents, opinions, 
experiences, and identifying the properties of empolyeeship the study has chosen to only 
interview coworkers. Only respondents who has participated in the one-day training, Modigt 
medarbetarskap (brave employeeship), have been interviewed so that the respondents would 
not be completely foreign to the subject.  
 
Conclusion:  
The analysis indicates that employeeship involves not only coworkers, the employer and 
colleagues, but also external parties such as customers, citizens, visitors or business partners. 
The analysis also concludes that communication is an important part for a functioning 
employeeship increased communication can reduce conflict and enable discussions about 
difficult subjects.  The management needs to be apparent in the guidelines, the immediate 
manager needs to be present and involved in the operation and there has to be a mutual 
openness between employer and coworkers. The efficiency and quality during the 
employeeship conversation needs to be considered. To work continuously with employeeship 
and have regular follow-ups has shown to be important when implementing employeeship in 
an organization.    



 
 

Sammanfattning 
 
Titel: På andra sidan av medarbetarskap - En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv 
Datum: 2014-06-03 
Nivå: Kandidatuppsats, företagsekonomi 
Institution: EST – Ekonomi, Samhälle & Teknik | Mälardalens Högskola 
Författare: Linus Linder, Maria Vestin och Robin Karlsson-Holm 
Handledare: Angelina Sundström 
Nyckelord: Medarbetarskap 
 
Frågeställning: 

- Hur uppfattas implementeringen av medarbetarskap i Eskilstuna kommun?  
- Vilka effekter har sättet att arbeta med medarbetarskap fått för medarbetaren?  

Syfte: 
Syftet med denna studie är att beskriva medarbetarskap samt att synliggöra de eventuella 
fördelar och brister som finns i det praktiska arbetet med medarbetarskap. 

Metod: 
Studien har insamlat data genom kvalitativa intervjuer för att den upplevda verkligheten, 
åsikter, erfarenheter och upplevelser om ämnet medarbetarskap ska synliggöras. Eftersom 
studien avser att beskriva och skapa förståelse för hur medarbetaren upplever processen av 
medarbetarskap intervjuades endast personer som deltagit i en-dagsutbildningen Modigt 
medarbetarskap på Eskilstuna kommun.  

 
Slutsats: 
Analysen pekar på att arbetsplatsträffarna behöver utvecklas vad gäller effektivitet och 
kvalitet då det är då samtalet om medarbetarskap sker. Analysen tyder också på att 
medarbetarskapet skapar värde för medarbetare, kollegor, arbetsgivare samt externa parter 
såsom kunder, besökare, medborgare eller samarbetspartners. En förutsättning för ett 
fungerande medarbetarskap har visat sig vara tydlighet från chef och ledning, närmaste 
chefens närvaro i verksamheten samt öppenhet medarbetare och arbetsgivare emellan. Vidare 
visar analysen att kommunikation är en avgörande del i medarbetarskap, väl fungerande 
kommunikation minskar konflikter samt möjliggör samtal om svåra samtalsämnen. Även 
kontinuerligt arbete med medarbetarskap och uppföljning har visat sig viktigt för 
medarbetarskap. 

 

  



 
 

Förord 

Vi författare av denna studie har några personer vi skulle vilja tacka. Först och främst vill vi 
tacka Britt-Inger Klingensjö på Eskilstuna kommun för all hjälp med information och kontakt 
till respondenter. Vi vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som ställt upp på 
intervjuer, utan er hade det inte blivit något resultat. Vi vill tacka vår handledare Angelina 
Sundström som hjälpt oss i arbetet och ett stort tack till Adrian och Johan som förgyllt 
handledningstillfällena. 

Orden medarbetare och medarbetarskap förkommer ofta och, inte helt oväntat, tillsammans. 
Vi har försökt att fundera ut ett bättre ord att ersätta medarbetare med för att underlätta 
läsningen men inget annat ord är bättre än medarbetare när ämnet medarbetarskap 
behandlas.  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel behandlas studiens ämnesområde, problemformulering, syfte samt 
frågeställning.  

1.1. Bakgrund 

Eskilstuna kommun består av olika förvaltningar med olika huvudområden där kommuns 
högst beslutande organ är kommunfullmäktige, beslutar fullmäktige om något skall dess 
underliggande nämnder och förvaltningar genomföra beslutet (Eskilstuna kommun, hur en 
kommun fungerar, 2014). Eskilstuna kommun har under åren 2012-2014 gjort en satsning 
för att utveckla medarbetarskap för de anställda på kommunen. ”Detta handlar om att alla 
medarbetare ska tränas i ett gemensamt språk och förhållningssätt. medarbetare ska bli 
sedda, våga utmana, vara modiga, testa gränser osv. Det handlar helt enkelt om att ta 
ansvar för sitt eget arbete.” (Pär Eriksson, kommundirektör, Folder modigt medarbetarskap, 
s. 5). Satsningens syfte är att förändra arbetssättet till att bli en mer kundfokuserad 
organisation (Eskilstuna kommun, årsplan för 2011).  

Grunden till medarbetarskap handlar om att de anställda bör ha en aktiv medarbetarroll som 
möjliggör ett bättre lärande och utveckling, gemenskap och samarbete. Detta för att uppnå 
effektivitet och ett gott socialt ansvarstagande. (Tengblad, 2010) 

Tengblad (2010) menar att medarbetarskap är ett modernt begrepp bland skandinaviska 
organisationsfilosofier. Enligt Språkrådet (2014) har det engelska begreppet Empowerment 
på svenska översatts till Medarbetarskap och Tengblad, Ackerman, Hällstén och Velten 
(2007, s.20) förklarar att “medarbetarskap står för hur medarbetare hanterar relationen till 
sina arbetsgivare och till det egna arbetet, inklusive förhållandet till arbetskamraterna”.  

Vagusi Manicka, Fbiyola Kavaitha och Preman (2011) menar att ledningen och chefer måste 
förstå hur medarbetare blir bekväma i en organisatorisk process. Vidare menar de att 
medarbetare förväntar sig en bra arbetsmiljö, feedback från chefer samt möjligheten till 
frihet när det kommer till beslutsfattande, trots detta arbetar få organisationer med att främja 
medarbetarskap. En chefs och ledares arbete grundar sig i att få medarbetarna i 
organisationen att förverkliga uppsatta mål, samtidigt som medarbetarna ska trivas på sin 
arbetsplats (Forslund, 2009). Äldre organisationsforskning fokuserade på chefens ledarroll 
eftersom dennes roll ansågs vara mer betydelsefull än medarbetarnas (Mintzberg, 2009; 
Lewin, 1951; Herzberg, 1968; Bennis, 1989).  Modern organisationsforskning däremot ser 
medarbetarskapet som en viktig del av ledarskapet (Møller, 1994; Appelbaum, Hébert & 
Leroux, 1999; Scarnati & Scarnati, 2002; Graham, 2005; Tengblad et al, 2007; Tengblad, 
2010; Hennink, Kiiti, Pillinger & Jayakaran, 2012; Danielsson, 2013). 

Hennink et al (2012) samt Herrenkol, Judson och Hettner (1999) menar att empowerment 
kännetecknas genom att medarbetare integreras i en process som skall främja 
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initiativtagandet och leda till förändring. Yukl (2012) definierar begreppet genom att 
medarbetaren ska känna mening vid arbetsuppgifter och detta sker genom att de får 
möjlighet att påverka arbetsuppgifter samt själva bestämma i sitt arbete. Vidare menar Yukl 
att ledningens synvinkel handlar om att ge tillit och förtroende för anställdas kompetens, 
förmåga samt det egna beslutsfattandet. Yukl (2012) samt Anderson och Huang (2006) 
hävdar att om medarbetare får utökat ansvar upplever dem ledningens förtroende samt att 
detta i sin tur ökar individens effektivitet och engagemanget att utvecklas i organisationen. 
Inom organisationer har dock den processen framförallt använts i syfte att skapa effektivitet 
inom företaget (Seibert, Wang & Stephen, 2011). Att sätta fokus på ömsesidighet i 
sambandet mellan arbetsgivare och medarbetare är en nödvändighet och inte ett 
motsatsförhållande för att uppnå utveckling av medarbetarskap (Hällstén & Tengblad, 2006). 
Hällstén och Tengblad (2006) har gjort en jämförelse mellan privat- och offentlig sektor 
gällande medarbetarskap och fann ett antal utmärkande punkter såsom att utbildningsnivån 
generellt är högre samt att det förekommer högre grad av professionalism i offentlig 
verksamhet. Hällstén och Tengblad anser att offentlig sektor sätter fokus i form av resurser 
för utbildning till anställda. Vidare menar dem att offentlig sektor kan lära av den privata 
sektorn genom att inse värdet av att forma en positiv självbild och stolthet över 
verksamheten samt sitt arbete.  

1.2. Problematisering 

Forskning om empowerment och medarbetarskap tenderar att fokuserar på ämnet ur ett 
ledarskapsperspektiv (Møller, 1994; Scarnati & Scarnati, 2002; Graham, 2005). Flertalet av 
de studierna beskriver hur en ledare ska få sina medarbetare att ta större ansvar och arbeta 
mer självständigt, hur ledare ska tänka och delegera för att få medarbetarna att öka 
produktiviteten och utveckla sitt medarbetarskap. När medarbetarnas syn på empowerment 
eller medarbetarskap analyseras i tidigare studier sker det genom ett kvantitativt perspektiv 
(Silver, Randolph & Seibert, 2006; Hällstén & Tengblad, 2006; Tengblad et al, 2007; Vagusi 
Manicka et al 2011; Bertlett, Johansson, Arvidsson & Jern, 2012). Genom att istället 
framhäva medarbetarnas syn på medarbetarskap fokuserar denna studie på att beskriva 
fördelar samt brister av medarbetarskap. Om en organisation förstår hur en implementering 
av medarbetarskap har tagits emot och upplevs av medarbetaren kan eventuella problem 
förebyggas och därmed underlätta ett fortsatt aktivt arbete med medarbetarskap.  

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva medarbetarskap samt att synliggöra de eventuella 
fördelar och brister som finns i det praktiska arbetet med medarbetarskap. 
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2. Teoretisk referensram 

I det teoretiska avsnittet presenteras först empowerment i som vidare leder till medarbetarskap 
där viktiga begrepp förtydligas. Empowerment beskrivs då medarbetarskap kommer från detta 
begrepp och för att innebörden av medarbetarskap ska bli tydligare. 

2.1. Empowerment 

Scarnati och Scarnati (2002) menar att organisationer innehåller individuella talanger och 
genom att låta individerna samspela kan värdet bli större än om individerna spelar var för 
sig, det är av stor betydelse vilka individer som sätts samman för att skapa ett större värde. 
Dem hävdar att samarbete och ökad självmakt är viktiga komponenter för att skapa kvalitet. 
Med tanke på att empowerment används inom organisationer och av chefer, används 
begreppet som ett managemenverktyg som syftar till att ledningen delegerar makt samt 
kontroll till medarbetare för att eftersträva högre grad av effektivitet inom organisationen 
(Conger & Kanungo, 1988; Greasley et al, 2008). 

Yukl och Becker (2006) menar att organisationer förvånas över hur lätt det är att öka arbete 
med empowerment. Men för att empowerment ska bli långvarigt måste det bli en del av den 
långsiktiga strategin organisationen har (Yukl & Becker, 2006).  Yukl (2012) tar upp vissa 
situationer där empowerment är gynnsamt samt ogynnsamt för organisationer. 

Organisationsstruktur: Det är ogynnsamt för en organisation att applicera empowerment 
om strukturen är hierarkisk, däremot kan empowerment gynna en organisation som är 
decentraliserad. Uppgiftskonstruktion: Om organisationen är “simpel” där medarbetarna 
har samma uppgifter dagligen är det ogynnsamt att applicera empowerment då det inte 
kommer ske några större förändringar. Däremot om organisationen inte löser arbetsuppgifter 
på ett rutinmässigt sätt gynnar det organisationen att applicera empowerment. Relationer 
med kunder: När organisationen inte har långvariga relationer med sina externa parter 
gynnar inte empowerment som arbetsform denna punkt. Medarbetarnas förmågor: Om 
medarbetarna är oerfarna i arbetet är det inte gynnande att applicera empowerment i 
organisationen. Ömsesidigt förtroende: Det krävs att det finns förtroende mellan 
medarbetarna i en organisation för att empowerment ska fungera. (Yukl, 2012) 

Skillnaden mellan empowerment och medarbetarskap, förklarar Hällstén och Tengblad är att 
empowerment handlar om hur organisationen ska hantera medarbetare. Medarbetarskap 
handlar om hur medarbetarna hanterar relationen till sitt arbete, sin arbetsgivare och sina 
arbetskamrater. (Hällstén & Tengblad, 2006) 
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2.2. Medarbetarskap 

Medarbetarskap är ett relativt skandinaviskt begrepp (Hällstén & Tengblad, 2006) och till 
engelska har två översättningar hittats; Coworkership (Heide & Simonsson, 2011) och 
Employeeship (Møller, 1994). Followership är ett begrepp som är nära relaterat till 
medarbetarskap (Heide & Simonsson, 2011). I denna studie kommer detta begrepp inte 
behandlas då begreppet är fokuserat på relationen mellan ledare och följare. Vidare 
innefattar medarbetarskap ytterligare aspekter och där termen “följare” används vilket är 
missvisande till vad medarbetarskap handlar om. 

På svenska har Employeeship översatts till Medarbetarskap och Tengblad et al förklarar att 
“medarbetarskap står för hur medarbetare hanterar relationen till sina arbetsgivare och till 
det egna arbetet, inklusive förhållandet till arbetskamraterna” (Tengblad et al, 2007, s.20). 
Møller (1994) menar att det krävs ett helhjärtat och målorienterat försök av individen inom 
de tre framgångsområdena (produktivitet, relationer och kvalitet) för organisationen, en 
speciell typ av personlig hängivenhet demonstreras. 

Medarbetarskap kommer i denna studie definieras i enlighet med Tengblad et al (2007) där 
arbetsgivare både står för den närmaste chefen och organisationen i stort.  

