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Trender i samhället har gett medarbetarna större utrymme i arbetslivet där engagemang, 

delaktighet och medarbetarnas påverkan betonas. Inom medarbetarskapet har ledarens roll fått 

ett mindre fokus. Studiens syfte har därmed varit att undersöka medarbetarskapet utifrån 

ledarens perspektiv och hur de upplever att deras roll tar sig i uttryck.   

 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer, där åtta 

ledare med innefattande personalansvar deltog. Data analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys där resultatet visade på tre huvudteman: Synen på medarbetarskap, 

organisationens påverkan samt den pedagogiska ledaren.  

 

Resultatet visade att begreppet medarbetarskap är svårdefinierat och upplevdes olika bland 

ledarna. Det är således ett abstrakt begrepp där organisationen och dess kultur påverkar hur det 

appliceras i organisationen. Vidare beskrev ledarna medarbetarskapet utifrån en normativ 

karaktär om hur de ansåg att medarbetarna bör agera. Deras egen roll blir således att skapa 

förutsättningar för att främja lärande samt utfylla en stödjande och coachande funktion.  
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Inledning 

I Sverige präglas samhällsvärderingarna och arbetslivet idag av medarbetarens inflytande, 

självförverkligande och individualism (Hällstén & Tengblad, 2006). Denna utveckling har 

bidragit till att både medarbetare och ledare ställer andra krav på sina arbeten idag än tidigare, 

där lön inte längre ses som den främsta motivationsfaktorn till att utföra sitt arbete. Inflytande 

och delaktighet hos medarbetarna betonas allt mer inom organisationer för att utveckla och nå 

deras högsta potential. Utmaningen ligger hos organisationer och ledning att ständigt skapa 

drivkrafter för att nå högsta möjliga förmåga hos medarbetarna, där motivation och lärande är av 

betydelse för att uppnå verksamhetens mål (Hällstén & Tengblad, 2006). Följaktligen har 

medarbetarskap blivit ett allt mer aktuellt begrepp i arbetslivet. Definitionerna och synen på 

begreppet skiljer sig, men interaktionen och relationen mellan medarbetare emellan samt 

relationen medarbetare och ledare betonas i litteraturen kring ämnet (Hällstén & Tengblad, 2006; 

Kilhammar, 2011; Tengblad, Hällstén, Ackerman & Velten, 2007). Med medarbetarskapet har 

rollerna förändrats och gränser suddats ut med allt mer fokus på medarbetarnas delaktighet, vilja 

att ta ansvar och erhålla större befogenheter. Dessa trender betonar i huvudsak fokus på 

medarbetarens funktion, som därmed fått mer uppmärksamhet i forskning och där ledarens roll i 

medarbetarskapet lämnats mindre utrymme. Vi har därmed valt att utforska ledarens perspektiv 

och roll i medarbetarskapet, där vi anser att forskningen är tämligen tunn. Studiens empiriska 

data är hämtad utifrån kvalitativa intervjuer med personer som har en formell ledarroll 

innefattande personalansvar inom en svensk organisation. Vi är således nyfikna på hur 

medarbetarskapet uppfattas av ledarna och hur de ser på sin egen roll och funktion i vad som kan 

innebära ett delat ledarskap med medarbetarna.    
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att öka förståelsen för medarbetarskap utifrån ledarens perspektiv. Vi fokuserar 

på ledarens syn på medarbetarskap inom sin organisation samt hur ledaren ser på sin egen 

funktion inom medarbetarskap. Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar:  

• Hur uppfattar ledaren begreppet medarbetarskap? 

• Hur ser ledaren på medarbetarskap inom sin organisation? 

• Hur ser ledaren på sin egen roll inom medarbetarskapet?  
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Bakgrund 

I bakgrunden redogör vi för hur begreppet medarbetarskap vuxit fram utifrån utvecklingen på 

arbetsmarknaden och i samhället. Avsnittet redogör för olika synsätt på begreppet, hur det 

uttrycks i organisationer idag samt belyser rollen som ledare och medarbetare, och hur dessa 

roller har förändrats med tiden. Avslutningsvis beskrivs tidigare forskning om medarbetarskap 

och ledarskap, då studien har ett fokus på ledaren och ledarens roll i förhållande till 

medarbetarskap.  

Medarbetarskapets framväxt 

Industrialiseringen präglade arbetslivet genom en styrd arbetsledning, där arbetarna hade en 

passiv roll med lite handlingsutrymme. Lönen ansågs vara en tillräcklig motivationskälla och 

andra mänskliga behov, som utvecklingsmöjligheter och inflytande, betraktades som mindre 

viktiga. Under 1970-, 1980- och 1990-talet fokuserade arbetsgivarna på att utveckla arbetsformer 

som motsatte sig massproduktionens grundformer om standardiseringar och uppstyckat arbete 

(Hällstèn & Tengblad, 2006). Human Resources Management 1  fick under 1980-talet, sitt 

genombrott där synen på personalarbete belyste ökat individfokus, decentralisering och 

utveckling för att öka medarbetarnas potential. Det fanns ett nyfött intresse för att bredda 

kompetensen bland medarbetarna och under denna tid uppkom även management-strategin, 

empowerment2, med betoning på ett ökat handlingsutrymme hos medarbetarna med mer ansvar 

och större befogenheter. Parallellt med denna process växte enligt Frej (2010) medarbetarskapet 

fram. Enligt Kilhammar (2011) kan empowerment betraktas som ett normativt begrepp som 

förväntas leda till en viss förändring som syftar till utveckling av medarbetarskapet. I 

organisationer används det dock främst för att skapa goda resultat och öka effektiviteten. 

Medarbetarskap är en del av empowerment-processen och fokuserar på samspelet i relationen 

mellan ledare och medarbetare. Flera forskare beskriver empowerment som individfokuserat, 

medan medarbetarskapet anses vara ett relationsorienterat begrepp, där deltagandeprocessen som 

medarbetarskap innebär ger ledaren möjlighet att delegera och dela ansvar till medarbetarna 

(Bertlett, Johansson, Arvidsson & Jern 2012; Kilhammar, 2011). Ett delat ledarskap innebär 

således att man influerar varandra och att ansvaret sinsemellan ledare och medarbetare är delat. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  HRM - Se exempelvis Tengblad (2003 s.109) för mer ingående innebördsförklaring av strategin.  
2 Se exempelvis Kinlaw (1995) 
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Enligt Bertlett (2011) är det viktigt att det delade ledarskapet inkluderar ett delat ansvar, som 

leder till att medarbetarna vågar ta egna beslut. För att delat ansvar ska uppstå gäller det att 

ledaren skapar förutsättningar för medarbetaren att träna sin förmåga att ta ansvar (Ackerman, 

2014). Till följd av detta har relationen medarbetare och ledare förändrats där synen på 

medarbetaren har gått från en passiv till en mer aktiv roll. Det har skapat nya utmaningar på 

arbetsmarknaden där utvecklingen av yrkesskickligheten inte längre har störst fokus på 

arbetsplatsen, utan på individens utveckling och engagemang (Ackerman, 2014).  

Vad som framgår av tidigare resonemang är att arbetsmarknaden förändras genom skiftande 

trender samt samhälleliga värderingsmönster som varierar (Hällstén & Tengblad, 2006; 

Lagrosen, Lundh Snis & Nehls, 2010). Medarbetarskap är således ett fenomen som påverkas av 

kontexten och kan underlätta anpassningen till den oförutsägbara och föränderliga omvärlden. 

Utmaningen hamnar hos organisationen och ledaren där medarbetarens engagemang och 

motivation hamnar i fokus. Ledaren bör främja medarbetarens utveckling och ansvarstagande 

genom att förstå bakomliggande faktorer som påverkar medarbetarens drivkrafter och 

prestationer, vidare bör ledaren stödja och skapa förutsättningar (Ellström & Kock, 2004).  

Olika synsätt på medarbetarskap 

Det finns ingen entydig definition av begreppet medarbetarskap, utan begreppet tar sig olika 

uttryck beroende på organisation och dess förutsättningar. Medarbetarskap har studerats i 

flertalet organisationer i Sverige och beskrivs främst i termer av relationen och interaktionen 

mellan medarbetare och ledare. Den relationella aspekten är särskilt intressant i studien då 

ledarens roll utgör en del av relationen. Medarbetarskap beskrivs av Bertlett et al. (2012) som en 

motsvarighet till ledarskap, där begreppet tillåter en djupare förståelse för samspelet mellan 

ledare och medarbetare. Tengblad (2003) definierar begreppet utifrån medarbetarnas relation till 

ledare, arbetskamrater, organisationen och till sitt eget arbete. När Møller (1994) beskriver 

begreppet gör han det utifrån medarbetarnas hängivenhet och målinriktade ansträngning till ett 

personligt åtagande till vad han anser vara tre viktiga områden för organisationen: produktivitet, 

relationer och kvalité. Det personliga åtagandet sträcker sig enligt Bertlett et al. (2012) utöver att 

identifiera problem inom organisationen, det ligger även i medarbetarens ansvar att lösa dem. 

Medarbetarskap handlar således om hur medarbetaren tar sig an arbetsuppgifter och 

interaktionen med andra medarbetare.   
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Medarbetarskap är ett abstrakt fenomen där dess innebörd kan vara otydligt, för att förtydliga 

innebörden av begreppet väljer vissa organisationer konkretisera begreppet genom att skapa 

utförliga policyer och riktlinjer att följa. Frej (2010) undersökte effekterna av utvecklingen av 

medarbetarskap, och menar att det inte finns några generella svar på hur 

medarbetarskapsutvecklingen inom en organisation ska se ut men att vissa beståndsdelar bör 

finnas med, anpassade till organisationens förutsättningar. Delaktighet, engagemang och 

motivation är alla delar som ska involveras i arbetet för ett effektfullt medarbetarskap (Frej, 

2010).  Irfaeya och Liu (2004) beskriver begreppet relaterat till utveckling av organisationens 

arbetsgrupper genom decentraliserat ansvar och större befogenheter för medarbetarna. I en 

organisation med ett väl fungerande medarbetarskap tar medarbetarna enligt Tengblad (2003) 

inte bara ansvar för sitt eget arbete utan bidrar även till samhörighet och stämning på 

arbetsplatsen. Vidare menar han att medarbetarskap anses vara en idé för att lättare anpassa sig 

till den oförutsägbara och föränderliga omvärlden, där det ställs krav på snabba omställningar 

och flexibilitet, där medarbetarskapet innebär att organisationen blir mer anpassningsbar genom 

ett ökat inflytande, ansvarstagande och aktivt förhållningsätt hos medarbetarna.  

Kilhammar (2011) beskriver medarbetarskap utifrån tre olika definitioner. Alla tre definitioner 

menar hon är beroende av kontexten och hur det tolkas inom organisationen. Den första 

definitionen framställer medarbetarskap som ett värdeneutralt begrepp, att fylla med varierande 

innehåll. Ett annat synsätt är att beskriva det som ett koncept, där vissa kriterier ska vara 

uppnådda för att det ska anses vara ett medarbetarskap. Den sistnämnda beskrivningen är av 

normativ karaktär och innefattar vad som är önskvärt. Det kan uttryckas i exempelvis en policy 

där det beskrivs hur ett gott medarbetarskap bör vara. Tengblad et al. (2007) beskriver att en 

kultur för ett gott medarbetarskap präglas av en dialog mellan ledare och medarbetare, där 

besluten som fattas är väl förankrade och påverkade utav medarbetarnas kunskap och förmågor. 

Vidare menar Tengblad et al. (2007) att det goda medarbetarskapet förutsätter en stöttande och 

engagerad ledare som också vågar ställa krav på medarbetarna. Ett medarbetarskap innebär enligt 

Tengblad (2003) ett ömsesidigt förtroende. För att en medarbetare ska kunna utvecklas och vara 

ansvarstagande i sitt arbete krävs det också att de behandlas därefter, genom att de får rätt 

förutsättningar och befogenheter. Ett stort ansvar ligger på organisationen och ledaren att ta 

hänsyn till detta och inte utöva ett monopol på ledarskapet utan att ledarskapet ska finnas för att 

stärka medarbetarnas förmågor, så att de kan bli ansvarstagande individer som tillför 

organisationen värdefulla arbetsinsatser. Ledaren behöver således delegera befogenheter och 
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ansvar till medarbetarna. Hällsten och Tengblad (2006) skriver att medarbetare tillämpar 

medarbetarskap beroende på hur verksamheten är organiserad.  

Som tidigare nämnt bygger medarbetarskap på ett samspel med tyngdpunkt på relationer, där 

relationen mellan medarbetare och ledare betonas. I detta relationella fenomen är den ena partens 

roll mer utforskad än den andre. I studien har vi därför valt att belysa ledarens upplevelse och 

roll framför medarbetarens. Vidare ges en kort generell beskrivning av de två involverade 

rollerna utanför den relationella aspekten som medarbetarskapet medför, för en djupare förståelse 

för studien.  

Medarbetarskapets involverade roller 

Ledare      

Enligt Nationalencyklopedin betyder ledare: ”En person i högsta bestämmande ställning inom en 

verksamhet eller organisation” (Nationalencyklopedin, u.å). Ledarens roll handlar enligt Bolman 

och Deal (2005) om att motivera medarbetare och få alla inom organisationen att med entusiasm 

och beslutsamhet sträva mot samma mål. Ledarskapet är en förändringsinriktad process som 

innefattar att skapa förtroende, visioner samt bygga nätverk och relationer. Christerson (1997) 

skriver vidare att ledarskap förutsätter en relation mellan två parter, där ledare och medarbetare 

påverkar varandra. Ledare blir man genom sitt sätt att vara och hur man påverkar andra. En 

ledare ska uppmuntra individer till inspiration och till eget initiativtagande. 

Medarbetare            

Hällstén och Tengblad (2006) anser att alla personer som ingått ett anställningsavtal ska 

betraktas som medarbetare, oavsett position och hierarkiska nivåer inom organisationen. Vidare 

skriver de om en förändrad syn på medarbetaren, från arbetstagare till medarbetare. I rollen som 

arbetstagare räckte det med att sköta sitt jobb och visa lojalitet mot sin arbetsgivare, rollen som 

medarbetare å andra sidan ställer krav på social kompetens, förändringsbenägenhet och 

förändringsförmåga. Nationalencyklopedins benämning på medarbetare är: ”Person som 

samarbetar med andra i visst arbete vanligen ifråga om tämligen kvalificerat arbete” 

(Nationalencyklopedin, u.å). Ordet lägger tyngd på samarbete och medskapande mellan individer 



	   7	  	  

på arbetsplatsen. Ordet medarbetare innefattar således två ord; med och arbetare, vilket enligt 

Kilhammar (2011) tyder på att “med” står för samarbete och “arbetare” betyder att vara med i ett 

arbete mot ett gemensamt mål där medarbetaren är delaktig i resultatet.   

Tidigare forskning om medarbetarskap och ledarskap 

Forskningen om medarbetarskap är tunn i jämförelse med den forskning som bedrivs om 

ledarskap. Dock är ledarskapet inom medarbetarskap mindre utforskat, ledarens roll i 

medarbetarskapet är därför ett område som är särskilt intressant att uppmärksamma. Den första 

litteraturen med medarbetarskap som huvudämne utgavs enligt Tengblad (2003) i början av 

1990-talet. Kinlaw (1995) menar dock att begreppet har funnits längre än så men att det inom de 

två senaste decennierna har blivit allt mer aktuellt samt formats till en utvecklingsstrategi i 

organisationer. Forskningen förekommer mestadels inom Skandinavien och behandlar främst 

begreppet och hur det uttrycks utifrån ett organisatoriskt perspektiv (Kilhammar, 2011; Hällstén 

& Tengblad, 2006; Møller, 1994) samt effekterna på medarbetaren och organisationen (Frej, 

2010; Kilhammar, 2011). Kilhammar (2011) studerade i sin avhandling två organisationer i vad 

hon kallar medarbetarskapsidé och hur begreppet tog sig uttryck i det praktiska sammanhanget. 

En skillnad mellan organisationerna var att den ena såg medarbetarskapsidén som ett individuellt 

begrepp med fokus på individens ansvar och agerande, medan den andra uttryckte det som ett 

kollektivt begrepp med arbetsgruppen i fokus. Effekterna av medarbetarskapsidèn har således 

främst uppmärksammats på individnivå än organisatorisk nivå. Bättre självinsikt, förståelse för 

andra, och en ökad inre styrka var effekter som betonades bland medarbetarna. I en annan 

avhandling, skriven av Simonsson (2002) visade resultatet att ledare och medarbetare var 

överens om begreppets innebörd och beskrev det i termer av delaktighet, ansvar och medverkan 

samt att se till helheten. Genom den ökade möjligheten till att påverka och vara delaktig ställs det 

också högre krav på medarbetaren. Vidare framgick det i avhandlingen att relationen mellan 

ledare och medarbetare är symmetrisk och att ledarskap och medarbetarskap ligger nära varandra 

och arbetar tillsammans (Simonsson, 2002).  

Irfaeya och Liu (2004) genomförde en av få studier om medarbetarskap utanför Skandinaviska 

gränser. Studiens syfte var att se hur medarbetarskapet gestaltade sig i femton länder inom en 

och samma organisation samt undersöka orsaker till de eventuella skillnader som fanns.  Studien 

visade bland annat att det fanns ett starkt samband mellan ledarskap och medarbetarskap. Vidare 

framgick det att ett gott ledarskap var av universell betydelse och kan stärka medarbetarskapet 
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där ledarna uppmärksammar och bekräftar medarbetarna och främjar deras personliga 

utveckling. Dock visade det sig att länder med ett högt Human Development Index (HDI 3) var 

mer missnöjda med ledarskapet då deras personliga utveckling inte ansågs tillräckligt 

uppmärksammat. En rimlig förklaring till resultatet kan enligt Irfaeya och Liu (2004) vara att i 

länder med ett högt HDI finns det högre förväntningar kring ett förstärkt medarbetarskap, där det 

förväntas mer av ledarskapet, till skillnad från länder med ett lågt HDI. Sverige var landet med 

högst HDI som deltog i studien vilket även kan kopplas samman med de samhällsvärderingar 

som tidigare nämnts som innefattar självförverkligande och inflytande i arbetet, och där 

medarbetarna förväntas få hjälp med dessa delar för att motiveras. En annan intressant aspekt av 

resultatet visade att arbetare i den svenska organisationen var mer beroende av ett ledarskap än i 

länder med lägre HDI, där medarbetarna inte förväntades att ta lika mycket ansvar. Detta kan 

tyckas vara förvånansvärt då innebörden av medarbetarskap har uppmärksammats av många 

organisationer i Sverige där medarbetarna anses vara kapabla till att ta eget ansvar och påverka 

sitt arbete som tidigare diskuterats. Resultatet av denna studie är särskilt intressant för vår studie 

då det belyser att ledarskapet är en förutsättning för ett gott medarbetarskap.   

Olika synsätt på ledarskap  

Studiens syfte har varit att fokusera på ledarens upplevelse och roll i och med begreppet 

medarbetarskap då forskning om ledarskap i samband med medarbetarskap inte är omfattande. 