Møller (1994) fann tre huvuddelar för medarbetarskapet; ansvar, lojalitet och initiativ. 
Ansvar handlar i detta fall om att medarbetare gör sitt bästa både för sig själv och för 
organisationen, den anställde måste känna sig ansvarig för organisationens resultat. Møller 
menar att utan ansvar är det inte troligt att den anställde känner sig engagerad i 
organisationen och presterar sitt bästa, att känna ansvar är med andra ord en förutsättning för 
medarbetarskap. Vidare menar Møller att om medarbetaren känner ansvar för 
organisationens resultat är det mer troligt att; medarbetaren arbetar för organisationens bästa, 
visar på lojalititet gentemot andra medarbetare, bidrar till laganda och organisationens mål, 
tar initiativ för att förbättra den vardagliga verksamheten och utvecklingen av 
organisationen. Medarbetare emellan behöver hålla en öppen dialog där feedback ges och tas 
samt att information delas på ett meningsfullt sätt (Heide & Simonsson, 2011). Medarbetare 
har en tendens, enligt Tourish och Robson (2006), att undvika att kommunicera kritik till 
överordnade. För att undvika detta behöver medarbetare tränas i retorik och argumentation 
för att bli tryggare att ge kritik uppåt i organisationen, medarbetare behöver även tränas i att 
reflektera över sin egen roll och ansvar, vidare bör chefer tränas i att motta och hantera kritik 
(Ibid, 2006). 

Relationen mellan chefer och medarbetare bör ses i relation till varandra eftersom att det ena 
förutsätter det andra. För att kunna ta ansvar krävs det att medarbetaren har makten att göra 
det också. För att uppnå detta krävs det att ledarskapet ger ansvaret och makten till 
medarbetarna samt att medarbetarna är villiga att ta emot och äga ansvaret. Handling betyder 
mer än ord när medarbetarskap ska upp på dagordningen. (Møller, 1994; Tengblad et al 
2007; Heide & Simonsson, 2011; Bertlett et al, 2012) 
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Organisationer måste inte bara se medarbetare och chefer i relation till varandra utan även 
integrera detta vid övningstillfällen eller fortbildningstillfällen. Vidare bör 
fortbildningstillfällen och övningstillfällen (för att förbättra till exempel gruppdynamiken) 
för medarbetare och chefer samköras. Har övningstillfällen samkörts förbereds medarbetarna 
på att utöva eget och delat ledarskap, vidare har en sådan samkörning visat sig ha positiva 
effekter på effektiviteten. (Bertlett et al, 2012) 

Tengblad et al (2007) samt Heide och Simonsson (2011) menar att den formella delen av 
chefskapet inte ska tas bort i och med att medarbetarskap kommer på dagordningen. Dem 
vill trycka på att medarbetare och chefer måste ses i relation till varandra. De krav som 
chefer och medarbetare har på varandra försvinner inte utan löneutvecklingskrav, krav på 
arbetsuppgifternas utformning, krav på att de övriga medarbetarna sköter sina uppgifter eller 
krav på chefens förmåga att vara insatt i verksamheten och inneha den kompetens som krävs 
finns kvar (Tengblad et al 2007).  Vidare säger Tengblad et al (2007) att även meningsfulla 
arbetsuppgifter, variation och stimulans i arbetet, personlig utveckling genom arbetet, god 
arbetsmiljö och social gemenskap, en chef som utövar ett gott ledarskap och ett arbete som 
går att förena med andra livsintressen ses som viktiga för medarbetaren. 
Marknadsmässiga/rättvisa löner tas upp som en del av kraven på arbetsgivaren men detta är 
inte längre tillräckligt, enligt Tengblad et al.  

Granberg menar att medarbetarna har ett antal behov som inte är tillgodosedda, men som 
chefers ledarskap mer eller mindre kan tillgodose. Det kan gälla till exempel behovet av 
tydlighet (vad ska vi göra?), meningsfullhet (varför gör vi det?) och trygghet, (är det okej att 
vi gör såhär?). Detta skulle kunna ses som att det är medarbetaren som konstruerar 
ledarskapet. Vidare menar Granberg att medarbetarnas kompetenser bör tillgodoses för att 
utgöra en fungerande organisation, det krävs chefer som har förmåga att uppmärksamma och 
vara en del i medarbetarskapets självorganiserande processer. De chefer som figurerar 
närmre den operativa verksamheten har en nyckelposition när det gäller att förvalta det 
bestående och leda förändring. (Granberg, 2011) 

Tengblad et al (2007) har identifierat fem former av medarbetarskap: 
Outvecklat medarbetarskap: Här tar chefer och arbetsledare ansvar och är de som styr 
verksamheten. Medarbetarna följer order och instruktioner för att utföra arbetsuppgifterna. 
Organisationsorienterat medarbetarskap: System, riktlinjer och metoder är skapade från 
centralt håll. Ramarna, strukturen och värderingar är tydliga med regelbunden uppföljning av 
resultat. Grupporienterat medarbetarskap: Denna typ av medarbetarskap har en 
decentraliserande ingång, det ger gruppen rätt att besluta och handla relativt självständigt. 
Planering och genomförande av verksamheten ingår i detta, det innefattar ansvar för kvalitet 
ekonomi och leverans. Chefen agerar stödjande, följer upp resultat och har det formella 
ansvaret som arbetsgivare. Individorienterat medarbetarskap: Här förutsätts det att 
medarbetaren arbetar och driver sitt arbete självständigt, detta förkommer ofta i 
professionella grupper. Den organisatoriska styrningen är svag där chefer blir mer 
samordnare än ledare. Ledarlöst medarbetarskap: Chefen har i det ledarlösa 
medarbetarskapet en underordnad roll och är mer symbolisk. Medarbetarna arbetar 
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självständigt och undviker organisatorisk styrning och risken är att medarbetaren driver sin 
egen agenda. (Tengblad et al, 2007) 

2.2.1. Medarbetarskap i offentliga sektorn 
Hällstén och Tengblad har i boken Medarbetarskap i praktiken gjort en jämförelse mellan 
privat- och offentligsektor gällande medarbetarskap och fann ett antal utmärkande punkter. 
Dem menar att utbildningsnivån generellt är högre och har lett till att förutsättningarna för 
att skapa en större grad av professionalism som bygger på formella kunskaper och kan även 
snabbt ta till sig ny kunskap. Undersökning av Tengblad visade att i offentlig sektor 
upplevdes utvecklingsmöjligheter större samt att den egna kompetensen togs tillvara på ett 
bättre sätt jämfört med den privata sektorn. Vidare visade undersökningen att det inom 
offentlig sektor fokuserats mer på yrkesutövning än på chefskap, chefskapet är svagare i 
offentliga sektorer än i privata. Vidare förklarar Tengblad att arbetsbelastningen är högre i 
offentlig sektor samt att cheferna är mindre tillgängliga och att stressen är högre. Tengblad 
menar att den privata sektorn har en del att lära av den offentliga och vice versa. (Hällstén & 
Tengblad, 2006) 

Den offentliga sektorn har en förmåga att uppmuntra medarbetaransvar samt är förekomsten 
av högt medarbetarengagemang är högre än i privat sektor visar Tengblads undersökning. 
Vidare kunde Tengblad utläsa att den offentliga sektorn väljer att placera mer resurser på 
utbildning för de anställda och även har en positiv inställning till lärande och utveckling. Det 
som den privata sektorn var bra på och som den offentliga sektorn kan lära sig av är att 
antalet medarbetare per chef måste vara rimligt stora samt att det är en hållbar 
bemanningsnivå. Vidare förklaras att tydligare rutiner för medarbetarskapet och 
ansvarsfördelningen är något som den offentliga sektorn var relativt dåliga på. En annan sak 
som offentlig sektor kan lära av den privata sektorn är att inse värdet av att odla en positiv 
självbild, att känna stolthet över inte bara sitt arbete utan även för den verksamhet denne 
representerar. (Hällstén & Tengblad, 2006) 

2.2.2. Det praktiska medarbetarskapet 

För att åstadkomma medarbetarskap presenterar Hällstén och Tengblad (2006) tio vägar eller 
krav.  

1. Bygg upp ett ömsesidigt förtroende mellan ledning och medarbetare. 
Hällstén och Tengblad (2006) lyfter fram att förtroendet och tilliten mellan ledning, chefer 
och medarbetare är viktigt. Är förtroendet lågt för chefer och ledning uppstår något som de 
benämner som ett motarbetarskap där medarbetarnas åsikter endast framförs vid chefers 
frånvaro och de beslut som tas förlöjligas och motsätts i det tysta. Det är inte ovanligt att 
problem på arbetsplatsen sopas under mattan och sedan diskuteras i form av skvaller 
(Tengblad, 2003). Det ömsesidiga förtroendet är viktigt för att kunna utveckla 
medarbetarskap och bristen på förtroende är ett stort hinder (Hällstén & Tengblad, 2006).  
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2. Sträva efter kontinuitet i utvecklingsarbetet  
Kontinuitet ses som en förutsättning för utvecklandet av ett fungerande medarbetarskap. 
Sker täta chefsbyten, omorganiseringar, förändringar i styrsystem och administrativa 
processer skapas en osäkerhet. Förändringar kan vara bra och ge en stabilitet som ger 
förutsättningar för ett kontinuerligt förändringsarbete men sker förändringarna allt för tätt 
måste alla parter finna sig i de nya rollerna vilket tar tid och det är inte en bra förutsättning 
för medarbetarskapet. Det gäller att i dialog med medarbetare och chefer ta fram mål och hur 
målen ska uppnås samt göra uppföljningar, utvärderingar och justeringar. Att utveckla och 
göra förändringar i organisationen stegvis samt betona de rutiner som måste fungera i 
organisationen. (Hällstén & Tengblad, 2006) 

3. Välj en hållbar bemanningsnivå. 
Eftersom medarbetarskap kräver ökat ansvar för medarbetarna har det setts som ett sätt att 
minska bemanningen men Hällstén och Tengblad menar att detta inte är målet med 
medarbetarskap. Når en ökad arbetsbelastning för höga höjder blir inte produktiviteten högre 
samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö inte är gynnsam. Ledningen och chefernas ansvar 
för arbetsbördan ska förskjutas till att medarbetarna skall lösa problemet, det ekonomiska 
och formella ansvaret ligger fortfarande hos chefer och ledning. Lösningen är att 
tillsammans arbeta för effektivare arbetsmetoder, i en dialog fundera på arbetsuppgifter som 
kan prioriteras bort eller göras på ett annat sätt för att effektivisera. 
(Hällstén & Tengblad, 2006) 

4. Se mångfalden som en tillgång. 
I medarbetarskap är det viktigt att det finns en förmåga att möta varandra som individer där 
de olika egenskaper, förutsättningar och färdigheter ses som värdefullt. Istället för att se 
olikheter som hot eller som något som inte passar in ser medarbetarna personer med andra 
egenskaper och utgångspunkter som en tillgång. Exempelvis kan det handla om utbildning, 
ålder, kön, etnicitet och livserfarenheter. (Hällstén & Tengblad, 2006) 

5. Bejaka professionalism. 
God kunskap och beprövad erfarenhet är något som Hällstén och Tengblad menar att 
medarbetarskap ska baseras på. Det handlar om att nå hög yrkesskicklighet och genom 
målmedvetenhet lära sig bättre arbetsmetoder, skapa förståelse för framgångsfaktorerna som 
är kopplat till yrket och i en gemensam diskussion fundera kring hur utvecklingen av det 
gemensamma och hur det egna arbetet skulle kunna se ut (Hällstén & Tengblad, 2006). 
Banhold (1997) menar att medarbetaren bör vara generös med sin kunskap samt våga fråga 
om hjälp när det behövs. 

6. Dela på ledarskapet, stärk chefens professionella roll.  
Ledarskap och chefskap går hand i hand men det finns en skiljelinje och en chef bör inneha 
båda samt veta skillnaden mellan de båda begreppen. Ledarskapet handlar om att skapa ett 
engagemang, målinriktning, delaktighet och ett gott arbetsklimat medan chefskapet handlar 
om att representera arbetsgivaren, utöva personalansvar, hantera löpande information och 
verksamhetskontroll. Chefskapet, den formella rollen som arbetsgivarrepresentant och 
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verksamhetsansvaret kan inte delegeras, däremot kan ledarskap delas och informella ledare 
kan hjälpa den formella chefen. (Hällstén & Tengblad, 2006) 

7. Inrätta rimligt stora chefsområden.  
Hur stort ett chefområde bör vara är svårt att exakt säga, det beror på verksamhetens och 
medarbetarnas karaktär och struktur. Verksamheter bestående av många olika 
specialistområden är svårare att leda jämfört med verksamheter som består av medarbetare 
inom samma yrkeskategori. Vidare spelar enheternas storlek och geografiska spridning en 
roll. Chefer med för många medarbetare hinner inte vara delaktig i verksamheten på det sätt 
som krävs för att stödja medarbetarskapet. En blandning mellan närhet och distans gynnar 
medarbetarskapet, chefen måste ha möjlighet att ha insyn i verksamheten men ska samtidigt 
inte detaljstyra. (Hällstén & Tengblad, 2006) 

8. Skapa motivation för medarbetarskap; mer än bara lön.  
När det kommer till lön och motivation i arbetet finns ett dubbelsidigt förhållande. På ena 
sidan kan lön fungera som motivation då goda arbetsprestationer belönas, på andra sidan 
borde gott uppförande såsom att sköta sina arbetsuppgifter vara självklart och inte ligga som 
ett argument för ökad lön. Likaså att lönetillägg för att medarbetare inte uppvisar dåligt 
uppförande såsom mobbning eller sexuella trakasserier under arbetstid. “Ett arbete som 
förtjänar att utföras, förtjänar rimligtvis också att utföras väl” (Hällstén & Tengblad, 2006, 
s.268). Att koppla lön till prestation kan även vara problematiskt om medarbetaren anpassar 
sina prestationer till den nivå som belöningen kräver. Vidare är det av vikt att lönesättningen 
upplevs som rättvis, annars kan arbetsprestationen, förtroendet och tilliten på arbetsplatsen 
försvagas. (Hällstén & Tengblad, 2006) 

9. Ge stöd åt medarbetarskapets utveckling. 
För att skapa ökat engagemang, förtroende, samarbete och ansvartagande finns en del 
aktiviteter en organisation kan välja att genomföra. Dessa aktiviteter bör dock inte vara så 
komplicerade och tidskrävande att medarbetaren inte hinner med dem, vidare bör 
aktiviteternas syfte ha tydlig koppling till enhetens verksamhet och medarbetarens eget 
arbete. Grupputvecklingssamtal är exempel på en aktivitet som kan underlätta utvecklingen 
för arbetsgruppen. Det bör vara ett möte separat från det traditionella personalmötet eftersom 
det behövs en koncentrerad diskussion och beslut om hur arbetsgruppen kan utvecklas och 
koppla detta till övriga aktiviteter och upprätta uppföljning kring besluten. (Hällstén & 
Tengblad, 2006) 

Medarbetarenkäter kan användas för att kartlägga hur nuläget och utvecklingen ser ut i en 
arbetsgrupp eller en enhet. En enkät ska inte endast syfta till att utpeka negativa resultat i 
arbetet eller hos chefen. Det viktiga med dessa enkäter är att de fokuserar på att utveckla 
medarbetarskapet, hur synen på det egna och arbetsgruppens medarbetarskap är och hur 
relationen till chefen fungerar. De regler, ideal och värderingar som en organisation 
formulerat och kommunicerar ut handlar om hur medarbetare ska bete sig (Hällstén & 
Tengblad, 2006).  
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För att det ska finnas ett engagemang och för att få fäste i praktiken krävs det att det förs en 
diskussion kring hur den lokala arbetsgruppen ser på ett bra medarbetarskap och vilka 
förhållningsregler som bör gälla (Hällstén & Tengblad, 2006; Heide & Simonsson, 2011). 
Vidare menar Hällstén och Tengblad att regler inte sätts för att förhindra eller blockera 
någon från sitt arbete utan regler skall fungera som stöd och utforma ett ramverk för ansvar 
och utveckling vilket leder till effektivitet och inte en hämmande aktion. Bemanningsnivån 
nämns även det som en faktor som är viktig för medarbetarskapets utveckling, samt att det 
måste finnas en känsla av att medarbetaren hinner med det arbete som ska utföras och finna 
energi till utvecklingsaktiviteter samt även ta det egna ansvaret (Hällstén & Tengblad, 2006).  

10. Låt medarbetarna äga medarbetarskapet.  
Medarbetarstrategier handlar helt enkelt om att medarbetaren måste bli mer medveten om 
sina val och förhållningssätt samt reflekterar över dessa. Vanemönster och brister kräver dels 
att det finns en medvetenhet kring dessa och ett engagemang för att en förändring ska bli 
möjlig. Ansvarsbalans varierar beroende på medarbetaren, vilken ansvarsförmåga som finns 
och vilken livssituation medarbetaren befinner sig i. Det gäller att hitta en balans mellan 
utveckling, stimulans, arbetsbelastning och stress samt att det finns en likhet mellan vad som 
medarbetaren vill ta ansvar för och vad de får ta ansvar för. (Hällstén & Tengblad, 2006) 

Konsekvensen för att avståndet mellan chef och medarbetare blivit för stor kan bero på en 
självständig och beslutsför medarbetare. Medarbetarskap kan användas till positiva ting, som 
att ta mer ansvar, men det kan även användas till att skapa murar till andra enheter, 
arbetsgrupper eller ledningen. Medarbetarskap handlar inte om att medarbetarna ska arbeta 
helt självständigt utan stöttning och ledning. Syftet är att fördjupa kommunikationen mellan 
chefer, kollegor och medarbetare så att de beslut som rör arbetsgruppen tas i samråd med de 
som beslutet berör samt ta ansvar för att beslutet genomförs och att återkoppling sker. 
(Hällstén & Tengblad, 2006; Heide & Simonsson, 2011)  

Vidare menar Hällstén och Tengblad (2006) att detta kräver en chef som har möjlighet att 
vara närvarande och ha insyn i verksamheten, samt att införandet av medarbetarskap inte 
sker vid en handvändning, det kräver tid och förståelse av både chefer och medarbetare. De 
förespråkar att det är av största vikt att medarbetaren äger sitt medarbetarskap. Om en 
organisation väljer att införa medarbetarskap kräver det även att ledarskapet förändras.  
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3. Metod och tillvägagångssätt 

I metodavsnittet redogörs studiens genomförande samt vilka val som gjorts och på vilka 
grunder. 

3.1. Metodval 

Studiens början har som utgångspunkt bland litteraturen vilket Bryman (2011) menar liknar 
deduktion där teori har insamlats och ligger till grund för problemformulering samt metodval. 
Medarbetarskap som ämne valdes då litteraturundersökningen pekat på att en kvalitativ syn på 
medarbetarskap saknas från ett medarbetarperspektiv. Vidare har den kvalitativa ansatsen 
valts då Denscombe (2000) menar att kvalitativa studier är bäst när syftet är att ta reda på 
samt att identifiera olika egenskaper, åsikter, erfarenheter och upplevelser om ett fenomen. 
Denscombe beskriver att en kvalitativ ansats avser att gå på djupet i en social verklighet 
tillskillnad mot en kvantitativ ansats som beskrivs att mäta på bredden.  

Eftersom studien avser att beskriva och skapa förståelse för hur medarbetaren upplever 
processen av medarbetarskap ansågs den kvalitativa ansatsen genom personliga intervjuer 
vara den lämpligaste metoden för studien. Genom att fokusera på anställda som arbetar med 
medarbetarskap skall eventuella fördelar och brister som finns i det praktiska arbetet med 
medarbetarskap synliggöras. 

3.2. Val av teori  
Som till grund för denna studie genomfördes litteratursökningen via flertalet databaser som 
finns tillgängliga vid Mälardalens Högskolebibliotek ABI/Inform Global, Discovery, Emerald 
och Google Scholar. Sökord som medarbetarskap, empowerment, employeeship, 
followership, power sharing, delegation och coworkership användes, även sökordens svenska 
motsvarighet användes. Detta skapade en stor bank med vetenskapliga artiklar och studier 
samt böcker. De artiklar, studier samt böcker som behandlar ämnet medarbetarskap har 
bearbetats. Anledningen till att studien har valt flera teorier av Tengblad, är för att nå den 
skandinaviska kontexten på medarbetarskap där Tengblad är en ledande forskare:  
Tengblad (2003), Hällstén och Tengblad (2006), Tengblad et al (2007) och Tengblad (2010). 
 

3.3. Val av studieobjekt 
Till studien efterfrågades organisationer som uttalat arbetar med medarbetarskap. Hällstén och 
Tengblad (2006) menar att den offentliga sektorn satsar mer resurser på utbildning för 
anställda. Organisationen Eskilstuna kommun har ett uttalat arbete med medarbetarskap som 
tillhandahåller en utbildning Modigt medarbetarskap samt är en stor arbetsgivare vilket 
underlättade möjligheten att kontakta medarbetare som har en förförståelse för ämnet. 
Bryman och Bell (2013) kallar detta förståelseurval, studieobjektet väljs baserat på dess 
kännedom inom det ämnesområde studien behandlar. När studieobjektet valdes ut för denna 



12 
 

studie tillämpades förståelseurval. Skälet till detta var att studiens ämnesval, medarbetarskap, 
krävde att respondenterna kände till området för att kunna besvara frågor kring ämnet. När 
Eskilstuna kommun studerades mer noggrant på hur de arbetar med medarbetarskap 
upptäcktes kommunens satsning; Modigt medarbetarskap. Från att ha beslutat om vilken 
organisation som skulle studeras kontaktades Britt-Inger Klingensjö som är Human Resource-
strateg på Eskilstuna kommun. Ett möte planerades in där Klingensjö agerade bollplank för 
idéer samt att hon presenterade vad Modigt medarbetarskap handlar om och försedde studien 
med material om Modigt medarbetarskap.  

3.3.1. Val av respondenter 
Klingensjö har tillhandahållit kontakt med medarbetare som blivit utbildade inom 
medarbetarskap. Utöver förståelseurval har en metod som Alvehus (2013) kallar snöbollsurval 
använts. Han beskriver att denna metod gör det enklare för forskare att få tillgång till nätverk 
och personer i nätverk som annars kan vara svåra att hitta.  

Endast medarbetare som gått utbildningen Modigt medarbetarskap har intervjuats, detta för 
att respondenterna skulle ha en förförståelse för ämnet.  Vidare har ingen med en 
chefsposition intervjuats då fokus har legat på medarbetarnas syn på medarbetarskap, 
visserligen kan en person med en chefsroll även ha en medarbetarroll men för att undvika att 
få chefsperspektiv på ämnet gjordes detta val. Genom att redogöra för hur sättet att arbeta 
med medarbetarskap upplevs av medarbetarna bidrar det till utvecklingen medarbetarskap 
som ämne. Antalet respondenter begränsades till sex stycken.  

Nedan ses en presentation av respondenterna. 
Respondent: Tillhörande förvaltning:  Tid då utbildningen Modigt 

medarbetarskap genomförts 
Respondent A Kommunstyrelsens förvaltning Hösten 2013. 
Respondent B Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Hösten 2013. 
Respondent C Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Hösten 2013. 
Respondent D Kultur- och fritidsförvaltningen Våren 2013. 
Respondent E Kultur- och fritidsförvaltningen 4-8 månader sedan. 
Respondent F Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Hösten 2013. 
Figur. 2 presentation av respondenter (2014) 

3.4. Val av insamlingsmetod 

För att skapa de bästa förutsättningarna för denna studie bygger insamling av empirisk data på 
interaktioner i form av intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) ger denna insamlingsmetod 
möjligheten att placera sig bland uttryck och känslor hos den anställde. Alvehus (2013) samt 
Denscombe (2000) säger att personliga intervjuer är ett effektivt redskap när den insamlade 
informationen består av erfarenheter, känslor samt motiv eller hur ett visst fenomen framställs 
i berättelser, detta för att lyfta fram de eventuella osynliga brister som finns inom arbetet med 
medarbetarskap. 
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För att öka respondentens trygghet och kvalitetssäkra intervjuer bör hänsyn tas till vart 
intervjun väljs att genomföras (Bryman & Bell, 2013). Detta togs i åtanke och därmed 
ansvarade respondenten för vart intervjun skulle hållas, dennes arbetsplats eller en neutral 
plats. Samtliga respondenter intervjuades på respektives arbetsplats, exakt plats och datum för 
intervjuerna redovisas inte då medarbetare från samma förvaltning intervjuats, redovisas 
datum finns risken att det går att utläsa vem respektive respondent är. Efter respondenternas 
samtycke (se bilaga 1) spelades alla intervjuer in samt transkriberades direkt efter avslutad 
intervju. Bryman och Bell (2013) poängterar att transkribering bör ske direkt efter intervjuer 
då minnet, upplevelsen och intrycket fortfarande är färskt. 

3.4.1. Semistrukturerad intervju 
Tidigare nämndes att intervjuer har företeelsen av gå in på djupet, som ett verktyg för att nå 
förståelse har semistrukturerade intervjuer använts, vilket innebär att frågorna i intervjuguiden 
inte behöver ställas i samma ordningsföljd (Bryman & Bell, 2013). Alvehus (2013) menar att 
strukturerade intervjuer förlorar poängen med intervjuer då det interaktiva mötet förloras. I 
och med studiens syfte och forskningsfråga, formulerades intervjufrågorna till att vara öppna 
vilket möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas under intervjutillfället för att inhämta 
detaljerade beskrivningar, samt ett bredare perspektiv på respondentens erfarenheter samt 
upplevelser (Bryman & Bell, 2013).  Under intervjutillfällena hade de tre intervjupersonerna 
olika roller, en var den huvudsakliga frågeställaren, en var ansvarig för inspelning, gjorde 
anteckningar samt ställde följdfrågor, den tredje personen såg till att alla frågor från 
intervjuguiden blev ställda samt ställde följdfrågor. Fördelningen av rollerna strukturerades på 
samma vis under samtliga intervjuer, den som varit den huvudsakliga frågeställaren hade 
denna roll under samtliga intervjuer.   

3.4.2. Operationalisering 
En intervjuguide användes (se Bilaga 2) som mall vid varje intervjutillfälle för att intervjuerna 
skulle kunna bli jämförbara. En intervjuguide kan formuleras som en grundläggande struktur 
inför intervjun och kan fungera som en mall där ordningsföljden kan komma att bytas under 
intervjun. (Bryman & Bell, 2013) Nedan ses en summering av hur intervjuguiden skapades 
och för att visa att frågorna har teoretisk bakgrund samt kategori, för att se 
operationaliseringen i sin helhet (se Bilaga 3).     
 

Teoretisk bakgrund Kategori Fråga till intervjuguiden 

(Møller, 1994; Hällstén & 
Tengblad, 2006; Tengblad et al 
2007) 

Medarbetarskap;  
Betydelsen 

Beskriv vad medarbetarskap 
innebär för dig. 

(Modig medarbetarskap, folder, 
2014) 

Modigt 
Medarbetarskap; 

Kan du berätta om Modigt 
medarbetarskap? 

(Tengblad et al 2007; Yukl, 2012) 
(Forslund, 2009) 

Medarbetarskap: 
Innebörd 

Beskriv vad medarbetarskap 
innebär på din arbetsplats. 
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(Møller, 1994; Hällstén & 
Tengblad, 2006; Tengblad et al 
2007; Bertlett et al, 2012) 

Medarbetarskap; 
Förutsättningar 

Beskriv vilka förutsättningar 
du anser är viktiga för ett 
medarbetarskap. 

(Møller, 1994; Banhold, 1997; 
Hällstén & Tengblad, 2006; 
Tengblad et al 2007; Bertlett et al, 
2012) 

Medarbetarskap: 
Krav, perspektiv, 
praktiskt 
Ansvar: 
Praktiskt, påverkan 

Vad krävs för att 
medarbetarskap ska fungera? 
  - Av dig själv? Kollegor? 
Chef? 

Figur. 3 Presentation av en sammanfattad operationalisering (2014) 

3.4.3.  Inspelning och transkribering 
Tidigare nämndes att intervjuerna har spelats in med godkännande från respondenter. 
Transkribering av intervjuerna gjordes för att materialet skulle kunna kodas och läggas in i 
kategorier. Bryman och Bell (2013) menar att transkribering underlättar arbetet när det skall 
kodas och placeras i kategorier. Efter transkriberingen erbjöds respondenten att se en 
sammanställning av det empiriska materialet, detta för att ge tillfälle att säkerställa att 
innebörden tolkats på korrekt sätt.  
Eftersom intervjuerna spelades in med diktafon kunde viss kritik riktas åt ljudinspelningarna 
då det har kunnat påverka respondenternas svar. Respondenterna kan ha känt sig obekväma 
vid inspelningen av intervjun och därför inte svarat fullständigt ärligt, trots att ett 
förberedande informationsbrev (se Bilaga 1) har skickats ut. Under intervjutillfället har syftet 
med det inspelade materialet tydliggjorts för respondenten, det vill säga att det endast skall 
användas till denna studie.  
3.4.4. Kodning 
Efter att ha läst och sammanställt det empiriska materialet har det teoretiska referensramen 
legat som grund för kategoriseringen. Då arbetet utgår från teorin sorterades empirin in i olika 
kategorier genom att färgkoda de teman som kan kopplas samman med varandra. Kategorier 
som utgångspunkt har varit medarbetarskap, Modigt medarbetarskap, ansvar och 
utvecklingsmöjligheter. Underrubriker till dessa har skapats under kodningsprocessens gång.                           
På samma vis färgkodades empiri och den teoretiska referensramen under analysförfarandet. 