Med ledare syftar vi till individer med en formell ledarroll i organisationen. Det är av betydelse 

att generellt beskriva ledarskap, och hur den tidigare forskningen sett ut för att sedan visa på hur 

perspektiven har förändrats. Ledarskap är ett komplext och väl utforskat fenomen i hur det ska 

definieras och teorier kring vad som krävs för ett framgångsrikt ledarskap. Det betyder dock inte 

att forskningen är överens om varken definition eller vad som krävs för ett framgångsrikt 

ledarskap. Gemensamt för de flesta definitioner är att ledarskap inkluderar inflytande och att det 

finns någon att leda (Vroom & Yago, 2007; Bolman & Deal, 2005; Grantham, Mewton & Ware, 

2005). Vroom och Yago (2007) definierar ledarskap som en process att motivera sina 

medarbetare att tillsammans uppnå goda resultat. Olika perspektiv har uppmärksammats inom 

forskningen beroende av normer, behov och idéer som funnits under olika tider i samhället 

(Ludvigsson, 2012). Tidigare forskning inom området baserades främst på ledaren som person 

och oberoende av kontext, där en bild av den perfekta ledaren skapades utifrån vilka 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ett jämförelsemått framtagen av Förenta Nationerna (FN) varje år. Sammanställning av världens alla 
länder avseende ekonomi, tillgång till utbildning, hälsovård, läskunnighet och medellivslängd. Sverige 
hade av de länder som deltog i denna undersökning högst HDI. Källa: www.undp.org.	  
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personlighetsdrag som var önskvärda (Vroom & Yago, 2007). Efter att två större 

forskningsinsatser genomförts i USA4 , med fokus på ledarens handlingar och beteende snarare 

än personlighetsdrag, började kontexten allt mer uppmärksammas. Vroom och Yago (2007) 

involverade både ledarens handlingar och kontext, trots detta ansågs fenomenet ledarskap vara 

komplext att förstå och förklara. Fiedler (1972) forskade kring ledarskapets effekt på 

medarbetarna och skapade en modell innefattande både personlighetsdrag och 

situationsanpassade variabler utifrån kontexten. Han skiljde på ledarna utifrån två olika 

ledarskapsstilar; relationsorienterade och uppgiftsorienterade, och studerade de olika grupperna i 

varierande kontexter. Fiedler (1972) avvisade i sin forskning myten om att det endast fanns en 

ledarskapsstil som var den bästa. Han menade att ledarens effektivitet av ledarskapet berodde på 

kontext och att personligheten passade in i den kontexten. Hersey, Blanchard och Johnson (2008) 

menade även de att det inte finns ett enda sätt som är rätt för att leda sina medarbetare, utan att 

det är beroende av kontexten och förmågan hos medarbetarna. Hersey och Blanchard (2008) 

skapade en modell där ledarskapet är beroende av samspelet mellan tre variabler: ledarens fokus 

på uppgiften, hur relationsorienterad ledaren är, samt medarbetarens förmåga att kunna prestera. 

Medarbetarnas förmåga består av två huvudkomponenter; vilja och kapacitet.  Det är främst 

relationen mellan ledaren och medarbetarna som är avgörande men variabler runtomkring, såsom 

organisationen, arbetskrav och tid är också av betydelse. Numera utförs enligt Vroom och Yago 

(2007) den största delen av ledarskapsforskningen med kontextuella variabler i åtanke. I svenskt 

arbetsliv har ledarens roll successivt förändrats. Tidigare har ledaren intagit en auktoritär roll, 

med klara direktiv och anvisningar till medarbetarna. Den moderna ledaren är numera 

utvecklingsorienterad och har intagit en mer vägledande och stödjande roll där ledning innebär 

att klargöra visioner för ett ökat handlingsutrymme hos individen och se till att individerna är 

motiverade för att uppnå sina mål (Hällstén & Tengblad, 2006; Ellström & Hultman, 2004).  

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4  De två forskningsinsatserna genomfördes på Ohio State University och University of Michigan  
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Teoretiska utgångspunkter 

Mot bakgrunden av hur ledarens och medarbetarens roller successivt har förändrats i arbetslivet, 

utgår våra teorival ifrån en pedagogisk ansats som berör den relationella aspekten som 

medarbetarskapet innebär. Vi har därför utgått från teorier om transformativt ledarskap, lärande, 

motivation, med särskilt fokus på ledarens roll i medarbetarskapet. 

Transformativt ledarskap 

Transformativ ledarskapsteori är relevant för studien, då det finns likheter med den tidigare 

forskningen om medarbetarskap och rollen som ledaren har inom begreppet. Ett transformativt 

ledarskap innebär att ledaren delar med sig av sin makt och kunskap till medarbetarna. Genom 

dialog med sina medarbetare skapar ledaren de förutsättningar som krävs för att gruppen ska 

arbeta självständigt och uppnå organisationens mål. Ledaren ska således tydligt kommunicera ut 

organisationens mål och inspirera medarbetarna att uppnå dessa (Bass & Riggio, 2006). Det 

handlar således till stor del om att medarbetare och ledare ska arbeta tillsammans och dela 

organisationens vision (Luzinski, 2012). Vid ett transformativt ledarskap innebär det att ledare 

och medarbetare ska lära av varandra för att uppnå en gemensam förståelse och dela 

organisationens mål.  Det handlar även om att skapa en kultur som överensstämmer med 

organisationens strategier (Bass & Riggio, 2006). 

Sociokulturell teori  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses individens lärande som en fortskridande process, där 

omgivningen har betydelse för individens utveckling vilket enligt Vygotskij (1978) sker genom 

relationer. Den sociokulturella teorin är därmed relevant för vår studie genom att medarbetarskap 

är ett begrepp av relationell karaktär, där samspelet mellan ledare och medarbetare och 

medarbetare emellan är i fokus (Tengblad et al, 2007). Då samspelet mellan kollektiv och individ 

betonas inom den sociokulturella teorin blir kommunikation ett viktigt verktyg och det är 

därigenom som lärande uppstår (Säljö, 2000). Inom det sociokulturella perspektivet spelar även 

de kulturella omständigheterna en viktig roll på vad, hur och på vilket sätt vi lär oss. Enligt Säljö 

(2000) innefattar kulturen uppsättningar av idéer, värderingar och kunskaper som förvärvas i och 

med ett samspel med omvärlden. Genom att ledaren bidrar till att skapa en sociokulturell 
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läromiljö, där interaktion och samspel ger utrymme för diskussion och reflektion, främjas också 

individens lärande (Ellström & Hultman, 2004).  

Lärande och motivation 

Lärande i organisationer har fått stor uppmärksamhet idag och är av betydelse för att konkurrera 

med omvärlden (Kyndt, Raes, Dochy & Janssens, 2012; Ellström & Hultman, 2004). Det är 

därmed relevant att veta hur individer lär och vilka faktorer som påverkar. Lärande handlar om 

människors utveckling i sin helhet, utifrån både kognitiva och affektiva aspekter och samspelet 

däremellan (Illeris, 2007). Inom medarbetarskap betonas i synnerhet medarbetarens lärande och i 

studien riktas fokus på vilken funktion ledaren har i den processen. Engeström (1987) skriver om 

det expansiva lärandet som uppstår genom vägledning, vilket kan appliceras på relationen mellan 

ledare och medarbetare där ledaren utgör en viktig pedagogisk funktion. Engeström menar att 

individen uppnår lärande med stöttning och vägledning utifrån någon mer erfaren och kunnig 

person. Genom detta kan individens lärande uppnå högre höjder och resultatet kan bli gynnsamt 

både på individ- och organisatorisk nivå (Engeström, 1987). Ellström och Hultman (2004) menar 

att det i arbetslivet pågår ett konstant lärande, både formellt genom utbildningar och kurser, men 

även informellt lärande genom kommunikation och samspel mellan medarbetare och mellan 

ledare och medarbetare. I dessa relationer uppstår en interaktion som bidrar till individens 

lärande och utveckling (Engeström, 1987; Ellström & Hultman, 2004). Ett samarbete mellan 

individer är av betydelse då det möjliggör reflektion och utbyte av tankar och erfarenheter med 

andra. Ledaren ska således fungera som en katalysator och främja individens lärande genom att 

skapa förutsättningar för att främja individens kompetensutveckling. 

 

Illeris (2007) menar att en förutsättning för att utveckling ska ske är att det finns en 

bakomliggande drivkraft i form av motivation hos individen. Motivation är en del av människans 

drivkraftsdimension som främjar initiativförmåga, handlingskraft, omställningsförmåga samt en 

lust till att lära (Illeris, 2007). Motivation blir således en del av medarbetarskap och är av 

betydelse för dess effekt då det innebär den drivande kraften bakom människors vilja att lära, 

utföra uppgifter och uppnå sina mål (Illeris, 2007; Pritchard & Ashwood, 2008). För att 

medarbetarna ska klara av de faktiska krav som ställs i ett medarbetarskap krävs det motivation, 

där ledaren har en viktig roll att utfylla. Abraham Maslow (1908-1970) formulerade en av de 

främsta motivationsteorierna som präglat idén om hur individen motiveras, som är användbar för 

att förstå de mänskliga behoven bakom motivation och samband med medarbetarskap. Teorin 
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beskrivs i form av en hierarkisk trappa om hur de mänskliga behoven skall prioriteras där 

nivåerna beskrivs utifrån psykologiska-, trygghet-, samhörighet-, uppskattningsbehov samt 

självförverkligande (Maslow & Stephens, 2000). Individer motiveras av olika faktorer beroende 

på vilket steg i trappan de befinner sig på. Att förstå individens bakomliggande behov och 

därefter applicera faktorer kan leda till högpresterande arbetsgrupper och organisationer då 

motivation och prestation är nära relaterat med varandra (Maslow & Stephens, 2000). Teorin 

utgör en funktion för studien då vi baserat på den kan dra parallellen att medarbetarskap placeras 

högt upp på trappan då det i enlighet med tidigare forskning, innefattar beståndsdelar i de högre 

nivåerna såsom gemenskap, ett meningsfullt arbete, ansvarstagande samt delaktighet och 

initiativförmåga. Kraven och förväntningarna är således höga på arbetsplatsen där 

utvecklingsmöjligheter och påverkan ofta kan anses som självklara. Risken för att missnöje kan 

uppstå är stor, om medarbetaren inte känner sig tillräckligt uppmärksammad eller sedd. Ansvaret 

hamnar på ledaren, att se till varje medarbetares behov och därefter skapa förutsättningar. 
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Metod 

I metodavsnittet redogör och argumenterar vi för tillvägagångsätt vid genomförandet av studien 

för att besvara frågeställningar och syfte. Vi beskriver urval, val av datainsamlingsmetod och 

genomförande samt bearbetning och analys av det empiriska materialet för att få fram ett resultat.  

Avslutningsvis redogörs de etiska hänsynstaganden som beaktats under arbetets gång samt 

studiens tillförlitlighet. 