3.5. Pålitlighet och trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) skall ett granskande synsätt användas, med detta menas att en 
forskare säkerställer och skapar fullständig och tillgänglig redogörelse vid alla faser i 
forskningsprocessen, problemformulering - val av respondenter - forskningsfrågor. Vidare 
menar Bryman och Bell att handledare och kollegor agerar granskare och bedömer kvalité 
samt förbättrar pålitligheten. För att uppnå pålitlighet har materialet och studien diskuterats 
vid flera gruppseminarier där feedback och konstruktiv kritik har format ett utkast av studien. 
I och med snöbollsurvalet och att respondenterna handplockats av kontaktpersonen 
Klingensjö finns en risk att respondenternas åsikter blivit påverkade såsom att kritiska åsikter 
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inte framkommer eller att organisationen förskönas. Däremot har Klingensjö kunskap om 
vilka medarbetare som har genomfört utbildningen Modigt medarbetarskap vilket var ett krav 
för medverkan i studien. Vidare skriver Bryman och Bell om trovärdighet vilket menas med 
att skapa en sanningsenlighet i resultatet av studien. Studien har genomförts efter Denscombes 
(2000) samt Bryman och Bells (2013) rekommendationer om de fyra forskningsetiska 
principer; informations-, samtyckes-, konfidentiellitets- och nyttjandekravet. 
Informationskravet, innebär att informera respondenterna om studiens syfte, frivillighet att 
delta (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman & Bell, 2013). Information om studiens syfte 
delgavs via mail till samtliga respondenter innan intervjuerna genomfördes (se Bilaga 1). 
Denscombes (2000), Kvale och Brinkmann (2009) samt Bryman och Bells (2013) beskriver 
att samtyckeskravet låter deltagaren styra över sin medverkan i studien. Samtliga 
respondenter intervjuades på respektives arbetsplats, detta kan ha påverkat studien så tillvida 
att respondenten inte känt sig trygg nog att prata öppet om eventuella problem som finns på 
arbetsplatsen. Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) konfidentialitetskravet, som innebär 
att respondenternas personuppgifter förvaras på en oåtkomlig plats för obehöriga, detta har 
gjorts under studien, endast författarna har tillgång till originalmaterialet. Nyttjandekravet 
innefattar att insamlade uppgifter endast ska användas för och inom forskningsändamålet, 
vilket studien har hållit sig till, inget av det insamlade materialet har eller kommer att 
användas i annat syfte än till denna studie. För att öka studiens pålitlighet har en 
sammanställning från varje enskild intervju skickats till den berörda respondenten för att 
säkerställa att information inte misstolkats samt för att ge möjlighet till förtydliganden. De 
problem som kan anses begränsa denna studie är att låta respondenten säkerställa 
sammanställningen av sin intervju, personen i fråga måste ta tid från sitt arbete för detta, 
vilket kan vara tidskrävande dels för respondenten samt för att få empirin bekräftad. 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin att redovisas. Första delen presenterar den 
utbildning respondenterna gått, andra delen är en sammanställning av de sex intervjuerna 
som genomförts.  

4.1. Eskilstuna kommuns arbete med medarbetarskap 

Eskilstuna kommun har under perioden 2012-2014 gjort en storsatsning på medarbetarskapet 
hos alla som är anställda i kommunen. Satsningen heter Modigt medarbetarskap och går ut 
på att medarbetarna ska bli sedda, våga utmana, testa gränser och framförallt ta eget ansvar 
för det egna arbetet. För att uppnå detta ska medarbetarnas förhållningssätt stärkas under 
mötet med kunder, brukare och besökare. Genom att medarbetarna på Eskilstuna kommun 
har ett gemensamt förhållningssätt och ett gemensamt språk är målet även att mötet med 
andra medarbetare ska bli bättre och mer enhetligt. Modigt medarbetarskap kommer från en 
tidigare satsning Eskilstuna kommun gjort som då handlade om att utveckla ledarskapet hos 
cheferna, Modigt ledarskap. Alla chefer fick gå utbildning för att utveckla 
samarbetsförmågan och för att dessa ska kunna jobba mot kommunens mål och visioner. 
Satsningen på medarbetarna växte fram från chefernas utbildning, kommunen gjorde då 
valet att alla medarbetare i kommunen under en heldag ska utbildas inom medarbetarskap. 
Utbildningen ska ge stöd och metoder för att på arbetsplatsen kunna fortsätta arbetet med 
medarbetarskap. (Modigt medarbetarskap, folder, 2014) 

Modigt medarbetarskap är uppdelat i tre delar;  
1. Utbildning - Detta är en heldagsutbildning om vad modigt medarbetarskap handlar om. 
2. Material - Arbetsbok, metodfoldrar och utbildningsfilmer som ska finnas som stöd för det 
egna arbetet på arbetsplatsen. 
3. Enskilda möten - Medarbetarsamtal på arbetsplatsen där uppföljning av modigt 
medarbetarskap tas upp. (Modigt medarbetarskap, folder, 2014) 
 
Ett exempel på vad medarbetarna får lära sig under utbildningen är: Uppskattande 
förhållningssätt som bidrar till att lyfta fram och uppmärksamma det som fungerar bra på 
arbetsplatsen, syftet är att skapa ett bättre förhållningssätt som genererar kraft och energi. 
Klart språk. Detta handlar om att uttrycka sig mer specifikt och framförallt använda ordet 
JAG. Medarbetarna får utveckla förmågan att fokusera på den egna upplevelsen och sedan 
beskriva den på ett tydligt sätt. Istället för att säga: “Man får aldrig veta någonting om våra 
möten” är det meningen att medarbetarna ska bli mer tydliga och beskriva den egna 
upplevelsen med ord som: “Jag fick inte veta hur dags och var mötena skulle vara”.  
Eskilstuna kommun har gett sina medarbetare verktyget upplevelsekuben för att kunna 
analysera händelser för att sedan kunna förmedla detta. Upplevelsekuben handlar om att 
kunna identifiera vad som observerats, vad medarbetaren tycker om det, vad denne känner 
för det och slutligen vad medarbetaren vill göra för åtgärder. Med dessa fyra delar kan 
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problem lätt identifieras samt att det blir lättare att förklara hela händelsen för exempelvis 
chefer. (Modigt medarbetarskap, folder, 2014) 

4.2. Medarbetarnas perspektiv 

Nedan ses en presentation av respondenterna.  

Respondent: Förvaltning:  
Respondent A Kommunstyrelsens förvaltning 
Respondent B Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 
Respondent C Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 
Respondent D Kultur- och fritidsförvaltningen 
Respondent E Kultur- och fritidsförvaltningen 
Respondent F Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 
Figur. 4 Respondent överblick (2014) 

4.2.1. Medarbetarskap 

“Det handlar inte om dig själv och ditt arbete, utan vi är en grupp, där vi arbetar 
tillsammans” (Respondent B, Personlig intervju, 2014). 
 
“För mig är det viktigt att ta ansvar för mina uppdrag. Att vara en god medarbetare är för 
mig att kunna fungera i ett arbetslag och att kunna fungera både uppåt, nedåt och på 
bredden. Att kunna hjälpa andra med det jag kan och att också känna att jag kan be om hjälp 
när jag själv behöver” (Respondent D, Personlig intervju, 2014)  

Samtliga respondenter beskriver medarbetarskap med ord som kopplas till varandra, ärlighet, 
öppenhet, respekt, engagemang, lyhördhet. Vikten av att skapa en känsla för gemenskap inom 
kommunen, enheter och arbetsgrupper och även individens inställning till gruppen och sättet 
att arbeta tas upp. Respondent D ser medarbetarskap som ett sätt att få individer i grupp att 
prata samma språk. Vidare menar denne att alla medarbetare inom kommunen jobbar på olika 
platser med olika saker. Dessa har olika bakgrunder och olika perspektiv från livet men att 
många idag har utbildningen, orden och metoderna från arbetet med medarbetarskap 
gemensamt samt ett uttalat förhållningssätt för det goda mötet med invånarna eller besökarna i 
Eskilstuna.  

Respondenterna A och C menar att engagemang i gruppen är en förutsättning för att 
medarbetarskapet ska fungera, respondenterna C och E förklarar även att alla i verksamheten 
måste jobba mot samma mål. Det krävs att gruppen engagerar sig i problematiken och vill 
göra sitt bästa för att lösa detta. Respondent A anser att det individuellt krävs en god 
inställning till gruppen och jobbet som ska utföras. Att personen i fråga vill göra ett så bra 
jobb som möjligt och då kunna ha en god kontakt med arbetskamrater och chefer för att kunna 
nå de resultat som önskas. 



18 
 

På frågan om vilka förutsättningar som är viktiga för att medarbetarskap ska fungera säger 
respondent D att det dels handlar om god kommunikation och dels handlar det om att skapa 
goda förutsättningar i arbetsmiljön, både fysiskt och psykiskt. På det personliga planet krävs 
det att hålla sig till kommunens och enhetens värdeord samt att ge feedback och söka 
information, inte bara vänta på att få information. Respondent C menar att det sker ett 
kontinuerligt arbete med medarbetarskap, att det är någonting som finns med precis hela 
tiden. Dels i samtal med chefer, det sker återkommande återkopplingar varannan månad 
ungefär, och det är ganska nytt för det här halvåret. Det är utvärderingssamtal och lönesamtal, 
då tas medarbetarskap upp, även i varje möte och varje dialog ges feedback. 

Däremot säger respondent F att det förmedlats från ledningens sida att kommunen ska ses 
som en organism med en enda vision, att alla ska göra på samma sätt och det inte finns 
konflikter, men så upplevs inte verkligheten. Respondenten synliggör en konfliktproblematik 
eftersom olika organ och förvaltningar inom kommunen strider för sin ekonomi och varje 
gång det sker en löneförhandling uppstår en konflikt. Respondent E poängterar vikten av att 
kunna säga till en kollega när denne gjort något som kanske inte var så genomtänkt utan att 
detta skapar en konflikt. Respondent A, C och D ger medhåll och förklarar att det bör vara en 
öppen diskussion utan att individer tar den emotionellt, istället ska fakta vara i fokus. Det 
gäller även att säga till när någon gjort någonting bra säger respondent E och C.  

“Sen måste man ha den förståelsen att alla gör fel någon gång, sånt måste man ha 
överseende med och hoppas att andra har överseende när man själv gör något dumt.” 
(Respondent E, Personlig intervju, 2014) 
På respondent D:s arbetsplats har detta tagits upp som tolerans. Med tolerans menas att det 
skall finnas förståelse när en kollega och medarbetare har en arbetstopp och inte har tid att 
avvara för funderingar eller frågor. Det gäller att känna av läget och inte ta åt sig om någon 
säger att de inte har tid.  Respondent D upplever att arbetet har underlättats efter att detta 
diskuterats.  
Respondenterna E och B menar dock att inte alla medarbetare lyfter fram problem eller 
konflikter i arbetsgruppen utan att de väljer att uttrycka sig i mindre informella grupper.  

“Har man exempelvis arbetat på samma arbetsplats under en längre tid, mött olika chefer 
och nya sätt att arbeta kan man få en inställning att det inte spelar någon roll att lyfta frågor 
för att det ändå inte är någon som lyssnar.” (Respondent E, Personlig intervju, 2014) 

Respondent E säger att det alltid kommer finnas medarbetare som väljer att inte lyfta problem 
utan endast klaga över dem. Respondent E upplever att detta är ett problem, men tror dock 
inte att arbetet med medarbetarskap skulle förändra detta, vissa personer klagar hellre än 
framför vilka förändringar som skulle kunna ske. Respondent C tror att gruppformationen 
också är något som påverkar att medarbetare inte framför sina åsikter. På arbetsplatsträffar 
(APT) närvarar i dagsläget ett större antal deltagare vilket gör att vissa inte kommer till tals 
under mötena, detta kan bidra till att vissa medarbetare inte syns och att det istället blir 
missnöje. “...är det någonting som inte kommit upp [på APT] snackas det om det i korridoren 
istället…”. Det respondent C menar med citatet är att vissa inte framför sina tankar på APT 
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eller att tidigare tankar inte fått genomslag vilket i sin tur har skapat missnöje och att 
medarbetarna istället klagar och är missnöjda i tystnad. Respondent C förespråkar istället att 
den stora gruppen ska brytas ner i mindre för att kunna skapa fler diskussioner, för att sedan 
kunna presentera det som grupperna kommit fram till för chefer. Respondent B ger medhåll 
och säger att “storleken på enheten kan anses vara en nackdel” (Personlig intervju, 2014)  

Chefernas inställning till förbättringsförslag är också en faktor för att medarbetare ska lyfta 
fram problem. Respondent B berättar att klimatet för ett bra och modigt medarbetarskap inte 
alltid främjas från chefer och ledning. Det har inträffat på APT att chefen noterar en åsikt eller 
ett problem, men inte utvecklar det till en lösning. Vidare menar respondent B att motstånd 
upplevs från chefers sida när en medarbetare ifrågasätter och belyser andra lösningar på ett 
förslag, vilket har resulterat i att flertalet medarbetare inte alltid säger vad de har rätt att tycka 
till om vid APT, medarbetarna väljer även här att uttrycka sig i mindre informella grupper. 
För att kunna hantera medarbetarskap krävs det en tydlig arbetsbeskrivning menar respondent 
B, C och F. Vad är uppgiften? Om ett problem uppstår, hur ska det lösas? Det behöver finnas 
en tydlig beslutsprocess, där medarbetare vet hur de ska göra när ett problem uppstår, vad som 
händer när det uppdagats och vid vilka tillfällen det går att påverka beslutet. I och med att 
förvaltningar arbetar på så pass olika sätt, menar respondent A att det är viktigt att ta tillvara 
på APT tillfällena och att vara ärlig under dessa. Respondent A och E menar att alla kollegor 
tillsammans har ett gemensamt ansvar för att hjälpas åt och att arbetsuppgifterna blir utförda. 
Respondent F förklarar att i vissa situationer kan avlastning i arbetet behövas för att kunna 
utföra extrauppgifterna, vilket är ett problem då detta inte är så populärt. 

”Det är ju så att om man tar på sig extrauppgifter så har man fortfarande kvar sina gamla så 
man ökar sin egen arbetsbelastning.” (Respondent F, Personlig intervju, 2014) 

Att ta på sig extrauppgifter eller uppdrag för att hjälpa sina kollegor kräver en del av 
medarbetarna. Då en extrauppgift dels tar energi och dels tar tid från andra arbetsuppgifter. 
Vidare berättar respondent F att det inte förekommer hinder att få extrauppdrag men att det 
blir svårare att bli av med en arbetsuppgift. Att få belöning för extrauppgifter i from av lön 
sker inte automatiskt, givetvis finns belöning i andra former såsom uppskattning från 
medarbetare och chefer samt glädjen att få förtroendet att lösa saker eller extrauppgifter 
menar respondent A. 