Urval 

Studiens syfte är formulerat utifrån intresset av att undersöka ledarens syn på medarbetarskap 

och roll i förhållande till medarbetarskapet. Med ledare syftar vi till individer med en formell 

ledarroll med innefattande personalansvar. Studien genomfördes endast på en organisation då 

syftet inte var att jämföra organisationer emellan. Organisationen valdes för att där fanns en 

utformad medarbetar- och chefspolicy som berörde medarbetarskapet. Enligt Bryman (2011) kan 

detta tillvägagångsätt beskrivas som ett målinriktat urval, som är den vanligaste typen av 

urvalsteknik i kvalitativ forskning där urvalet sker strategiskt sammankopplat med studiens syfte 

och problemformuleringar.  Organisationen kontaktades via e-post till deras personalavdelning 

där studiens bakgrund och syfte beskrevs. Vi fick svar från en HR-konsult, som hjälpte oss med 

kontaktuppgifter till aktuella respondenter, som sedan kontaktades för intervjuer. Urvalstekniken 

som används kan även beskrivas i termer av bekvämlighetsurval, då respondenterna bestod av 

personer som var tillgängliga för oss i organisationen. Bekvämlighetsurval kan även användas 

när det berör individer som är svåra att få tag i eller vid studier där frågor om det representativa 

urvalet är mindre viktigt (Bryman, 2011).  Vårt enda krav var att respondenterna hade en ledande 

ställning inom organisationen, utöver det spelade inte representativet någon större roll då studien 

exempelvis inte har haft någon genusansats eller haft avsikten att jämföra sådana skillnader. 

På den utvalda organisationen bokades åtta ledare för intervju, som alla arbetade på skilda 

avdelningar. Organisationen som respondenterna arbetade på var en kunskapsintensiv 

organisation, där kunskap och kompetens är viktigt för att kunna utföra sin profession. Samtliga 

respondenter arbetade som enhetschefer och hade personalansvar för 15 till 65 personer.  
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Datainsamling 

Valet av metod är av stor betydelse och bör sammankopplas med syfte och frågeställningar för 

att nå fram till målet. Därmed valdes en kvalitativ forskningsansats då vi var intresserade av 

tolkningar och upplevelser i ord snarare än statistiska analyser. Bryman (2011) anser att den 

kvalitativa metoden är mest användbar för att fånga in respondenters upplevelser. Data samlades 

in i form av semistrukturerade intervjuer, där respondenterna själva fick möjlighet att tolka 

frågorna och sedan lägga fokus på vad denne ansåg vara betydande. Bryman (2011) skriver att 

frågorna ska vara allmänt formulerade, samt att uppföljningsfrågor är vanligt, med hänsyn till det 

samt utifrån vårt syfte utformade vi en intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer ansågs 

lämpligast för att få fram ledarnas upplevelser och tolkningar av medarbetarskapet i deras 

organisation samt hur de ser på sin roll i medarbetarskapet. 

Genomförande  

Intervjuerna spelades in på två mobila enheter, efter att först ha fått ett samtycke från samtliga 

respondenter. Genom att spela in intervjuerna kunde vi koncentrera oss på ämnet och försöka 

skapa dynamik i samtalet. Intervjuerna varade mellan 20 till 35 minuter och vi var båda 

närvarande vid samtliga intervjuer. Vi fördelade rollerna emellan oss där en av oss hade 

huvudansvar för intervjun och ställde frågorna som fanns i intervjuguiden samt kompletterade 

med eventuella följdfrågor. Den första intervjun som utfördes var en pilotintervju för att se hur 

intervjuguiden fungerade och hur frågorna uppfattades och mottogs av respondenten. Efter 

pilotintervjun omformulerades en fråga: Hur fungerar samspelet mellan dig och dina 

medarbetare? Frågan löd istället: Hur ser du på samspelet mellan dig och dina medarbetare? 

Justeringen innebar att övriga respondenter förstod frågan bättre, vilket underlättade och krävde 

mindre förklarande följdfrågor.  

Bearbetning och analys av data  

Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet och med noggrannhet noterades vad 

som sagts. Vid tolkningen och analysen av det insamlade datamaterialet utgick vi ifrån en 

kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). Metoden innebar att systematiskt analysera den 

transkriberande textmassan som kommit fram genom intervjuer.  Analysen började med att läsa 

igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger för att få en helhetsbild av materialet. Under detta 

första stadie gjordes noteringar var för sig om innehållet som upplevdes vara relevant för studien. 
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Efter att ha skaffat oss en helhetsbild gick vi vidare till nästa steg. En central idé med 

innehållsanalys är att plocka ut fraser ur texten och skapa kondenserade meningar (Weber, 1990). 

När fraser plockades ut tog vi med omgivande text för att behålla sammanhanget och minska 

risken för att betydande delar eller helheter i materialet skulle förloras samt att feltolkningar eller 

subjektiva uppfattningar skulle genomsyras. De kondenserade meningarna tillgavs koder för att 

sedan skapa subkategorier som återspeglade det centrala budskapet i innehållet (se tabell 2). 

Under bearbetningen av materialet, analyserade och kodade vi det först var för sig, och jämförde 

sedan koderna och skapade tillsammans subkategorier. Genom att jämföra kodningen mellan 

varandra för att se om vi var överens och tolkat data likadant minskade vi subjektiva värderingar 

och ökade således även studiens tillförlitlighet. När subkategorierna var bestämda strukturerades 

de upp i en tabell, var subkategori för sig. Det blev då lättare med nästa steg, att tolka 

subkategorierna ytterligare en nivå för att få fram våra huvudteman (se tabell 1). Då vissa 

huvudteman innefattade många subkategorier, skapades även ett fåtal kategorier, som används 

som underrubriker i vårt resultatavsnitt.  Den slutgiltiga analysen resulterade i nedanstående 

sjutton subkategorier, åtta kategorier och tre huvudteman. Med stöd av de tre resulterande 

huvudtemana besvaras syfte och frågeställningar, vilket redovisas som huvudrubriker i vårt 

resultatavsnitt. Genom att ha bearbetat vårt empiriska material med hjälp av innehållsanalys 

framgår både det manifesta innehållet, om vad som faktiskt har sagts, samt en tolkning av den 

underliggande meningen av innehållet i intervjuerna. Resultatet blir mer trovärdigt då det baseras 

på ett återkommande material och blir således representativt för studien (Watt Boolsen, 2007). 

Alla respondenter är kodade med en siffra framför meningsenheten för att det ska framgå vem 

som sagt vad. I resultatet valde vi att inte särskilja respondenterna utifrån yrkestitlar, då de alla 

hade liknande arbetsuppgifter. De tillgavs könsneutrala fingerade namn istället för siffror som vi 

använt i innehållsanalysen, detta för att texten skulle vara lättförståelig och flytande. 

Respondenterna benämndes som Charlie, Love, Kim, Robin, Jackie, Tim, Alex och Sasha.  
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Tabell 1. Kategorier och teman vid analysen 

Subkategorier Kategorier Huvudteman 

Begrepp, Alla är medarbetare Begreppsförvirring Synen på medarbetarskap 
Bra medarbetarskap, Delat ansvar, 
Medarbetarens ökade ansvar, 
Medarbetarens roll 

Det ideala medarbetarskapet 

Förväntningar från båda håll, 
Kommunikation, Teamkänsla 

Samspel 

Kompetensutveckling, Skapa 
förutsättningar 

Främja lärande Den pedagogiska ledaren 

Ledarens funktion, Ledaren visar 
vägen 

Stöttande och coachande 

Anpassat ledarskap, 
Gränsdragningar 

Ledarens förhållningssätt 

Riktlinjer och policys Yttre ramar Organisationen påverkar 
Organisationskultur Kulturen påverkar organisationen 
 

Tabell 2. Från meningsbärande enheter till huvudteman 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
meningar 

Kod Subkategori Kategori Huvudteman 

1. […] där måste 
jag hjälpa dom 
och stötta dom att 
dom inte tar på 
sig för mycket. 
 

Hjälpa dom 
och stötta dom 

Stödjande 
funktion 

Ledarens 
funktion 

Stöttande och 
coachande 

Den 
pedagogiska 
ledaren 

4. […] ledaren 
har någon form 
av mer coachande 
ansvar och lite 
snöplogsfunktion 
liksom och jobbar 
både som coach 
och uppmuntrar 
medarbetarna. 

Ledaren har 
coachande 
funktion, 
uppmuntrar 

Coachande 
funktion 

Ledarens 
funktion 

Stöttande och 
coachande 

Den 
pedagogiska 
ledaren 

7. […] dom ska 
känna sig trygga i 
att jag finns där, 
men jag kommer 
inte att lösa allt, 
mycket är upp till 
dom men jag ska 
finnas där som ett 
stöd ändå.  
 

Känna sig 
trygga i att jag 
finns där, jag 
ska finnas som 
ett stöd. 

Stödjande 
funktion 

Ledarens 
funktion 

Stöttande och 
coachande 

Den 
pedagogiska 
ledaren 
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Etiska hänsynstaganden 

Vi har i uppsatsen tagit hänsyn till de fyra grundläggande etiska hänsynstaganden utformade av 

Vetenskapsrådet (2002) och använt dessa som riktlinjer och vägledning i både planerandet och 

genomförandet av vår studie. Riktlinjerna konkretiseras av vetenskapsrådet i fyra huvudkrav: 

Information-, samtycke-, konfidentialitet- samt nyttjandekrav. Etiska principer måste tas hänsyn 

till i all humaniora- och samhällsvetenskaplig forskning, vilken denna uppsats ingår inom. 

Forskningen måste hålla god kvalitet där deltagande individers integritet skyddas. Informations- 

och samtyckeskravet uppfylldes genom att vi i samband med att intervjuerna bokades, skickade 

ut ett informationsbrev5 där syftet med studien och deras deltagande beskrevs. Respondenterna 

informerades om att medverkan var frivillig och kunde avbrytas utan några negativa 

konsekvenser. Vid intervjutillfället mottogs deras medgivande genom att de signerade 

informationsbrevet. Kravet på konfidentialitet uppnåddes då vi under transkriberingen och det 

efterföljande arbetet med det insamlade datamaterialet skyddade deras personliga integritet och 

uppgifter genom kodade namn på samtliga respondenter. Det transkriberade materialet var även 

lojalt mot deras faktiska uttalanden när ljudfilerna renskrevs.  Materialet har behandlats med stor 

försiktighet, så att inga obehöriga kunnat ta del utav det genom att spara det under kodade 

mappar. Nyttjandekravet har beaktats då insamlad data endast använts för forskningens syfte. 

Studiens tillförlitlighet  

Studiens tillförlitlighet bygger på Brymans (2011) resonemang om kriterierna för trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten till att styrka och konfirmera. Nedan beskrivs hur 

dessa kriterier tillämpats i studien. För att uppnå vetenskaplig kvalitet gäller det att framställa 

resultaten så korrekt och representativt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Trovärdigheten 

innebär att resultaten ska ha utförts i enlighet med de regler som finns samt att forskningen har 

genomförts objektivt, där inget utrymme har lämnats för våra egna värderingar och tolkningar. 

Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys strävar vi efter att öka studiens trovärdighet, där 

resultatet är strukturerat efter återkommande meningsenheter som respondenterna sagt. Studiens 

trovärdighet har ökat genom att stödja resultatet med argument utifrån tidigare forskning och 

teorier om ämnet. Överförbarheten handlar om det kontextuella, och möjligheten till att överföra 

det till en annan kontext. Överförbarheten har försökts uppnåtts genom att beskriva urval, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  	  Se bilaga 1.	  
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datainsamling och bearbetning- och analysprocessen. Genom att visa på alla faser i 

forskningsprocessen och redogöra för tillvägagångsätt under arbetets gång, stärks studiens 

pålitlighet. Fullständig objektivitet inom kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) svår att 

uppnå, men genom att utförligt beskriva metodutförande och styrka och konfirmera att man 

agerat i god tro, minskar risken för att egna värderingar färgar studiens slutsatser. Äkthet innebär 

att studien ska ge en rättvis bild av de uppfattningar och beskrivningar som studerats (Bryman, 

2011). Dessa två kriterier har säkerhetsställts genom att två personer bearbetat och analyserat 

materialet och genom diskussioner kommit fram till hur vi har uppfattat saker och ting och vad 

som uppfattats lika.  
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Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet med hjälp av tre huvudteman som innehållsanalysen 

resulterat i. Under dessa huvudteman redovisas därmed tillhörande kategorier som underrubriker 

till varje tema och exempel ges från ledarnas utsagor i form av citat. Till skillnad ifrån 

metodavsnittet benämns de deltagande personerna som i metoden kallats respondenter, för 

ledare, samt med fingerade namn för att få en mer flytande text. 

Synen på medarbetarskap 

Detta huvudtema byggs upp av sammantaget tre kategorier, vilka redovisas nedan som 

underrubrikerna: Begreppsförvirring, det ideala medarbetarskapet samt samspel. 

Begreppsförvirring  

Det råder en viss begreppsförvirring bland ledarna när det kommer till deras syn på själva 

begreppet medarbetarskap, och huruvida det skiljer sig ifrån ordet medarbetare. Flera av ledarna 

ansåg att det var lättare att beskriva hur en medarbetare ska vara, än att förklara själva begreppet 

medarbetarskap. Kim ställde frågan: “En bra medarbetare, är det så ni tänker? Medarbetarskap 

som begrepp var för Kim något nytt, och något som hen inte använt sig av tidigare. Även Alex 

hade en svårighet att urskilja medarbetarskap från ordet medarbetare: ”Jag har nog mest tänkt på 

det som ordet medarbetare, inte medarbetarskap”. Medan vissa hade svårt att definiera 

begreppet föreföll det klart för Robin, Charlie och Jackie. De beskrev medarbetarskap i termer av 

självständiga individer som är engagerade i sitt arbete, med ansvar att utföra sitt jobb i 

professionen. Det fanns olika uppfattningar om vad begreppet medarbetarskap innefattade; 

medarbetarskap som exkluderar ledaren, och medarbetarskap som inkluderar ledaren. Några av 

ledarna talade om ett medarbetarskap utifrån att medarbetaren kommer till sitt jobb, har den 

kunskap och kompetens som krävs samt bidrar och är delaktiga. De pratade om medarbetarens 

skyldigheter och rättigheter och nämnde inte sin roll som ledare i medarbetarskapet utan utgick 

från medarbetarrollen. Till skillnad från dessa talade några av de andra ledarna om ett 

medarbetarskap som inkluderar dem själva, där Jackie talade om ett medarbetarskap som 

innefattar många nivåer: 

 

Medarbetarskap innefattar många nivåer och i alla yrkeskategorier, jag har ju som ett direkt 

medarbetarskap till mina medarbetare och det är något som väldigt högt prioriterat hos mig, 
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man kan säga att såhär att jag har ett medarbetarskap gentemot ledningen också så jag har ju 

dubbla medarbetarskap.  

Alex talade liksom Jackie om ett dubbelt medarbetarskap, där hen ser sig själv som medarbetare: 

”Sen har ju jag ett medarbetarskap gentemot mina chefer då så det beror ju på vilken 

konstellation man sitter i”.  

Det ideala medarbetarskapet  

Samtliga ledares svar var överensstämmande när de beskrev hur ett gott medarbetarskap bör 

vara, där medarbetarens engagemang och delaktighet i arbetet var något som alla berörde. Alex 

menade att: ”Ett gott medarbetarskap är engagerade medarbetare som brinner för de målen som 

vi vill uppnå och verksamhetens mål”. Det var även enligt Charlie viktigt att medarbetaren bidrar 

och får möjligheten till att påverka organisationen. Flertalet ledare pratade om självständiga 

individer som tar ansvar för sitt eget arbete, vilket i organisationen handlar om frihet under 

ansvar och där medarbetaren har fler skyldigheter än rättigheter och förväntas ta ansvar därefter. 

Medarbetarens utökade ansvar i medarbetarskapet är något som samtliga ledare berörde där Love 

uttalade: ”Vi är på en väg där medarbetaren tar mer ansvar än tidigare”. Robin nämnde ett 

delat ansvar som en viktig del i medarbetarskapet, som berör både ledare och medarbetare samt 

medarbetare emellan. Det delade ansvaret påtalades även av Love som ansåg att medarbetaren 

har ett lika stort ansvar att lösa saker som ledaren har: ”Medarbetarrollen är en aktiv roll [...], 

ibland kan det finnas tankar om att en chef ska lösa det mesta men jag anser att en medarbetare 

har lika stort ansvar att lösa saker och ting [...]”. En aktiv medarbetarroll benämnde flertalet 

ledare som viktigt, där medarbetarens förmåga att ifrågasätta rutiner och arbetssätt också utgör 

en viktig beståndsdel i ett gott medarbetarskap.  

Samspel   

Något som samtliga ansåg betydelsefullt i medarbetarskapet var samspelet mellan medarbetare 

och mellan medarbetare och ledare. Tim påtalade: ”Jag ser mig själv som en del av teamet, att vi 

är tillsammans och hjälps åt och att det är vi som driver det framåt”. Även Love var inne på 

samma spår: ”Jag pratar ofta om begreppet tillsammans när jag pratar med alla medarbetare 

[...]”. Flertalet nämnde att de får en större förståelse för varandras roller om förväntningarna är 

tydliga. Robin sade: ”Samspelet fungerar bra om man tar ett eget ansvar och är tydlig mot mig 

också, vad man förväntar sig av mig i styrning”. Jackie ansåg sig ha ett välfungerande samspel 



	   21	  	  

på sin avdelning: ”Som vi har det nu så har vi ganska bra samspel mellan varandra, vi är öppna 

med varandra, och har en god förståelse för varandra och vi vet alla vad som förväntas av oss”.  

Något som skiljde ledarna åt var att en del av dem talade om ett samspel utifrån en organisatorisk 

synvinkel medan andra benämnde samspelet utifrån ett förhållningssätt gentemot varandra. I den 

förstnämnda uppfattningen om samspelet talade några av ledarna om ett samspel utifrån 

processer, formella möten, handlingsplaner, facklig verksamhet och samverkansavtal. De 

beskrev samspelet utifrån de lagar och riktlinjer som organisation har. Det blir därigenom ett 

samspel med fokus på fördelning av arbetsuppgifter, mål och förändringsarbete. Majoriteten av 

ledarna såg å andra sidan samspelet som ett förhållningssätt gentemot varandra, med betoning på 

ett öppet klimat, ett gott bemötande, tydlig kommunikation samt en förståelse för varandra. ”Lite 

säger ju ordet att man jobbar MED varandra” sade Kim, och menade att organisationen bygger 

på att man samarbetar, vilket flertalet ledare instämde med. Ett gott samarbete och samspel i 

form av bra dialoger och lyhördhet kan även enligt Jackie generera positivt till organisationens 

ekonomi. Att arbeta tillsammans medför också att ledarens roll är inkluderad: “Man lever ju i en 

symbios- ledarskap och medarbetarskap [...]”.  Något som förutsätter ett bra samspel är en god 

kommunikation, vilket majoriteten var överens om. Deras roll som ledare i samspelet blir således 

att kommunicera och informera medarbetaren på ett tydligt sätt där Love sade: ”Ledarskapet blir 

jätteviktigt i samspelet, att jag har den kunskapen, att jag vet hur jag ska få ut budskap eller 

information”. En god kommunikation är även viktig mellan medarbetare där Robin menade att 

medarbetarna har ett eget ansvar att föra en dialog med både medarbetare, omgivning och ledare 

vilket även påtalades av Love och Tim. Love betonade även att genom att medarbetarna delar 

kunskaper och erfarenheter drar de lärdom av varandra. Vidare menade Jackie:  

 

Medarbetarskap skapar goda relationer, man lär känna varandra och medarbetarskap innebär ju 

för mina medarbetare att dom har ett gott medarbetarskap mot andra avdelningar och andra 

kontaktytor som vi har […] det berikar och ger energi, sätter och skapar idéer hur vi kan göra. 
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Organisationen påverkar 

Detta huvudtema byggs upp av sammantaget två kategorier vilka redovisas nedan som 

underrubrikerna: Yttre ramar samt kulturen påverkar medarbetarskapet.  

Yttre ramar 

Flertalet av ledarna nämnde att ledarskapsfrågor har en högre prioritering än 

medarbetarskapsperspektivet inom organisationen, Robin sade:  

 

Just nu jobbar vi väldigt mycket med ledarskapsfrågor, det är faktiskt så, och det är väl en önskan 

som man har att efter vi gått igenom vad ett gott ledarskap innebär skulle man vilja att 

medarbetarna får göra något liknande. 