“Det är energikrävande att engagera sig i saker utan att det resulterar i någonting.” 
(Respondent F, Personlig intervju, 2014) 

4.2.1.1. Arbetsplats 
För majoriteten av respondenterna är det under APT som medarbetarskapet diskuteras och att 
det är chefen som sätter agendan för detta. För respondent F har det däremot inte förekommit 
några specifika tillfällen där endast medarbetarskap är i fokus men ämnet berörs ofta under 
andra tillfällen. Respondent F berättar att under APT är medarbetarskap integrerat, alla får och 
förväntas säga vad de tycker, sedan ska ledningen ta åt sig detta och följa upp så att det som 
blivit bestämt genomförs samt utvärderar det som gjorts. Detta kan skapa en frustration då 
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ämnen och punkter som diskuterats under flera år fortfarande är aktuella. Arbetsgrupper utses 
att arbeta med frågor där det ingår representanter från alla förvaltningar, men om någon 
representant faller bort utses ingen ersättare. Detta fenomen är inte ovanligt förklarar 
respondent F. 

“Vid arbetsplatsträffar kan man göra gruppövningar eller scenario-övningar för att belysa 
problem som är aktuella” (Respondent B, Personlig intervju, 2014)  

Varför Eskilstuna kommun valt att satsa på medarbetarskap tror respondent A har att göra 
med allmänt bristande kunskaper i vad medarbetarskap handlar om. Däremot syns det inte att 
medarbetarskapet har slagit igenom i hela organisationen och att det är individuellt hos 
cheferna vilka som arbetar med detta.  

4.2.2. Modigt medarbetarskap 
Respondent B säger att Modigt medarbetarskap handlar om hur kollegor samt chefer ska 
förhålla sig till varandra och hur de ska arbeta utåt gentemot externa parter som kunder, 
samarbetspartner, brukare och besökare. 

Respondent C tolkar att Modigt medarbetarskap handlar om, från kommunens sida, att skapa 
ett gemensamt språk för att kommunicera inom kommunorganisationen, att kunna prata rakt 
och tydligt. Att medarbetarna ska få tydlighet i språket, istället för att säga “man” så ska de 
säga “Jag” eller “Vi”. Detta gäller inte bara mellan arbetskollegor utan också till chefer och 
utomstående parter, såsom kunder, samarbetspartner, brukare och besökare. Respondent D 
förklarar att det som upplevts positivt med Modigt medarbetarskap ligger hos individen. 
Sättet att uttrycka sig har blivit annorlunda, Respondent D tänker numera efter mer innan 
något ska formuleras. Denna metod har gjort det lättare att prata om saker som medarbetarna 
inte vågat prata om tidigare eftersom det nu finns ett tydligt sätt för hur de ska uttrycka sig.  
Respondent C är mycket positiv till syftet med Modigt medarbetarskap. “Jag tycker inte att 
det har varit något negativt alls, syftet är ju gott.” (Personlig intervju, 2014) 

Respondent C tror att traditionen på vissa arbetsplatser och hos människor som jobbat länge 
är ganska svår att forcera. Det är svårt att på en dag förändra tankesättet hos vissa. 
Respondent C märkte detta under utbildningsdagen i Modigt medarbetarskap, ”såhär har vi 
alltid gjort, såhär kommer vi att fortsätta att göra” och menar att det tankesättet är förlegat. 
Kommer en individ med nya tankegångar är det svårt att forcera en uppbyggd organisation 
och de mönster som har funnits där lång tid. De personer som funnits på en arbetsplats länge 
är först ganska skeptiska mot vad det nya innebär, tror respondent C. 

4.2.2.1. Utbildningen 
Modigt medarbetarskap inkluderar en utbildning med verktyg för att kunna kommunicera och 
undvika konflikter och för att medarbetarna ska må bra. Först har cheferna utbildats och sedan 
medarbetarna. Under utbildningsdagen var det flera hundra deltagare, respondent F anser att 
det till en början upplevdes som en envägskommunikation från arbetsgivarens håll. 
Respondent E tycker att dagen skulle kunna kortas ned då det upplevdes att halva tiden gick åt 
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till annat än själva syftet med utbildningen samt att det inte är så bra för 
koncentrationsförmågan att sitta stilla en hel dag om personen i fråga inte är van med detta. 
“Det värsta var att jag satt vid bordet närmast scenen, vilket betydde att jag var tvungen att 
sitta och verka intresserad” (Respondent E, Personlig intervju, 2014). Respondent D delar 
däremot inte samma upplevelse som respondent E och berättar att utbildningen varvades med 
föreläsning, filmer och egna diskussioner vilket respondent D anser fick utbildningen att bli 
mer intressant. Då utbildningen varvades med olika aktiviteter orkade deltagarna med hela 
dagen. Respondent C berättar att under utbildningen kom det personer från olika delar av 
kommunen som berättade om olika möten i arbetet, nyttan med att vara tydlig och om 
situationer som gått snett. Utbildningsdagen innehöll också gruppövningar där deltagarna 
skulle observera de egna tankegångarna i olika situationer, deltagarna integrerade med 
varandra genom diskussioner om vad respektive deltagare vill uppnå, tänker och känner inför 
de olika situationerna. 

Något som samtliga respondenter tyckte var bra med utbildningen var att personer med olika 
yrken och från olika förvaltningar fick samtala och berätta hur de arbetar. För vissa deltagare 
var utbildningen givande då den för vissa individer berörde ämnen som var helt nya. 
Respondent E förklarar att detta förmodligen beror på vilka förutsättningar individer har, hur 
och var dessa arbetat tidigare. Det som togs upp var sådant som Respondent E och F redan var 
medvetna om. Respondent E och F upplevde det som togs upp som självklara saker och tyckte 
att utbildningen inte behövdes för egen del men ser en nytta med utbildningen för andra som 
möter människor i sitt arbete. Respondent D säger att utbildningen är bra på så sätt att alla 
medarbetare får höra samma sak även om det inte syns i det dagliga arbetet för arbetsgruppen. 
Utbildningen fick tankar att väckas för att deltagarna fick resonera med sig själva, hur har jag 
haft det? Har jag jobbat såhär? Delar av det som togs upp på utbildningen har respondent A 
arbetat med innan men utan att veta om det, men att utbildningen bidrog till förståelse om hur 
medarbetarskap kan arbetas med och vad det innebär.  
 
“... utbildningen skulle kunna bli lite mer konkret…” (Respondent C, Personlig intervju, 
2014). 
Respondent C anser att utbildningen var lite för lättsam, att utbildningen var lite för enkel. Det 
som togs upp under utbildningen ser denne som en självklarhet och att det är “... något man 
ska ha med sig när man har gått tolv år i skola…”. Det blev lite oklart med vilka som 
utbildningen riktar in sig på då många deltagare har tankesättet i bagaget. Skulle ledningen 
varit mer tydliga med vilka individer utbildningen ska nå ut till, varför satsningen på 
medarbetarskap har gjorts, vad som inte har fungerat tidigare, vad som misslyckats tidigare 
och vad önskan är att uppnå med det här. 

4.2.2.2. Material 
Material att använda efter utbildningen har respondent F inte själv utan det är chefen som tar 
upp det under vissa APT, grupparbeten eller i samband med kick-offer. Det verktyg som de 
flesta respondenter framhåller som användbara är upplevelsekuben. Respondent C menar att 
upplevelsekuben gör det möjligt att arbeta trots att många individer har olika åsikter och 
uppfattningar. Utan missförstånd kan grupper bena ut alla individers tankesätt, den tänker så, 
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och menar såhär och känner det här. Upplevelsekuben förtydligar sorteringen av det egna 
tänkandet med något som observerats, det som har hänt i en situation och vad personen ifråga 
vill i situationen. Upplevelsekuben gör att individer måste vara kritisk och ifrågasättande mot 
sig själv, vad hände i situationen och vilka slutsatser drog jag som person av det. “Det jag 
själv tog med mig var kuben, den metoden gillar jag, och den har hjälpt mig att uttrycka 
mig...” (Respondent D, Personlig intervju, 2014) 

Respondent D och F menar att de använt sig av upplevelsekuben och att det är lätt att hämta 
materialet på kommunens intranät. Arbetet med upplevelsekuben kändes som en självklarhet 
för respondent C samt E, då sättet att arbeta inte var nytt på grund av tidigare erfarenheter i 
andra branscher. Respondent A anser att efterarbetet med material eller medarbetarskap i 
allmänhet är individuellt och att olika individer använder sig av kunskaperna och materialet 
från utbildningen på olika sätt. Däremot ser inte respondent A att medarbetare på dennes 
arbetsplats använder materialet, även respondent B, C och E intygar att materialet inte 
används.  

4.2.2.3. Uppföljning 

“Man jobbar på som förut, här känns det inte som att blivit någon större skillnad.” 
(Respondent E, Personlig intervju, 2014) 

Respondent A berättar att det inte skett någon direkt uppföljning förutom en utvärdering av 
själva utbildningen, detta för att alla i arbetsgruppen inte har genomfört utbildningen. 
Respondent A gick utbildningen i höstas och ännu har ingen uppföljning skett men att detta är 
inplanerat för framtiden. För respondent B, C samt E har medarbetarskap tagits upp på något 
enstaka APT men någon annan uppföljning har inte skett. “Vi har inte gjort så mycket sen 
utbildningen.” (Personlig intervju, Respondent B, 2014). Respondent D, som introducerades 
för Modigt medarbetarskap våren 2013, cirka ett år sedan, berättar att det skett uppföljningar 
från utbildningar på APT men att en faktisk utvärdering precis skett, nu ett år senare. 
Respondent C förväntar sig att utbildningen följs upp ordentligt, och att medarbetarna får ta 
del av utvärderingen. 

Respondent E upplever inga större effekter av Modigt medarbetarskap eller att det fått 
genomslag i arbetsgruppen. Inte heller respondent A kan se några större effekter av Modigt 
medarbetarskap då det är ganska nytt på arbetsplatsen där respondent A verkar. Alla i 
arbetsgruppen har inte genomfört utbildningen vilket har lett till att arbetet kring detta just nu 
står still. Respondent A upplever inte att det individuella sättet att arbeta har ändrats av 
utbildningen i sig då det går hand i hand med det dagliga medarbetarskapet som redan innan 
funnits på arbetsplatsen, ”Behöver jag hjälp så ber jag om hjälp…”. Även fast det inte 
påverkat arbetet har respondent A fått en större helhetsbild om vad medarbetarskap handlar 
om och blivit mer observant gällande problemlösning på arbetsplatsen. Istället för att själv 
försöka lösa problemen har utbildningen bidragit till att respondent A istället väljer att 
involvera andra medarbetare för att lättare kunna lösa dessa samt för att lära sig mer. 
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Respondent C tror inte att en utbildningsdag kan rubba på de normer som finns på en 
arbetsplats. Däremot vill respondent C påpeka att vissa skillnader har uppstått efter 
utbildningsdagen, att i den grupp som denne verkar är samtalsklimatet bättre, medarbetarna 
vågar säga saker rakt ut vid tillfällen där de tidigare hade hållit informationen inne. Individer 
står för sina åsikter på ett annat sätt och lyssnandet har blivit bättre, det finns en annan 
respekt. Modigt medarbetarskap skulle kunnat förbättras genom en bättre uppföljning. Just nu 
arbetar enheten där respondent C verkar med dessa frågor däremot inte med att integrera det 
med det dagliga arbetet.  

4.2.3. Ansvar  
Tydlighet från ledning och chefer är något som Respondent B, E och F tycker är viktigt. 
Respondent F förklarar att det är viktigt att ha en chef som styr upp när det uppstår problem 
eller om någonting inte fungerar, för så länge alla är överens finns inga problem, det är när det 
blir problem som en chef måste vara tydlig. Respondent F berättar att på dennes arbetsplats 
har externa internundersökningar som kommunen gjort visat att ledningen och styrningen 
behöver stärkas (Medarbetarundersökning, 2014) Respondent C menar att medarbetarskap 
handlar om att kunna lyssna och att chefer i denna fråga har en speciell roll, dessa ska kunna 
väga av vad medarbetarna säger men ändå tydligt kunna ge direktiv och ta ett beslut. Om det 
råder oenighet ändå kunna gå åt ett annat håll, att vara vägledande. Respondent C har stort 
förtroende för sin chef och kan tydligt påpeka vad som fungerar bra och vad som fungerar 
mindre bra, utan att det blir dålig stämning. Framförallt vid individuella möten med chefen 
kan respondent C prata öppet och diskutera utan att det blir missförstånd. Det är annorlunda 
vid större möten då det handlar om att bli förstådd av fler människor.  

Respondent B och E framhåller att tydligheten även omfattar strukturen bland riktlinjer, mål 
och verksamhetsplan där medarbetarskap ska finnas. Respondent B förklarar även att i det 
praktiska arbetet med medarbetarskap måste chefer arbeta mer aktivt med för att det inte skall 
ligga i bakgrunden och tillslut glömmas bort. 

Både Respondent E och F berör ämnet om beslut och ansvar. Respondent E upplever att 
dennes chef samt biträdande chef har en god kommunikation och har en tydlig uppdelning av 
ansvarsområden vilket underlättar för medarbetarna och ger en tydlighet då det inte finns 
några frågetecken om vem de ska vända sig till i olika frågor. Respondent D förklarar att 
återkoppling är viktigt för att medarbetarskap ska fungera, oavsett om det är en fråga som 
ställts, en handlingsplan gjorts eller ett underlag tagits fram så är det viktigt att få feedback. 
Sker inte detta kan det orsaka problem gentemot andra samtidigt påpekar Respondent D att 
det måste finnas en förståelse för att chefen också har mycket att göra och är upptagen. Vidare 
upplever Respondent D att det är viktigt att bli lyssnad på för att medarbetarskap ska fungera.  

Respondent F framhåller vikten av att informationen kommer fram till de som fattar besluten 
och att de gör det utifrån helhetsbilden. Besluten behöver inte gå i enlighet med vad 
majoriteten av personalen vill, en chef ska kunna se helheten och utifrån detta fatta det beslut 
som behövs, oavsett om chefen då går emot hela personalstyrkan eller inte. Det ger en 
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tydlighet för personalen vad som gäller och spekulationer kan upphöra. 
 
Att organisationen är hierarkisk påverkar även hur beslut fattas och det är chefen som har det 
formella beslutsfattandet. Respondent F förklarar att detta var något som ledningen försökte 
dölja genom att uttrycka sig på olika sätt, exempelvis när ett beslut hade tagits noterades det i 
protokoll att ”vi har beslutat” trots att det var chefen som hade tagit beslutet. Detta har numera 
ändrats så att det noteras vilken person som beslutat om vad under till exempel APT.  

”Från ledningens sida vill man försöka få det som att alla är med och bestämmer, men det är 
inte så, det är formellt chefen som bestämmer och det kommer vi aldrig ifrån om vi har den 
organisation som vi har. Jag säger inte att det är fel men jag vill inte att man ska dölja det. 
Man ska tala för sig själv istället för att prata för andra.” ( Respondent F, Personlig intervju, 
2014) 

4.2.3.1. Närvaro 
Respondent A och F belyser båda vikten av en fysiskt närvarande chef. För att jobba med 
medarbetarskap anser respondent A att chefen ska vara en i gruppen, att närmaste chefen inte 
ska ha en allt för stor distans mellan sig och de övriga medarbetarna. När chefen är med mer i 
det dagliga arbetet stärks förtroendet för denne samt att chefen vet vad som händer på 
arbetsplatsen och kan vara med i utvecklingen av medarbetarskapet. Respondent A ser tydliga 
fördelar med att chefen är delaktig då detta gör att medarbetare blir sedda på ett sätt som inte 
är möjligt utan daglig kontakt samt får feedback på arbetet de utfört. Respondent F har 
upplevt att chefen har svårt att fullfölja delar i arbetet på grund av frånvaro från arbetsplatsen, 
exempelvis frånvaro i samband med möten med andra enheter. För medarbetarskap behöver 
förstalinjens chef ha möjlighet och tid att vara med sina medarbetare i det dagliga arbetet för 
att kunna vara en lagledare. 

4.2.4. Utvecklingsmöjligheter   
När det kommer till arbetet med medarbetarskap beskriver Respondent A att annonsering om 
Modigt medarbetarskap hade kunnat ske på ett annat sätt. Den känsla som medarbetarna fick 
när ledningen presenterade satsningen på medarbetarskap var att de arbetat på fel sätt och att 
medarbetarna fick en negativ känsla om utbildningen. Däremot ändrades den negativa känslan 
under utbildningen då stämningen var positiv och samtalsklimatet öppet.  
 
Respondent A och B anser att utbildningen var bra men efter utbildningstillfället har arbetet 
avstannat och behöver en bättre uppföljning. Respondent A förklarar att mycket av arbetet 
med medarbetarskap gått förlorat eftersom det inte varit ett kontinuerligt arbete. Respondent 
B anser att det hade varit till fördel att arbeta med det nya arbetssättet direkt efter 
utbildningsdagarna då det var nytt och intressant.  Respondent F och D förklarar att det är 
svårt att få alla att förstå innebörden med utbildningen och att få alla att arbeta med den 
vardagligen, det räcker inte bara med att gå utbildningen utan att individen anammar 
meningen med utbildningen och tränar på sättet att arbeta. 
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“Det är en sak att gå en utbildning, det är en annan sak att välja att ta till sig utbildningen 
eller inte.” (Respondent D, Personlig Intervju, 2014) 

Medarbetarskap kräver att cheferna orkar ta tag i det, en utbildningsdag kan inte slå igenom 
hos alla medarbetare som går den, detta verkar det finnas en övertro på förklarar Respondent 
D. Vidare saknar Respondent D värdegrundsfrågor såsom jämlikhet, jämställdhet och 
diskriminering då människor är fast i normer där saker görs och sägs utan närmare eftertanke 
och av vanans makt, utbildningstillfället hade varit ett tillfälle där detta kunde diskuterats.  

Respondent B berättar att medarbetarskap har tagits upp enstaka gånger vid APT men någon 
utvärdering eller specifika samtal om modigt medarbetarskap ännu inte inträffat.  

När det gäller själva arbetsplatsen förklarar Respondent B att gemenskapen blivit sämre 
eftersom att enheterna sinsemellan inte har en öppen kommunikation, det skulle behövas fler 
aktiviteter såsom teambuilding som engagerar hela kontoret samt de tillhörande enheter. Det 
finns ett motstånd till att genomföra sådana aktiviteter i form av resurser, inte alltid i form av 
pengar utan även i tid.  

Medarbetarskap uppfattas i grunden som bra och Respondent F framhåller att tillämpningen 
är väldigt viktig. Både Respondent A och F anser att detta bör starta ”uppifrån” och cheferna 
behöver börja arbeta med detta för att föregå med gott exempel. Respondent A anser att 
medarbetarskap är viktigt men det är svårt att förmedla detta uppåt i organisationen då det är 
många trappsteg mellan medarbetarna och koncernledningen. Det är därför viktigt att 
koncernledningen är dem som ska demonstrera gott medarbetarskap, vilket dem idag inte gör. 
Kommunikation mellan medarbetare, chefer och ledning måste bli bättre, respondent A tror 
att med ett öppnare klimat kan medarbetarskapet bli mycket bättre. Respondent F upplever att 
beslut tar lång tid att genomföra och kopplar ihop detta med att strukturen ser ut som den gör 
då organisationen är kommunal.  

Både Respondent F och A menar att om cheferna arbetar efter och visar engagemang gällande 
medarbetarskap så blir det lättare för medarbetarna att göra samma sak.  
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5. Analys 

I analysdelen nedan kommer den teoretiska referensramen tolkas och jämföras med empirin. 

5.1.   Medarbetarskap 

Samtliga respondenter beskriver medarbetarskap med ord som ärlighet, öppenhet, respekt, 
engagemang och lyhördhet. Vidare kopplas det egna ansvaret samt relationen till 
arbetskamraterna in, även chef och ledning nämns. Tengblad et al (2007) beskriver att det 
handlar om att hantera relationen till arbetsgivare, det egna arbetet och förhållandet till 
arbetskamraterna, vilket respondenterna berört. Det som respondenterna tar upp vilket 
Tengblad et at (2007) inte blandat in i definitionen är medarbetarens relation till utomstående 
parter såsom kunder, samarbetspartner, brukare eller besökare. Møller (1994) menar att 
medarbetarskap kräver hängivenhet från medarbetaren inom områdena produktivitet, 
relationer och kvalitet. Detta kan kopplas till det som respondenterna har beskrivit som 
individens inställning till gruppen och arbetet. 

En del av medarbetarskap är relationen till arbetsgivaren, chef och ledning (Tengblad et al, 
2007). Respondenterna har i relation till detta tagit upp närvaro samt kommunikation. 
Respondent F förklarade att det förmedlats från arbetsgivarens håll att organisationen ska ses 
som en organism där alla ska göra på samma sätt och att det inte finns några konflikter, vilket 
inte speglar verkligheten. Tourish och Robson (2006) förklarar att medarbetare har en tendens 
att undvika att förmedla kritik till överordnade, då ett budskap förmedlas att det inte finns 
några konflikter kan det bidra till att kritik till överordnade undviks. Detta stämmer överens 
med respondenternas upplevelse. Respondent B förklarar att under APT noterar chefer 
problem som tas upp men utvecklar inte en lösning och det uppfattas som ett motstånd från 
chefer när ett beslut ifrågasätts eller det kommer andra förändringsförslag vilket resulterat i att 
flertalet medarbetare väljer att inte dryfta åsikter under APT, där det är tänkt att frågor ska tas 
upp. Att kritik inte framförs till chef och ledning tyder på att klimatet för medarbetarskap, än 
så länge, inte är helt fördelaktigt då öppenhet och tillit är viktiga delar i medarbetarskap 
(Tengblad et al, 2007). 

För att bli tryggare i att ge kritik till överordnade behöver medarbetare tränas i retorik, 
reflektion över den egna rollen och det egna ansvaret även chefer behöver tränas i att motta 
och hantera kritik (Tourish & Robson, 2006). Respondent F förklarar att det inte handlar om 
att medarbetare måste få som de vill men chefen måste vara beslutsför och ge återkoppling på 
resultatet eller uteblivet resultat. Det som respondenterna framhåller är att de verktyg som 
medarbetarskapsutbildningen tillhandahållit underlättat dels reflektionen över det egna sättet 
att tänka och hur individen ska formulera sig. Det beskrivs med andra ord att arbetsgivare 
förmedlar ett dubbelsidigt budskap, ena sidan säger: “Det finns inga konflikter”, vilket inte 
stämmer överens med respondenternas verklighet och kan vara en bidragande orsak till att 
medarbetare undviker att lyfta problem som kan skapa konflikt. Å andra sidan har 
medarbetarna fått verktyg för reflektion och sättet de uttrycker sig på för att undvika 
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konflikter såsom Tourish och Robson (2006) menar är ett sätt att få upp konflikter till ytan.  
 
“Sen måste man ha den förståelsen att alla gör fel någon gång, sånt måste man ha överseende 
med och hoppas att andra har överseende när man själv gör något dumt.” (Respondent E, 
Personlig intervju, 2014) 

Scarnati och Scarnati (2002) menar att samarbete och ökad självmakt hos individerna kan 
skapa värde inom organisationer och samtliga respondenter menar att medarbetarskap syftar 
till att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet inom kommunens förvaltningar, 
enheter och arbetsgrupper samt till de som kommer i kontakt med kommunen. Det är även ett 
sätt att få medarbetarna att prata samma språk inom alla förvaltningar. Respondent E 
poängterar vikten av att kunna säga till en medarbetare när denne gjort något som inte var 
genomtänkt, utan att detta skapar en konflikt. 

“Det handlar inte om dig själv och ditt arbete, utan vi är en grupp, där vi arbetar tillsammans” 
(Respondent B, Personlig intervju, 2014). 

Vidare menar Tengblad att medarbetarskap alltid existerar, oavsett om det är väl fungerande 
eller inte och oavsett om själva termen används. Denna bild bekräftar respondenterna, både 
respondent E och F förklarar att flertalet delar av det som togs upp under utbildningen Modigt 
medarbetarskap var de redan medvetna om, däremot sågs nyttan med utbildningen då det inte 
är självklart för alla andra medarbetare inom organisationen. Av detta går det att utläsa att 
syftet med utbildningen skulle klargjorts för medarbetarna. 

 
Hällstén och Tengblad (2006) menar att förmågan att möta varandra som individer är viktigt 
för medarbetarskap. Detta är någonting som några av respondenterna tar upp. 
“För mig är det viktigt att ta ansvar för mina uppdrag. Att vara en god medarbetare är för 
mig att kunna fungera i ett arbetslag och att kunna fungera både uppåt, nedåt och på 
bredden. Att kunna hjälpa andra med det jag kan och att också känna att jag kan be om 
hjälp när jag själv behöver” (Respondent D, Personlig intervju, 2014) 
Att möta andra medarbetare och se de olika egenskaper, förutsättningar och färdigheter som 
värdefulla och en tillgång istället för som ett hot. Det som även tagits upp är att hantera 
konflikter, att kunna säga till en medarbetare när något de gjort kunde gjorts annorlunda utan 
att det blir en konflikt samt att andra kan göra detsamma. (Hällstén & Tengblad, 2006) 
Møller (1994) beskriver tre huvuddelar för medarbetarskap, ansvar, lojalitet och initiativ. Det 
respondenterna nämner angående detta är att ansvar för sitt eget arbete och gruppens arbete är 
viktigt för medarbetarskapet. Att känna ansvar för organisationens resultat nämns i form av 
den egna förvaltningens och enhetens resultat. Resultat för organisationen i stort nämns som 
en problematik då alla förvaltningar strider för sin ekonomi och överlevnad. Enligt Møllers 
(1994) beskrivning av ansvar är detta inte fördelaktigt för ett fungerande medarbetarskap. Vad 
gäller lojalitet gentemot andra medarbetare samt att bidra med laganda, ta initiativ förklarar 
respondenterna som viktigt. Att arbeta tillsammans, be om hjälp samt hjälpa andra i arbetet. 
Respondent B beskriver att när enheten har växt i personalantal har lagandan blivit sämre då 
kontakten blivit sämre med de olika delarna av enheten. Vad gäller lojalitet gentemot 
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organisationens mål nämns detta inte som en huvudpunkt av respondenterna när det kommer 
till medarbetarskap, vilket kan tolkas som att dessa inte tas upp i relation till varandra. 
Hällstén och Tengblad (2006) beskriver fem former av medarbetarskap, av dessa fem passar 
inte outvecklat medarbetarskap in på någon av respondenternas beskrivning. Däremot finns 
en frustration över att det ibland är otydliga direktiv från ledningen. Organisationsorienterat 
medarbetarskap är det som passar bäst in på respondenternas beskrivning av 
medarbetarskapet, där system, riktlinjer och metoder är skapade från centralt håll, 
kommunala verksamheter är ofta styrda av lagar och direktiv. En av förklaringarna till att 
Modigt medarbetarskap hamnat på dagordningen är att arbetsgivare velat skapa en enighet 
över hela organisationen, där verktyg såsom Upplevelsekuben och Klart språk ska bidra till 
ett enhetligt bemötande och agerande.  Det som respondenterna framhåller, är vikten av att 
chef och ledning är tydlig med struktur, riktlinjer, mål och verksamhetsplan för att 
medarbetarskapet ska fungera. Organisationsorienterat medarbetarskap innefattar även 
regelbunden uppföljning av resultat. Respondent D anser att återkoppling i arbetet är viktigt 
och vad gäller uppföljning av arbetet med medarbetarskap efter utbildningen anser 
respondent A och B att på grund av den uteblivna återkoppling och uppföljning har arbetet 
avstannat, respondent A förtydligar ytterligare och menar att stora delar av arbetet gått 
förlorat. På grund av den uteblivna uppföljning och återkoppling passar de förvaltningar som 
respondenterna tillhör inte in på organisationsorienterat medarbetarskap även om syftet med 
införande av Modigt medarbetarskap är att skapa ett enhetligare bemötande över 
organisationen. 

Granberg (2011) menar att de chefer som figurerar närmre den operativa verksamheten har 
en nyckelposition när det gäller att förvalta det bestående och leda 
förändring.  Grupporienterat medarbetarskap (Tengblad et al, 2007) kan också kopplas till 
några av respondenternas arbetsplats, skillnaderna beror förmodligen på att olika 
förvaltningar arbetar på olika sätt och att respondenterna uppfattat medarbetarskap olika. 
Inom grupporienterat medarbetarskap ingår även planering och genomförande av 
verksamheten, vilket passar in på några av respondenternas arbete, ansvar för kvalitet och 
leverans kan även ingå men det formella ansvaret och ansvar för ekonomi ligger fortfarande 
på ledning och chefer. Individorienterat medarbetarskap och ledarlöst medarbetarskap 
(Tengblad et al, 2007) innefattar allt för lite organisatoriskt styrning för att det ska passa in 
på de kommunala verksamheter som respondenterna tillhör. 