 

Dock ansåg de att medarbetarskapsperspektivet borde få ett större utrymme än vad det faktiskt 

får. I organisationen finns en chef- och en medarbetarpolicy, som är förhållningssätt och 

riktlinjer för hur man ska vara som ledare och medarbetare. Hur dessa policyers används i 

praktiken skiljde sig mellan ledarna. Sasha sade att:  

 

Jag tror att man är ganska tydlig med medarbetarskap i den här organisationen för vi har ju en 

sådan policy och riktlinjer för hur man ska vara som medarbetare och man har ju lite linjer som 

vi ska gå efter och det finns ju just en ganska välskriven policy för medarbetaren och vad man ska 

tänka på som medarbetare[…]. 

 

Sasha menade vidare att det i ledarskapet är bra att kunna gå tillbaka till den policy och de 

riktlinjer som organisationen har utfärdat, både för att påminna sig själv och sina medarbetare. 

Tim ansåg å andra sidan att: “Det finns ju riktlinjer om medarbetarskap men det är nog många 

gånger medarbetarna inte vet om det själva”. Robin tillkännagav att de inte har arbetat så 

mycket med den policy som finns: “Det är mest ett dokument som ligger och skvalpar rent ut 

sagt”.  

 

När det gällde verktyg för att främja medarbetarskapet talade de flesta ledarna om 

medarbetarsamtal som ett viktigt instrument. Medarbetarsamtalet sker i enlighet med 

organisationens riktlinjer med varje enskild medarbetare en gång per år och bygger på ett 

samspel mellan medarbetare och ledare, där medarbetaren får uttrycka tankar, känslor och idéer 

och där medarbetarens individuella mål diskuteras. Love ansåg dock att medarbetarsamtal är för 
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strukturerade och inte spontana som hen anser skulle vara mer effektfullt. Vidare ansåg Love att 

de informella mötena som sker i fikarum exempelvis är de allra bästa för att fånga upp 

medarbetarnas tankar och känslor. Flera av ledarna nämnde också att varje enskild medarbetare 

har en kompetensutvecklingsplan som följs upp årligen. Det innebär ett sätt att följa upp och 

säkerställa att medarbetaren har rätt kompetens och kunskap, där det enligt Robin ibland blir 

aktuellt med kompetensutvecklingsinsatser såsom kurser och vidareutbildning. Charlie ansåg att 

det var viktigt redan vid rekryteringen av nya medarbetare att kommunicera ut om vad ett gott 

medarbetarskap innebär, vilket åligger ledaren att tydligt informera om för att medarbetaren vet 

vilka förväntningar organisationen har på varje enskild medarbetare.  

Kulturen påverkar medarbetarskapet  

Hur medarbetarskapet yttrade sig på organisationen berodde enligt ledarna till stor del på 

organisationskulturen som råder, där det fanns en skillnad emellan avdelningarna. Robin pratade 

om att organisationskulturen även kan inverka negativt på medarbetarskapet genom en tendens 

till att medarbetarna vill bli styrda och att ledarskapet därigenom får en större roll: 

 

Jag tycker att man mer och mer ska jobba åt att medarbetarna ska vara självständiga kompetenta 

individer, men ibland kan jag känna att i våran organisation har vi en tendens till att falla 

tillbaka på att det är lite hierarkiskt och att och ibland så är det också förväntningarna ifrån 

medarbetarna, att man gärna vill, jag upplever ibland att man vill bli ganska styrd, och att man 

kan luta sig tillbaka på det och lite skylla på ledningen[...]men jag tänker att ju mer kompetenta 

människor man har på en arbetsplats desto mer måste också komma i medarbetarskapet för att 

sätta sin prägel på organisationen[...].  

 

Love ansåg däremot att de börjar komma på en väg där medarbetaren tar mer ansvar än tidigare, 

och börjat gå mot en organisation med självständiga individer som tar eget ansvar. Vidare 

menade Charlie att kulturen präglar medarbetarskapet:  

 

Vi har en väldigt fin kultur där alla är medvetna om att alla måste vara med och bidra för att 

man kan inte ha någon ensamåkare här utan man måste jobba i team och då är medarbetaren en 

i teamet och att det inte är toppstyrt utan vi ska bara visa vägen sen ska dom liksom komma på 

hur.. och jag kan ju inte alla deras arbetsuppgifter och hur deras processer ser ut så dom måste 

vara med och bidra och vara delaktiga.  
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Flertalet ledare nämnde att organisationen sätter förutsättningar för hur medarbetarskapet främjas 

där Charlie säger: 

 

Om medarbetaren har fokus på att komma vidare och utvecklas så är det viktigt att 

organisationen skapar och främjar sådana situationer för kompetensutveckling ur ett 

medarbetarskaps-perspektiv och då främjar det också avdelningen, men det föregås av en bra 

dialog.  

 

Den pedagogiska ledaren  

Detta huvudtema byggs upp av sammantaget tre kategorier vilka redovisas nedan som 

underrubrikerna: Främja lärande, stöttande och coachande funktion samt ledarens 

förhållningssätt. 

Främja lärande  

Flera av ledarna nämnde att en viktig uppgift i deras roll som ledare är att främja lärande, genom 

att uppmuntra medarbetarna till kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar. De 

ansåg att en viktig del i ledarskapet är att arbeta för medarbetarnas kompetensutveckling, samt att 

bevara och förvalta den kompetens som medarbetarna har. Flertalet nämnde att det är en 

kunskapsintensiv organisation där medarbetarnas kunskap och kompetens är det viktigaste de har 

i organisationen. Charlie talade om att medarbetarskap innefattade: ”Att man fått den kompetens 

och utbildning man behöver för att utföra sitt uppdrag och att befogenheter och ansvar hänger 

ihop” vilket ställer krav på att ledaren har skapat förutsättningar för att medarbetaren har rätt 

kunskap och kompetens i arbetet de bedriver. Detta är även något som Robin hade en gemensam 

uppfattning om då hen talade om att kompetensutveckling är en viktig del i ledarskapet, att 

säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens och upprätthålla den. Robin nämnde även att: 

“Medarbetarnas kunskap är det viktigaste vi har”. När Love berättade om lärande i 

organisationen talade hen om en samspelsfunktion: 

 

Det är ju viktigt att medarbetarna, mellan varandra, delar erfarenheter och kunskaper, alla 

människor är ju intresserade av olika saker, oavsett om det är privat eller på jobbet, så 

medarbetarna drar ju lärdom av varandra, och har man ett öppet klimat med en bra 

kommunikation mellan medarbetare så gör ju det att organisationen blir lärande och växer 

också. 
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Att främja ett lärande innebär inte att ta det fulla ansvaret för all kompetensutveckling, utan 

mycket ligger på medarbetaren att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling, ledarens funktion 

är i det att underlätta och skapa förutsättningar. Att skapa förutsättningar nämnde Kim vid ett 

flertal tillfällen, att man som ledare måste följa organisationens yttre ramar, dvs. budget, lagar 

och policyers men att det därefter är ledarens uppgift att skapa de rätta förutsättningarna för att 

medarbetaren ska göra ett bra arbete. Love nämnde liksom Kim att ledarens viktigaste uppgift är 

att skapa förutsättningar och möjlighet för dem att göra ett bra arbete då det är medarbetarna som 

sitter inne med all kunskap. Vidare sade Love: ”Det jag kan bistå med som ledare är ju 

egentligen det här att se till att skapa utrymme och möjligheter för dom”. Robin talade om 

ledarskapets funktion i ett medarbetarskap på detta sätt: ”Ledaren har någon form av mer 

coachande ansvar och lite snöplogsfunktion liksom och jobbar både som coach och uppmuntrar 

medarbetarna”. Att skapa förutsättningar innebär då att bana väg för medarbetarna för att de ska 

kunna utföra ett gott arbete.  

Stöttande och coachande funktion 

Samtliga ledare nämnde att deras roll som ledare i medarbetarskapet innefattade en stöttande och 

coachande funktion. Jackie förklarade hennes roll på följande sätt:  

 

Det är ju som på en fotbollsplan, man måste hitta spelreglerna och jag är då den som är liksom 

lagledaren och den som styr och hittar styrningen men jag ska göra det tillsammans, jag tror att 

det finns vinster i att relation till motivation, både inre och yttre motivation, att man har med sig 

så många som möjligt. Att man spelar i team och utvecklar en teamkänsla. 

 

Ledarskapet handlar sålunda till stor del om att ledaren motiverar sina medarbetare att gå i 

samma riktning som verksamheten. Samtliga ledare nämnde att en stor del i rollen innebär att 

lyssna på sina medarbetare och bekräfta var och en. Love pratade om att ledaren ska finnas där 

som ett stöd så att medarbetarna kan känna sig trygga i att de inte är själva i besluten, en 

stödjande funktion innebär dock inte att chefen ska lösa allt vilket även Robin pratade om. De 

lyfte båda fram medarbetarens eget ansvar och självständighet i sitt arbete men också känslan av 

att vara delaktig. När det gäller delaktighet var det enligt Kim viktigt att chefen lyssnar på sina 

medarbetare, även att se och bekräfta varje medarbetare så att de känner sig värdefulla. Love 

pratade också om hur viktigt det är som medarbetare att bli sedd, en stor del av chefens roll blir 

däri att lyssna och bekräfta varje individ. För att en ledare ska kunna skapa förutsättningar krävs 

det att ledaren vet vad medarbetaren vill och kan anpassa sig därefter, flertalet av ledarna beskrev 



	   26	  	  

därför att det är genom att lyssna och vara närvarande som ledaren fångar upp hur medarbetarna 

mår och vad de behöver stöttning i. Jackie pratade också om att samarbete skapar en delaktighet:  

 

Jag ser som min främsta uppgift […] att främja medarbetarperspektivet, att få alla på den här 

besättningen, om man får uttrycka en metafor, att vi alla befinner oss på samma fartyg eller en 

stor båt, att alla är delaktiga och hittar sina roller och funktioner.  

Ledarens förhållningssätt  

Majoriteten av ledarna beskrev sin ledarstil i förhållande till medarbetarskap, utifrån ett 

förhållningsätt där de anpassar rollen efter gruppens sammansättning, kompetens och 

erfarenheter. Vidare talade Robin, Alex och Love om förväntningar och olika mogna grupper. 