5.2.   Modigt Medarbetarskap 
Hällstén och Tengblad (2006) anser att det krävs engagemang från en organisation som ska 
införa medarbetarskap, dels krävs bland annat förändringar i ledarskap samt att det är stor 
vikt på att medarbetarna äger sitt egna medarbetarskap. Eskilstuna kommun har under 
perioden 2012-2014 gjort en storsatsning på medarbetarskapet hos alla som är anställda i 
kommunen. I denna satsning har först chefer fått utbildning för att just kunna förändra 
ledarskapet. Kommunen har under satsningen fokuserat på att medarbetarna ska känna 
öppenhet och att dem ska bli “modiga”. Den satsning som pågår hos Eskilstuna kommun går 
hand i hand med de krav som Hällstén och Tengblad ställer upp. Conger och Kanugo (1988) 
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samt Greasley et al (2008) menar att organisationer delegerar makt samt kontroll till 
medarbetare för att eftersträva högre grad av effektivitet vilket delvis stämmer in på varför 
Eskilstuna kommun införde medarbetarskapet men kommunen gjorde det även för att 
förbättra bemötandet gentemot kunder, besökare, brukare, företag, samarbetspartners och 
invånare. 
Hällstén och Tengblad (2006) menar att medarbetarstrategier handlar om att medarbetaren 
måste bli mer medveten om sina val och förhållningssätt samt reflekterar över dessa. 
Vanemönster och brister kräver dels att det finns en medvetenhet kring dessa och ett 
engagemang för att en förändring ska bli möjlig. Respondenterna A menar att Modigt 
Medarbetarskap har gjort precis det som Hällstén och Tengblad syftar till, alltså skapa 
medvetenhet om sina val. Respondent A berättar att utbildningen fick tankar att väckas för 
att deltagarna fick resonera med sig själva och tillsammans för att öka förståelsen varför 
personer agerar och tänker som de gör. Hällstén och Tengblad (2006) samt Banhold (1997) 
menar att medarbetaren bör vara generös med att dela med sig av sin kunskap samt våga 
fråga om hjälp när det behövs. Respondent A menar att detta sätt att tänka funnits sen 
tidigare. ”Behöver jag hjälp så ber jag om hjälp…”. 
Hällstén och Tengblad (2006) förespråkar att medarbetarskap ska baseras på god kunskap 
samt beprövad erfarenhet. Dem menar att medarbetarna måste lära sig bättre arbetsmetoder, 
skapa förståelse till sitt yrke och ha gemensamma diskussioner för utveckling av det 
gemensamma samt enskilda arbetet. Hällstén och Tengblads tankar kan kopplas ihop med 
arbetet om medarbetarskap som sker på respondent F:s arbetsplats, där chefer tar upp ämnet 
på APT, gruppmöten eller i samband med kick-offer. Arbetet med upplevelsekuben på 
Eskilstuna kommun kan ses som ett försök från ledningens sida att skapa gemensamma 
diskussioner för att utveckla arbetsplatserna. Respondent C menar att upplevelsekuben gör 
det möjligt för medarbetarna att kunna diskutera med varandra trots att många individer har 
olika åsikter och uppfattningar. Respondent B, C och E anser att även om materialet var bra 
och att det skapar ett forum för att skapa förståelse för hur den egna personen och andra 
tänker kring olika situationer, dock har detta inte används i det dagliga arbetet eller i 
arbetsgruppen. Yukl och Becker (2006) berättar att organisationer förvånas över hur lätt det 
är att applicera empowerment. Men dem menar att det krävs att utvecklingen ska bli en del 
av den långsiktiga strategin hos organisationen för att den ska bli långvarig (Yukl & Becker, 
2006). Däremot berättar respondent A att det inte skett någon direkt uppföljning förutom en 
utvärdering av själva utbildningen, detta för att alla i arbetsgruppen inte har genomfört 
utbildningen. Respondent A gick utbildningen i höstas och ännu har ingen uppföljning ägt 
rum, men menar att detta är inplanerat för framtiden. För respondent B, C samt E har 
medarbetarskap tagits upp på någon enstaka APT men någon annan uppföljning har det inte 
funnits. Verktyg som uppfattas positivt av medarbetaren men inte används tyder på att 
arbetet med ett aktivt medarbetarskap efter utbildningen inte prioriterats, såsom med alla 
förändringar tar det tid att uppnå mål, Hällstén och Tengblad (2006) menar att 
medarbetarskap inte sker vid en handvändning, det kräver tid och förståelse av både chefer 
och medarbetare.  
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5.3.   Ansvar 
Organisationer måste inte bara se medarbetare och chefer i relation till varandra utan även 
integrera dessa vid övningstillfällen eller fortbildningstillfällen (Bertlett et al, 2012). Modigt 
medarbetarskap bygger på en utbildning alla chefer genomgått som heter Modigt ledarskap. 
Även om utbildningarna inte samkörs så är syfte och innehåll ihop kopplat. 

Tengblad et al (2007) samt Heide och Simonsson (2011) menar att den formella delen av 
chefskapet inte ska tas bort i och med att medarbetarskap kommer på dagordningen. Om 
organisationen är hierarkisk påverkar det även hur beslut fattas och det är chefen som har det 
formella beslutet. Respondent F förklarar att detta var något som chefen försökte dölja 
genom att uttrycka sig på olika sätt, exempelvis när ett beslut hade tagits noterades det i 
protokoll att ”vi har beslutat” trots att det var chefen som hade tagit beslutet. Detta har 
numera ändrats så att det noteras vilken person som beslutat vad under till exempel APT. 
Detta tyder på att det inte är fördelaktigt att ignorera det uppenbara, alltså, är det chefen som 
äger besultsrätten är det ingen bra idé att låtsats som något annat, det kan skada förtroendet 
och tilliten vilket inte är bra för medarbetarskap (Hällstén & Tengblad, 2006). 

Är förtroendet lågt för chefer och ledning uppstår något som Hällstén och Tengblad (2006) 
benämner som ett motarbetarskap där medarbetarnas åsikter endast framförs vid chefers 
frånvaro. Förtroendet och tilliten mellan ledning, chefer och medarbetare är otroligt viktigt 
speciellt när chefen är med i det dagliga arbetet.  Respondent A förklarar att efter att ha sett 
skillnaden mellan en närvarande och frånvarande chef, föredras en närvarande chef eftersom 
att det underlättar arbetet och chefen är medveten om vad som händer på arbetsplatsen. 
Respondent F ger medhåll och förklarar att det är en nackdel med en frånvarade chef. Vidare 
kan förtroende och tillit kopplas till enhetens storlek där respondent B vittnar om att efter 
enheternas ökning i personalstyrka har gemenskapen blivit sämre. Försök att ordna tillfällen 
såsom teambuilding har inte lyckats och viljan att förändra måste, som respondent A och F 
uttrycker det, “börja uppifrån”. Respondenterna anser även att chefer behöver föregå med 
gott exempel. Tengblad (2003) menar att det inte är ovanligt att problem på arbetsplatsen 
sopas under mattan och övergår till skvaller. När problem inte tas itu med eller aldrig blir 
åtgärdade skadas förtroendet och medarbetar slutar ta upp problem. Respondent E upplever 
att detta är ett problem, att problem inte lyfts men tror inte att arbetet med medarbetarskap 
kan lösa detta utan ser det som en inställning från andra medarbetare som inte kan förändras. 
Respondent C ser problem med att APT tillfällena involverar ett stort antal personer och att 
det bidrar till att vissa medarbetare inte kommer till tals, detta skulle kunna lösas genom att 
blanda diskussioner i små och stora grupper. Eftersom att det upplevs att problem inte tas 
upp är det något som både chefer och medarbetare, i enlighet med Bertlett et al (2012), 
skulle behöva tränas mer i, att ge och få kritik och denna träning kunna samköras. 

Hällstén och Tengblad (2006) tar upp bemanning i samband med medarbetarskap. De menar 
att ökat ansvar för medarbetaren inte är samma sak som att arbetsbelastningen för 
medarbetaren ska öka. Respondent F uttrycker en svårighet i att frivilligt ta på sig 
extrauppgifter ”Det är ju så att om man tar på sig extrauppgifter så har man fortfarande 
kvar sina gamla, så man ökar sin egen arbetsbelastning.” (Respondent F, Personlig intervju, 
2014). Det sker alltså ingen avlastning automatiskt och respondent F berättar även att mödan 
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för extrauppdrag visar sig mer i form av verbalt beröm än i form av lön. Hällstén och 
Tengblad (2006) menar motivation för medarbetarskap måste vara mer än bara lön och ser 
en problematik när gott medarbetarskap belönas, detta ska ju vara självklart på samma sätt 
som gott uppförande eller att en medarbetare inte uppvisat dåligt uppförande. Det respondent 
F beskriver tyder på att det krävs mer än verbalt beröm för att motivera medarbetare, väljer 
arbetsgivaren dessutom att inte använda ökad lön som motivationsfaktor krävs det ytterligare 
ansträngningar. 

Det formella ansvaret ligger hos chef och ledning vilket Hällstén och Tengblad (2006) samt 
respondent F är rörande överens om. ”Från ledningens sida vill man försöka få det som att 
alla är med och bestämmer, men det är inte så, det är formellt chefen som bestämmer och 
det kommer vi aldrig ifrån om vi har den organisation som vi har. Jag säger inte att det är 
fel men jag vill inte att man ska dölja det…..” ( Respondent F, Personlig intervju, 2014) 
Medarbetarskap handlar inte om att problemlösning helt ska förskjutas till medarbetaren då 
det formella arbetsgivaransvaret ligger på arbetsgivaren och inte kan delegeras och formellt 
ligger även beslutsmandatet hos chef och ledning (Hällstén & Tengblad, 2006). Lösningen är 
att tillsammans åstadkomma effektivare arbetsmetoder, i dialog lösa problem och 
effektivisera (Ibid, 2006). 

5.3.1.                  Närvaro 

Kraven som medarbetare har på chefen försvinner alltså inte utan finns fortfarande kvar 
(Tengblad et al 2007; Granberg, 2011), tydlighet vad gäller arbetsuppgifter är något som 
anses som viktigt av respondent F. Andra krav såsom att vara insatt i verksamheten samt att 
som chef vara närvarande betonar flera respondenter. Är inte chefen närvarande eller insatt i 
verksamheten blir det problematisk för både medarbetare och chefer. Respondent A ser 
tydliga fördelar med att ha en chef som är insatt i verksamheten och närvarande på ett sätt 
som inte är möjlig utan daglig kontakt och feedback på arbetet. Respondent F ser tydliga 
nackdelar med att ha en chef som inte fysiskt har möjlighet att vara på arbetsplatsen på 
grund av möten och liknande. Respondent F förklarar att medarbetarskap kräver att 
förstalinjens chef måste ha möjlighet och tid att närvara i det dagliga arbetet. Tengblad och 
Hällstén (2006) menar att chefskapets ansvar såsom personalansvar och verksamhetsansvar 
inte kan delegeras likaså menar de att det måste finnas rimligt stora chefsområde. 

5.4.   Utvecklingsmöjligheter 
Respondent C berättar att det sker ett kontinuerligt arbete med medarbetarskap, att det är 
någonting som finns med precis hela tiden. Hällstén och Tengblad (2006) ser kontinuitet 
som en förutsättning för utvecklandet av ett fungerande medarbetarskap. Vidare menar dem 
att medarbetare och chefer i dialog måste ta fram mål och hur målen ska uppnås samt följa 
upp måluppfyllelsen, göra utvärderingar och justeringar. Det kontinuerliga arbetet har inte 
skett på alla arbetsplatser och respondent B anser att det hade varit till fördel att arbeta med 
det. Respondent F och D förklarar att det är svårt att få alla att förstå innebörden med arbetet 
med medarbetarskap och att få alla att arbeta med det vardagligen, det räcker inte bara med 
att gå en utbildning utan individen måste anamma meningen och träna på sättet att arbeta. 
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“Det är en sak att gå en utbildning, det är en annan sak att välja att ta till sig utbildningen 
eller inte.” (Respondent D, Personlig Intervju, 2014) 
För majoriteten av respondenterna är det under APT som medarbetarskapet diskuteras och att 
det är chefen som sätter agendan för detta. För respondent F har det däremot inte förekommit 
några specifika tillfällen där endast medarbetarskap är i fokus men ämnet berörs ofta under 
andra tillfällen. Hällstén och Tengblad (2006) menar att det krävs aktiviteter som är 
separerade från det traditionella personalmötet för att skapa ökat engagemang, förtroende, 
samarbete och ansvartagande. Anledningen till att aktiviteterna ska vara separerade är för att 
det behövs en koncentrerad diskussion och beslut om hur arbetsgruppen kan utvecklas 
(Hällstén & Tengblad, 2006). Att medarbetarskap diskuteras under APT är inte förvånande 
eftersom det är då enheterna samlas samt är ett forum för diskussion, att ordna ett eget tillfälle 
för diskussion kring medarbetarskap är säkerligen bra för dess utveckling men detta kräver tid 
från det övriga arbetet. 
Efter aktiviteterna är det viktigt att göra utvärderingar anser Hällstén och Tengblad (2006). Ett 
förslag dem pressenterar är medarbetarenkäter som kan användas för att kartlägga hur nuläget 
och utvecklingen ser ut i en arbetsgrupp eller en enhet. Dem menar att enkäterna inte endast 
ska syfta till att utpeka dem negativa resultat i arbetet eller hos chefen, dem ska fokusera på 
att utveckla medarbetarskapet, hur synen på det egna och arbetsgruppens medarbetarskap är 
och hur relationen till chefen fungerar. Modigt medarbetarskap kan ses som en aktivitet som 
skett på Eskilstuna kommun, däremot berättar enbart respondent D att en faktisk utvärdering 
skett, detta ett år efter aktiviteten. Respondent C som inte haft en riktig uppföljning av Modigt 
medarbetarskap på arbetsplatsen förväntar sig att utbildningen borde följas upp ordentligt, 
och att medarbetarna sedan få ta del av utvärderingen. 
Vid sidan av aktiviteter och utvärderingar nämner också Hällstén och Tengblad (2006) samt 
Heide och Simonsson (2011) att det krävs diskussioner kring medarbetarskap och 
förhållningsregler i arbetsgruppen. Detta för att skapa ett engagemang samt att 
medarbetarskapet ska få fäste i praktiken. På respondent D:s arbetsplats har sådana 
diskussioner kommit upp och respondenten upplever att arbetet har underlättats efter detta. 
Vidare menar Hällstén och Tengblad (2006) att regler inte sätts för att förhindra eller blockera 
någon från sitt arbete utan regler skall fungera som stöd och utforma ett ramverk för ansvar 
och utveckling vilket leder till effektivitet och inte en hämmande aktion. Vid diskussioner 
anser respondent B, E och F att tydlighet från ledningens och chefernas sida är viktigt. 
Respondent F förklarar att det är viktigt att ha en chef som styr upp när det uppstår problem 
eller om någonting inte fungerar, för så länge alla är överens finns inga problem, det är när det 
blir problem som en chef måste vara tydlig. Tydligare rutiner för medarbetarskapet och 
ansvarsfördelningen är något som verkar krävas och som Hällstén och Tengblad (2006) funnit 
att den offentliga sektorn varit relativt dåliga på. 
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6. Diskussioner och Slutsatser  

 Analysen visade att Eskilstuna kommun bör fokusera mot ett kontinuerligt 
arbete samt uppföljning av arbetet medarbetarskap. 
Det krävs diskussioner kring medarbetarskap och förhållningsregler inom 
arbetsgruppen. Detta för att skapa ett engagemang samt att medarbetarskapet ska få 
fäste i praktiken. Att förtydliga innebörden med utbildningen och få medarbetaren att 
arbeta med konceptet vardagligen, det räcker inte bara med att gå utbildningen utan 
meningen med utbildningen måste anammas och praktiskt arbeta utefter konceptet. Att 
arbeta och utnyttja de verktyg som tillhandahållits i vardagen underlättar 
kommunikationen i en stor organisation som Eskilstuna kommun, då medarbetarskap 
uppfattas olika av olika personer är det bra med gemensamt språk och verktyg för att 
öka medvetenheten.  