Med mogna grupper menade de att medarbetare har olika förväntningar på sin chef, där vissa 

kräver mer styrning än andra. Vissa grupper är självgående och lösningsorienterade medan andra 

behöver mer hjälp. Ledarens roll blir i det läget att styra och leda medarbetarna på rätt spår. Love 

beskrev sin ledarstil på följande sätt:  

Det är olika typer av människor, så jag måste ju hela tiden lyssna in och anpassa mig till det 

sammanhanget där jag befinner mig. Om jag ska nå ut med samma information till olika 

yrkesgrupper så jag kanske får göra två presentationer för att säga samma sak, för jag vet att här 

kommer man ifrågasätta vissa saker och här kommer man ifrågasätta andra saker. Så att 

ledarskapet blir jätteviktigt där, att jag har den kunskapen, att jag vet hur jag ska få ut budskap 

eller information. 

Jackie ansåg sig utöva ett demokratiskt ledarskap och kopplade det till att medarbetarna inom ett 

medarbetarskap ska ha inflytande och att det ska vara en transparens inom organisationen. Med 

detta menade Jackie att ledarskapet innebär att lyssna till medarbetarnas åsikter och idéer för att 

förbättra verksamheten.   
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Sammanfattning av resultat 

Nedan sammanfattas det framställda resultatet i förhållande till studiens frågeställningar.  

 

Hur ser ledaren på begreppet medarbetarskap och dess innebörd?  

 

Resultatet visade att ledarna beskrev hur ett idealt medarbetarskap bör vara. Enligt dem bör det 

vara relationsskapande, innefatta ett delat ansvar och ett samspel mellan medarbetare och mellan 

medarbetare och ledare, samt engagerade medarbetare som arbetar mot organisationens mål. Det 

fanns en viss problematik för en del av ledarna att beskriva hur de såg på begreppet då de inte 

förstod vad begreppet medarbetarskap innebar. De utgick från att medarbetarskap var likställt 

med ordet medarbetare samt att de exkluderade sin egen roll i begreppet. Flertalet ledare beskrev 

dock medarbetarskap utifrån att deras roll som ledare var inkluderad i begreppet och deras 

medarbetarroll gentemot sina medarbetare och ledare nämndes.  

 

Vad innebär rollen som ledare i ett medarbetarskap? 

 

Rollen som ledare i ett medarbetarskap innefattade främst enligt ledarna att främja lärande och 

vara en stödjande och coachande funktion. Att främja lärande innebar enligt ledarna att skapa 

förutsättningar för lärande genom kompetensutvecklingsinsatser såsom utbildningar och kurser. I 

rollen ingick även att bevara och förvalta den kompentens som redan finns i verksamheten, 

medarbetarna lär även av varandra och organisationen blir genom det lärande. Ledarrollen 

fungerar även som en stödjande och coachande funktion, genom att lyssna och bekräfta alla 

medarbetare fångar man upp hur medarbetarna mår och vad de behöver stöttning i. I sin ledarroll 

anpassade flertalet av ledarna sin roll utefter olika grupper. Olika mogna grupper har olika 

förväntningar och ledaren får anpassa sitt förhållningssätt därefter. Det handlar om att styra 

medarbetarna åt rätt håll, för att i sin tur kunna uppnå verksamhetens mål. Det ställer dock krav 

på medarbetarens eget ansvar, ledarens stora uppgift handlar sålunda om att skapa de rätta 

förutsättningarna för medarbetarna. Medarbetarskap handlade för majoriteten av ledarna om ett 

samspel mellan medarbetare och mellan medarbetare och ledare. Några av ledarna talade om ett 

samspel på organisatorisk nivå som innefattade processer, formella möten, handlingsplaner, 

facklig verksamhet och samverkansavtal. De flesta ledarna talade däremot om samspelet som ett 

förhållningssätt gentemot varandra där ett öppet klimat, gott bemötande och tydlig 
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kommunikation var betydelsefullt för att inneha goda relationer i ett medarbetarskap. Hur vårt 

resultat står sig till tidigare forskning och teorier kommer vi nedan att framställa i vårt 

diskussionsavsnitt. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi ovanstående resultat i förhållande till tidigare forskning om ämnet 

samt ställer resultatet i en ny belysning med hjälp av våra teoretiska perspektiv. Vi belyser våra 

egna reflektioner samt drar slutsatser och ifrågasätter delar av utfallet av studien. Avslutningsvis 

diskuterar vi även vald metod samt ger förslag på framtida forskning.  

 

Begreppet medarbetarskap  

Vad som framgår av studiens resultat är att begreppet medarbetarskap inte förefaller helt klart för 

ledarna, vilket överensstämmer med tidigare forskning som visat att det inte finns en entydig 

definition av begreppet (Kilhammar, 2011; Tengblad, 2003). Medarbetarskap är således ett 

abstrakt begrepp som tolkas och appliceras på olika sätt i organisationer. Även om det finns 

skillnader i hur ledarna uppfattar begreppet kan vi av resultatet utläsa att samtliga ledare 

beskriver medarbetarskap utifrån en normativ definition, hur det bör vara, i enlighet med en av 

Kilhammar (2011) tre definitioner. Inkluderat i det önskvärda, normativa, medarbetarskapet 

ingår det enligt samtliga ledare: engagemang i arbetet, delaktighet och ett utökat ansvar på 

medarbetaren. Detta överensstämmer med Simonssons (2002) avhandling, där resultatet visar att 

ledare och medarbetare beskriver medarbetarskap i termer av delaktighet och ökat ansvar på 

individen. Vidare nämner några ledare inte sin egen roll som medarbetare när de talar om 

medarbetarskap utan fokuserar enbart på medarbetaren, detta bekräftas av Tengblad et al. (2007) 

som skriver att ledarens medarbetarroll gentemot medarbetare och sin egen chef sällan 

diskuteras. Det kan således vara en tolkningsfråga huruvida ledarna inkluderar sig själva när de 

talar om medarbetare eller om de endast syftar till medarbetarna som de har ett personalansvar 

för? Att ledarna inte inkluderar sig själva i medarbetarrollen menar vi kan bero på att 

organisationen har en separat chef- och medarbetarpolicy. Med andra ord särskiljs medarbetare 

och ledare redan där vilket kan vara en förklaring till varför begreppet anses svårdefinierat för 

vissa av ledarna. Flertalet ledare poängterar även att medarbetarskapsperspektivet bör främjas, då 

organisationen i nuläget fokuserar mer på ledarskapsfrågor. Det kan enligt oss bero på vilken 

organisationskultur som råder, och hur organisationen väljer att prioritera. Charlie pratade om att 

organisationskulturen sätter en prägel för synsättet på medarbetarskapet vilket vi finner stöd av i 

tidigare forskning då Tengblad et al. (2007) skriver att kulturen som råder inom organisationen 

påverkar medarbetarna och ledarna.  
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Vi anser att medarbetarskap är något som finns i alla organisationer men uttrycks på olika sätt 

och i olika grader. Genom att organisationer har en enskild medarbetarskapspolicy tror vi 

begreppet framstår mer tydligt och där samarbetet mellan de involverade rollerna förefaller mer 

klart.   

 
Ledaren skapar förutsättningar  
 
Samtliga ledare talar om att en viktig del av ledarskapet i ett medarbetarskap är att skapa 

förutsättningar för medarbetarna. Vägledning och att uppmärksamma medarbetarnas behov 

ansåg flertalet ledare vara centralt i ledarskapet vilket stöds av tidigare forskning (Tengblad et al, 

2007; Simonsson, 2002; Vroom & Jago, 2007) som menar att det åligger ett ansvar hos ledaren 

att skapa förutsättningar, genom att främja öppenhet, engagemang och ansvarstagande hos 

medarbetarna för att i sin tur uppnå goda resultat. Vi tolkar detta i enlighet med den 

transformativa ledarskapsteorin som innebär att ledaren skapar de förutsättningar som krävs för 

att medarbetaren ska utvecklas i enlighet med organisationens mål. Den transformativa 

ledarskapsteorin innebär i likhet med medarbetarskap att medarbetaren har en aktiv roll där ett 

samspel mellan de involverade parterna blir allt viktigare (Bass & Riggio, 2006). Samspelets 

betydelse är något som samtliga ledarna lyfter fram som något viktigt där Jackie talade om att 

medarbetarskap bidrar till att skapa goda relationer. Medarbetarskap utifrån en relationell aspekt 

är något vi tagit hänsyn till genom hela studien, där vi fokuserat på den ena partens roll och 

behov i det relationella fenomenet medarbetarskap. Genom relationer uppstår enligt Vygotskij 

(1978) ett lärande, där ledaren ska bidra till att skapa en sociokulturell läromiljö för att främja 

individens lärande. Flertalet ledare ansåg sig ha en viktig del i främjandet av medarbetarnas 

lärande genom att skapa förutsättningar för kompetensutveckling och bevara och förvalta den 

kompetens som medarbetarna har. I enlighet med det sociokulturella perspektivet benämnde 

flertalet ledare vikten av att föra en god dialog och kommunikation med och mellan 

medarbetarna, vilket är ett viktigt medel för att lärande ska uppstå. Vidare beskrev Jackie att 

ledaren ska vara en stöttande funktion och kopplar ihop funktionen med motivation, där ledaren 

genom interaktionen med medarbetaren ser vad denne behöver och skapar drivkrafter för att 

motivera och engagera medarbetarna till att gå i samma riktning som verksamheten. Vilket vi 

kan finna stöd utifrån Maslows hierarkitrappa (Maslow & Stephens, 2000), att ledarens funktion 

är att skapa drivkrafter utifrån de bakomliggande mänskliga behoven. Vi ser således motivation 

som en viktig beståndsdel i medarbetarskapet då komponenter som engagemang, delaktighet och 

ansvarstagande förekommer hos samtliga ledare. Detta kopplar vi även ihop med Illeris (2007) 
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syn på motivation och effekten på främjandet av initiativförmåga, handlingskraft, 

omställningsförmåga samt viljan till att lära och uppnå sina mål. 

 
 
Ökat ansvar på medarbetaren  
 
 Ledarna i studien var överens om att i medarbetarskapet förväntas medarbetarna vara 

självständiga och ha ett utökat ansvar på arbetet. Vi kan således tolka det som att medarbetarnas 

roll förstärks och ledarens roll tonas ned, medarbetarrollen blir en mer aktiv roll, där majoriteten 

av ledarna pratar om självständiga och ansvarstagande individer vilket styrks av Tengblad et al. 

(2007) resonemang om att ledaren förväntar sig att medarbetaren är ansvarstagande. Detta ställer 

i sin tur krav på ledaren, att ha skapat förutsättningar för ett delat ansvar samt litar på 

medarbetarnas förmåga att klara av det utökade ansvaret som då tilldelas dem. Utifrån detta anser 

vi att ledaren får en tydlig pedagogisk roll genom att vägleda, stötta och coacha sina medarbetare 

mot verksamhetens mål. Vår studie är utförd i en kunskapsintensiv organisation med utbildade 

medarbetare, där de förväntas ta mycket ansvar och vara självständiga vilket vi tror påverkar hur 

medarbetarskap appliceras men även upplevs inom organisationen. Vi ifrågasätter dock om ett 

utökat ansvar på medarbetaren är något som passar och upplevs positivt inom alla organisationer 

och för alla medarbetare. I tidigare forskning (Irfaeya & Liu, 2004) framkom det att 

medarbetarna i Sverige är mer missnöjda med ledarskapet än i länder med lägre HDI. Rimliga 

förklaringar till det upplevda missnöjet kan vara att medarbetarskap är ett nytt begrepp där det 

för personer som har ett långt arbetsliv bakom sig, och som är vana vid en annan typ av 

ledarskap, upplever det negativt. Då nya medarbetarrollen kan upplevas vara krävande och 

förvirrande. Den nya generationen växer upp med andra värderingar och normer och går ofta in i 

arbetslivet med höga förväntningar på att kunna påverka, vara delaktiga, bidra till organisationen 

och att få mer ansvar med möjligheter till att utvecklas, ett resonemang som även styrks av 

Hällstén & Tengblad (2006). Hos dessa medarbetare kan ett missnöje utvecklas om de upplever 

att ledaren inte ser deras utveckling och behov. Eftersom gränserna i och med medarbetarskapet 

allt mer suddas ut mellan ledare och medarbetare är det således viktigt att organisationen främjar 

ett medarbetarskapsperspektiv och tydliggör vad som förväntas av båda roller, för att underlätta 

för ledare och medarbetarna att ta till sig förhållningsättet som på längre sätt önskas genomsyra 

hela organisationen. Vårt resultat är en bekräftelse på att det inte enbart är begreppets namn som 

exkluderar ledarens funktion och där all fokus riktas mot medarbetarna, utan att det även, i viss 

mån, upplevs så av ledarna. Vi identifierar även att ledaren har intagit en pedagogisk roll inom 

medarbetarskapet med utmaning att stödja, coacha, vägleda. Rollen innebär även att skapa 
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förutsättningar för att medarbetaren ska kunna utföra sin profession på bästa sätt. Rollen som 

medarbetare innebär engagerade individer med ett utökat ansvar. Vi ifrågasätter dock vad 

medarbetarens utökade ansvar innebär och hur det tar sig i uttryck. Innebär det utökade ansvaret 

endast en utökad arbetsbörda eller upplever medarbetarna ett delat ledarskap med ledarna?  

Metoddiskussion  

Vi valde i vår studie en kvalitativ forskningsansats då vi djupgående ville fånga ledarens 

upplevelser och tolkningar av medarbetarskap. Kvalitativa intervjuer kritiseras utifrån aspekten 

att det är svårt att generalisera resultatet eftersom respondenterna är för få och resultatet för 

specifikt för kontexten (Kvale & Brinkmann, 2014). En kvantitativ metod där vi exempelvis 

samlat in data genom enkäter hade kunnat ge en bredare bild av ämnet och gjort resultatet mer 

generaliserbart.  Metoden hade dock kunnat utesluta viktiga komponenter som de kvalitativa 

intervjuerna gett oss, bland annat möjligheten att ställa följdfrågor. Vi samlade in vår empiri 

genom att intervjua ledare, transkribera materialet och sedan tolka vårt resultat. Vid tolkningen 

av resultatet var det svårt att vara objektiv då vi innan insamlingen av empirin hade skaffat oss en 

förförståelse för ämnet. Något som underlättade objektiviteten var att vi båda var närvarande vid 

samtliga intervjutillfällen vilket minskar att personliga värderingar påverkar undersökningen. 

Genom att vi skaffat oss en förförståelse av ämnet i tidigare forskning och olika teoretiska 

utgångspunkter tror vi att intervjuguiden blev bättre, med relevanta frågor som fångade upp 

betydelsefulla komponenter för att besvara vårt syfte. Det underlättade även genom att vi kunde 

relatera till det empiriska material vi fått fram genom intervjuerna.  

Vårt val av semistrukturerade intervjuer har underlättat för oss i vår studie då frågorna fokuserat 

på teman runt våra frågeställningar samt lämnat respondenten ett utrymme att forma sina svar 

utifrån sina upplevelser och egna uppfattningar. Det gav oss också möjlighet att få mer 

utvecklade svar då följdfrågor utifrån intervjuguiden är tillåtet (Bryman, 2011). Vi 

uppmärksammade dock under de första intervjuerna att uppföljningsfrågorna hade en tendens till 

att, vissa gånger bli en aning ledande för att bekräfta den förståelsen vi redan hade angående 

ämnet. Detta tror vi kan bero på att vi båda är ovana att leda intervjuer. Vi ansåg dock vid 

transkriberingen av materialet att frågorna mer hjälpte respondenten att förtydliga sina svar än att 

vara direkt ledande. För att resultatet ska bli tillförlitligt är det även viktigt att skapa sig en 

tillitsfull relation med respondenten (Bryman, 2011). Genom att vi själva tog kontakt via telefon 

och förklarade syftet och tillvägagångsätt samt bokade in intervjuerna, skapade vi en personlig 

kontakt och risken minskade att respondenterna skulle dra sig ur. Det ska heller inte uteslutas att 
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utfallet till viss grad utifrån intervjuerna kan bero på personkemi mellan oss och respondenterna. 

Vissa gav mer utförliga svar än andra vilket kan bero på personkemin som påverkar kontakten 

och innehållet (Widerberg, 2002). Detta kan också bero på hur kommunikativ man är som 

person. Den första intervjun som genomfördes var en pilotintervju för att se hur intervjuguiden 

uppfattades och mottogs av respondenten. Det resulterade i att vi fick ändra en fråga. Vi ändrade 

fråga nummer 7 från ”Hur fungerar samspelet mellan dig och dina medarbetare” till ”Hur ser 

du på samspelet mellan dig och dina medarbetare”? Vi omformulerade frågan då det först 

endast gav ett kortfattat svar i bemärkelsen om det var bra eller dåligt istället för ett mer 

utvecklande svar om hur det fungerade mer ingående.  

Förslag till fortsatt forskning  

Då vi i vår studie har valt att fokusera på ledarens upplevelse av medarbetarskap och rollen som 

det innebär, skulle det vara intressant med en uppföljande studie, där ledarens roll undersöktes ur 

ett medarbetarperspektiv. Vilka förväntningar medarbetaren har på ledaren i ett medarbetarskap 

och hur ledarens syn på sin roll överensstämmer med medarbetarens uppfattning. Vidare kan det 

vara svårt att mäta vad medarbetarskap bidrar till i en organisation, det hade dock varit av 

intresse att jämföra en organisation innan och efter en implementering av medarbetarskap för att 

se vad det kan bidra till i organisationen. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 
Vi är två studenter på Personalprogrammet på Högskolan i Jönköping. Under våren 
2014 kommer vi att genomföra vårt examensarbete. Med detta brev vill vi informera 
dig om vår studie och be om ditt deltagande. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka ledares syn på medarbetarskap. Vi kommer att 
samla in data med hjälp av intervjuer. Intervjuerna kommer att vara cirka 45 minuter 
av din tid i anspråk, och kommer att genomföras enskilt. Insamlad data kommer att 
hanteras så att obehöriga inte kommer åt materialet.  
 
Undersökningen görs i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska regler 
angående samtyckte, information, konfidentialitet och nyttjande-kravet. Läs mer på 
www.codex.vr.se. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du får avbryta din 
medverkan när du vill. Allt material som vi samlar in är konfidentiellt och vi kommer 
att skydda ditt namn och organisation.  
 
Tack för ditt deltagande!  
 
 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss: 
Andrea Eriksson  
XXX 
XXX 
 
Magdalena Persson 
XXX 
XXX 
 
Om ni vill komma i kontakt med vår handledare, XXX, når ni henne på telefon 0XX-
XX XX XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtycke & Underskrift 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 

 



	  	  

Bilaga 2.   Intervjuguide 

 
Bakgrund 

- Hur länge har du arbetet på arbetsplatsen 
- Vad är din yrkesroll? 

 
Ledarens uppfattning av medarbetarskap 

- Hur ser du på medarbetarskap? 
- Vad är ett bra medarbetarskap för dig?  

Hur medarbetarskap påverkar organisationen:    

-  Hur upplever du att man ser på medarbetarskap i den här organisationen? 
- Hur ser du på samspelet mellan dig och dina medarbetare? 
- Vad anser du medarbetarskapet bidrar till i organisationen? 
- Vilka fördelar ser du med medarbetarskap för dig som:  
- ledare? 
- medarbetarna? 
- organisationen? 
- Vilka nackdelar ser du med medarbetarskap för dig som: 
- Ledare? 
- Medarbetarna? 
- Organisationen? 

Ledarens roll i medarbetarskapet  

- Beskriv din ledarstil, i förhållande till medarbetarskap? 
- Vad tycker du fungerar bra med din ledarstil? 
- Vad tycker du fungerar mindre bra med din ledarstil? 
-  Vad anser du är din viktigaste uppgift som ledare? 
- Vad är ett bra ledarskap för dig? 
-   Hur arbetar du för att medarbetarna ska uppnå sina mål? 
-   Vilka verktyg använder du dig av för att leda dina medarbetare? 
-  Vad anser du att ledarskapet har för betydelse för medarbetarskapet? 

 

Tack för ditt deltagande. Är det något mer du vill tillägga inom ämnet?



	  

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  	  

 