 Analysen indikerar på att tydlighet från chefer och ledning är av stor vikt för 
medarbetaren. 
En fördel för medarbetarskap är att chefer och ledning på ett tydligare sätt arbetade 
med medarbetarskap och själva föregick med gott exempel. Vidare behöver chefer och 
ledning vara tydliga med vilket ansvar som ligger på medarbetaren, diskussioner kring 
medarbetarskap samt förhållningsregler i arbetsgruppen. Vad som är uppgiften, hur 
långt det egna ansvaret sträcker sig samt vem som har beslutanderätt i olika frågor och 
situationer alltså vilka riktlinjer som gäller. Detta kan skapa en känsla av ansvar för 
det egna arbete, gruppens arbete, enhetens och organisationens resultat på ett sätt som 
gynnar medarbetarskap.  

 Analysen pekar på att ledningen vill ha ett ”ge och ta förhållande”. 
Önskar en organisation införa medarbetarskap, kräver det inte bara engagemang av 
medarbetare och chefer utan det gäller att visa det genom handling också. Att be om 
ett öppnare och ärligare arbetsklimat kräver att chefen hanterar det och inte trycker ner 
det. Vidare krävs det att ledningen ger tillbaka det dem får från medarbetarna, ber 
ledningen om öppenhet samt får detta måste dem ge tillbaka samma sak till 
medarbetarna.  

 Analysen visar att kommunikation är en avgörande del i medarbetarskapet. 
Kommunikation är en central del i arbetet med medarbetarskap. Vid fungerande 
kommunikation kan ämnen, beteenden och värderingar som kan verka självklara 
diskuteras och underlätta det fortsatta arbetet. En förbättrad kommunikation 
medarbetare emellan samt gentemot kunder, samarbetspartner, brukare och besökare 
stärker arbetsmoralen samt den gemensamma sammanhållningen.  

 Analysen pekar på att ledningen bör arbeta med ett förtydligande syftet för 
medarbetarskap. 
Analysen pekar på att det är av stor vikt att vara tydlig med syftet av 
implementeringen av ett nytt arbetssätt. När en organisation ska införa ett nytt 
arbetssätt krävs det en öppen diskussion kring syftet. En fördel för implementeringen 
är om ledningen är öppna från start och klargör vilka brister som implementeringen 
ligger bakom samt vad målet är med ett nytt arbetssätt, modigt medarbetarskap. 
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Vidare visar analysen att medarbetarna önskar tydligare bakgrundsfakta inför framtida 
satsningar, för att inte få en negativ inställning.  

 Analysen antyder att medarbetarskapets värde är mer än bara för 
medarbetaren.  
Värdet av medarbetarskap är dels för individen och den personliga utvecklingen, det är 
gynnsamt för organisationen som med sina medarbetare utvecklas. Medarbetarskapets 
värde kan även ses i relation till externa parter som kommer i kontakt med 
organisationen exempelvis kunder, samarbetspartner, brukare och besökare 

 Analysen pekar på att arbetsplatsträffarna behöver utvecklas vad gäller 
effektivitet och kvalitet.  
APT är tillfällen för diskussioner kring arbetsplatsen och genom analysen har det 
framkommit att det stora antalet personer som medverkar vid träffarna försvårar den 
öppenhet som krävs för medarbetarskap. För att åstadkomma högre kvalitet behöver 
APT tillfällen diskuteras och planeras för att nå högre kvalitet och effektivitet. 

 Analysen pekar på att en närvarande chef är av största vikt för 
medarbetarskap. 
Chefens närvaro och förmåga att vara insatt i verksamheten är en viktig faktor för att 
möjliggöra ett väl fungerande medarbetarskap. En chef som arbetar med och bland 
arbetsgrupperna stärker ett decentraliserat chefskap som främjar känslan av ett friare 
medarbetarskap.  

Diskussionen kring definitionen av medarbetarskap kan ses som icke färdigutvecklad då 
analysen visar att definitionen saknar aspekter till externa parter. Vilket studien anser är 
nödvändiga i och med att den riktiga definitionen utgår från hur medarbetaren hanterar 
förhållandet mellan arbetsgivaren, kollegor samt det egna arbetet.  

Satsningar på personal och chefer är kostsamma, speciellt för en stor organisation som en 
kommun, därför är det av vikt att satsningarna ger resultat. Utvärderingar av satsningarna är 
också viktiga för att kunna analysera resultatet samt för att utveckla en verksamhetsplan för 
långsiktiga mål. Eskilstuna kommun utvecklade Smart ledarskap för att träna de individer 
med chefsroller i personalhantering. Vidare utvecklades Modigt medarbetarskap för att all 
personal i kommunen ska tala ett gemensamt språk, däremot indikerar analysen på att 
satsningen som kommunen gjort saknar uppföljning på samtliga arbetsplatser. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 

- Koppla empowerment och medarbetarskap till lön och motivation. 
Det finns olika sätt att motivera medarbetare, en motivationsfaktor kan vara lön. Det 
studien funnit är att medarbetarskap inte är en stor del av lönekriterierna, alltså är det 
ingen motivationsfaktor. Vidare verkar verbalt beröm inte räcka som motivation utan 
det krävs något mer.    

- Vidare forskning om Modigt ledarskap. 
Då Modigt ledarskap ligger till grund för Modigt medarbetarskap vore det intressant 
att gå djupare på utbildningen, Modigt ledarskap, som cheferna gått på Eskilstuna 
kommun. Då Modigt medarbetarskap utvecklats från Modigt ledarskap ser 
författarna värde att studera utbildningen på samma sätt som denna studie är utförd. 

- Fortsatt forskning på medarbetarskapets inverkan på organisationens resultat. 
Genom att koppla samman organisationens resultat med satsningar på 
medarbetarskap, blir prestationen bättre, sämre eller oförändrad? Är det skillnad på 
detta sett över tid?  

- Kvantitativ undersökning på Modigt medarbetarskap för att se vilka resultat 
satsningen haft för alla medarbetare på Eskilstuna kommun. 
Genom att utföra en kvantitativ undersökning där enkätundersökningar ligger till 
grund för insamlad empiri kan ett bredare perspektiv från Modigt medarbetarskap 
presenteras. Vidare anses att en kvantitativ undersökning skulle bidra till Eskilstuna 
kommun i form av utvärdering av de effekter satsningen haft som mål att nå.  

- Fortsatt forskning om medarbetarskapet i praktiken genom observationer. 
Författarna tror också att en undersökning genom observationer kan gynna det 
praktiska arbetet med medarbetarskap. Genom att ta in utomstående parter som 
studerar arbetet skulle detta ge ett helhetsperspektiv som kan bidra till framtida 
utveckling.  

- Fortsatt forskning om medarbetarskap på privata organisationer.  
Genom att genomföra en beskrivande studie hos en privat organisation kan resultatet 
bidra med att belysa de skillnader offentlig och privat har gentemot varandra, är det 
som teorin säger, satsar offentlig sektor mer resurser på utbildning än privat sektor?
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Bilaga 1. 
Information inför intervjutillfället 
Vi är tre innovationsstudenter som skriver vår C-uppsats i företagsekonomi med inriktning på 
management. Vår C-uppsats kommer att handla om medarbetarskap och då beskrivet ur 
medarbetarens synvinkel eftersom att det ofta beskrivs ur chefer och ledares perspektiv.  
 
Undersökningen genomförs i syfte att beskriva sättet att arbeta med medarbetarskap, till 
vilket syfte medarbetarskap används samt vilka utvecklingsområden som finns, beskrivet ur 
medarbetarens synvinkel.  
 
Avsikten med datainsamlingen är att synliggöra de eventuella fördelar och brister som finns i 
det praktiska arbetet med medarbetarskap och därmed kunna bidra till utvecklingen av 
medarbetarskap som ämne. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas, detta material 
kommer endast studiens kontaktpersoner ha tillgång till. Det som presenteras i uppsatsen är en 
sammanställning av intervjun.  
 
Uppstår några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till någon av 
oss, Maria, Linus och Robin, som skriver uppsatsen eller vår handledare på Mälardalens 
Högskola Angelina Sundström. 
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Student 

Innovationsprogrammet 
Mälardalens Högskola 
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Mälardalens Högskola 
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inus.linder92@gmail.com
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Student 

Innovationsprogrammet 
Mälardalens Högskola 

070-062 07 73 

Angelina Sundström 
Universitetsadjunkt 

Mälardalens Högskola 
angelina.sundstrom 

@mdh.se 

 

 

  



 
 

Bilaga 2. 

Intervjuguide 

Vem är du? Vad arbetar du med? Hur länge har du gjort det?  
(bakgrund) 
Beskriv vad medarbetarskap innebär för dig (syfte, initiativtagare, motivation, ägande av 
medarbetarskapet) 
Hur arbetar du med medarbetarskap? (implementering, effekter, praktiskt, ägande av 
medarbetarskapet) 
Kan du berätta om Modigt medarbetarskap?  
När gick du utbildningen?  
Hur ser du på modigt medarbetarskap?  
(Utbildningen, Materialet, Utvärdering, syftet med modigt medarbetarskap) 
Beskriv vad medarbetarskap innebär på din arbetsplats?  
Hur arbetar ni, din arbetsgrupp/din chef med medarbetarskap? 
(arbetet i arbetsgruppen, det praktiska arbetet, utbildning, ägande av medarbetarskapet) 
Beskriv vilka förutsättningar du anser är viktiga för ett medarbetarskap.  
Vad krävs för att medarbetarskap ska fungera?  
– av dig själv? Kollegor? Chef? 
(ledarskap, inflytande, kompetens, förtroende, kommunikation, engagemang, antal 
medarbetare) 
(system som ger de anställda incitament att agera i enlighet med organisationens intressen) 
Beskriv vad du förväntar dig att: medarbetarskap ska leda till?  
(effekter, praktiskt, mål, ägande av medarbetarskapet) 
Skulle du kunna berätta om vad som varit positivt med medarbetarskap?  
Skulle du kunna berätta om vad som varit negativt med medarbetarskap? 
Är det något som du anser har varit onödigt att genomföra i processen mot ett utvecklat 
medarbetarskap? 
(medarbetarskap i offentlig verksamhet, effekter, implementering, förtroende, bemanning, 
engagemang) 
Har din yrkesroll förändrats i samband med medarbetarskapet?  
Om ja; Hur har din yrkesroll förändrats? (effekter, professionalism) 

  



 
 

Bilaga 3. 
Operationalisering.  

Teoretisk bakgrund Kategori Fråga till intervjuguiden 

 Bakgrundsinformation Vem är du? 
Vad arbetar du med? 
Hur länge har du gjort det? 

(Møller, 1994; Hällstén & 
Tengblad, 2006; Tengblad et al 
2007) 

Medarbetarskap;  Beskriv vad medarbetarskap innebär 
för dig 

(Tengblad et al 2007) Medarbetarskap; Hur arbetar du med medarbetarskap? 

(Modig medarbetarskap, folder, 
2014) 

Modigt 
Medarbetarskap 

Kan du berätta om Modigt 
medarbetarskap? 
När gick du utbildningen? 
 

(Modig medarbetarskap, folder, 
2014; Hällstén & Tengblad, 
2006) 

Modigt 
medarbetarskap 

Hur ser du på modigt medarbetarskap? 

(Tengblad et al 2007; Yukl, 
2012) 
(Forslund, 2009) 

Medarbetarskap 
 

Beskriv vad medarbetarskap innebär på 
din arbetsplats? 

(Forslund, 2009; Yukl, 2012) Ledarskap 
Chefskap 

Hur arbetar ni, din arbetsgrupp/din chef 
med medarbetarskap? 

(Møller, 1994; Hällstén & 
Tengblad, 2006; Tengblad et al 
2007; Bertlett et al, 2012) 

Medarbetarskap Beskriv vilka förutsättningar du anser 
är viktiga för ett medarbetarskap. 

(Møller, 1994; Banhold, 1997; 
Hällstén & Tengblad, 2006; 
Tengblad et al 2007; Bertlett et 
al, 2012) 

Medarbetarskap 
Chefskap 
Ledarskap 

Vad krävs för att medarbetarskap ska 
fungera? 

 Av dig själv? Kollegor? Chef? 

(Tengblad et al 2007) Medarbetarskapet Beskriv vad du förväntar dig att 
medarbetarskap ska leda till? 

(Møller, 1994; Tengblad et al 
2007) 

Medarbetarskap 
Utvecklingsmöjligheter

Skulle du kunna berätta om vad som 
varit positivt med medarbetarskap? 
Skulle du kunna berätta om vad som 
kan förbättras med 



 
 

medarbetarskapet/modigt 
medarbetarskapet? 
Är det något som du anser har varit 
onödigt att genomföra i processen mot 
ett utvecklat medarbetarskap? 

(Bertlett et al, 2012) Medarbetarskap Har din yrkesroll förändrats i samband 
med medarbetarskapet? 
Om ja; Hur har din yrkesroll 
förändrats? 

(Granberg, 2011) Chefskap Arbetar din chef med medarbetarskap? 

(Heide & Simonsson, 2011) Modigt 
medarbetarskap 
Utvecklingsmöjligheter

Har ni haft någon uppföljning när det 
kommer till medarbetarskapet? 

 


