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"Försök inte styra ett uppdrag du redan delegerat. Du kommer då att få 

en fiende i din överkörda medarbetare." 
 

Attila, hunnernas kung (406-453 e Kr) 
(Roberts, 1987, s 26, 57) 

 



Förord 
Denna uppsats är frukten av ett tre år långt samarbete. Vi skulle vilja tacka alla er som 
bidragit till arbetet med studien. Ni vet vilka ni är. Ett särskilt tack vill vi dock rikta till 
medarbetarna vid enheten för ordinärt boende vid Socialförvaltningen i Luleå, som 
deltog i studien. Ni har bidragit med värdefulla lärdomar och insikter om hur ni anser att 
medarbetarskapet fungerar inom Socialförvaltningen. Vi vill också tacka Margareta 
Eriksson, verksamhetschef för ordinärt boende vid Socialförvaltningen i Luleå för 
hennes medverkan. 
 
Avslutningsvis vill vi även rikta ett tack till Emelie Sandberg på Exjobb Luleå som 
förmedlade kontakten mellan oss och Luleå kommun. 
 
 
 

Luleå den 25 maj 2007 
Therése Barrstam och Dan Eriksson 

 



Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att utröna de aspekter medarbetarna ser som väsentliga i 

utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap. Studien baserades på teorier om 

förutsättningar och utveckling av medarbetarskap samt dess effekter. Dessutom beskrivs 

ledarskapets historiska utveckling samt olika teorier om ekonomistyrning. 

 

Studien fokuserade på medarbetarnas uppfattning, men verksamhetschefen gav också 

sin syn på ämnet. Det empiriska materialet i denna fallstudie samlades in genom fyra 

personliga intervjuer. De personer som intervjuades var verksamhetschefen för ordinärt 

boende vid Socialförvaltningen i Luleå samt tre medarbetare i olika hemtjänstgrupper i 

Luleå. 

 

Materialet från de fyra intervjuerna analyserades med utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket. Den huvudsakliga slutsatsen i studien var att ledarskapet upplevdes som den 

mest väsentliga aspekten i utvecklingen mot ett utökat medarbetarskap. Medarbetarna 

upplevde att kontinuitet i det lokala ledarskapet, närvaro av verksamhetschefen ute i 

verksamheten samt en ökad samverkan mellan arbetsgrupperna och deras enhetschefer 

var viktiga aspekter för utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap. Andra 

aspekter som upplevdes som viktiga i studien var att kommunikationen mellan delarna i 

vårdapparaten bör förbättras samt att organisationsstrukturen bör anpassas så att den 

harmonierar med det utvecklade medarbetarskapet. Utöver detta poängterade flera 

respondenter att personliga egenskaper hos medarbetarna är en förutsättning för ett 

utvecklat medarbetarskap inom Socialförvaltningen. 

 



Abstract 
The purpose of this study was to find out what the most important factors are in the 

development process towards an increased empowerment. The study is based on 

theories of conditions for and development of empowerment and its effects. The 

historical development of leadership is also described as well as theories of management 

control. 

 

The study focuses on the co-workers opinion, but the head of the department also gives 

her view on the subject. The empirical material was collected through four personal 

interviews. The head of the department at the Luleå social administration and three co-

workers in different work teams of the home-help service were interviewed in this case 

study. 

 

The materials from the four interviews were analyzed with starting point in the 

theoretical framework. The main conclusion of the study was that the leadership of the 

organization was experienced by the co-workers as the most important factor in the 

development process towards an increased empowerment. Factors of the leadership that 

the co-workers considered important in the development process was continuance in the 

work team leadership, presence in the workplaces by the head of the department and 

increased cooperation between the different work teams and the heads of the work 

teams. Other factors that the co-workers considered important in the study were an 

improvement of the communication between the different parts of the health care sector 

and that the organizational structure needs to be adjusted to the empowered 

organization. In addition to this several interviewees emphasized personal 

characteristics as a condition for the development of empowerment in Luleå social 

administration. 
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Inledning 

1 Inledning 
I detta inledande kapitel behandlas uppsatsens ämnesområden samt varför de är 
intressanta att studera närmare. Diskussionen mynnar ut i det syfte som studien har för 
avsikt att besvara. 

1.1 Bakgrund 
I början av 1900-talet var de flesta organisationer statiska med ett auktoritärt ledarskap. 
Skälet till detta var att de marknader som företagen verkade på var relativt 
okomplicerade. (Rubenowitz, 2004, s 15 ff) I takt med den ökade globaliseringen har 
dagens organisationer utvecklats till att vara mer demokratiska med en ökad delaktighet 
för medarbetarna (op cit, s 23 f). Ytterligare en effekt av den ökade globaliseringen är 
att marknader och kunder har blivit mer krävande. För att möta de ökade kraven är det 
viktigt att dagens företag effektiviserar sin produktion för att kunna sänka sina priser, 
förbättra sina produkters kvalitet samt förbättra sin service. (Hanson & Miller Jr, 2002; 
Quinn & Spreitzer, 1997) Många företag ser konceptet med ökad delaktighet för 
personalen som nyckeln till en förbättrad effektivitet och lönsamhet (Cook, 1994). När 
företag är tvungna att minska personalstyrkan och producera mer med färre antal 
anställda är det viktigt att förändra ekonomistyrningen och frångå direkt ordergivning 
till förmån för en ökad delaktighet för personalen. Detta leder till ett bättre 
resursutnyttjande. (Kinlaw, 1995, s 16) 

1.2 Problemdiskussion 
I litteraturen diskuteras olika strategier för företag att effektivisera produktionen. Inom 
personalledning är tre av de mest framträdande metoderna för effektivisering Human 
Resource Management (HRM), Quality Management (QM) (Robbins, 2005, s 19 f) och 
Total Quality Management (TQM) (Asaari & Karia, 2006; Tzafrir, 2006). 
 
I dessa metoder kan noteras att decentralisering av makt och ansvar till de anställda 
samt delaktighet ingår som centrala delar. Dessa faktorer omnämns i den engelska 
litteraturen med en gemensam term kallad empowerment (Kinlaw, 1995, s 11; Liden, 
Sparrowe & Wayne, 2000). I den svenska litteraturen översätts empowerment till 
medarbetarskap (Kinlaw, 1995, s 11; Tengblad, 2003, s 15). Kinlaw (1995, s 12) 
definierar medarbetarskap som det sätt medarbetaren hanterar relationen till sitt arbete. I 
denna relation ingår, enligt författaren, omfattningen av ansvarstagande i arbetet och 
grad av ledning över sig själv. Tengblad (2003, s 15) nämner utöver detta att begreppet 
även omfattar den anställdes samverkan med kollegor, bidrag till en god stämning och 
kamratskap på arbetsplatsen samt relationen till arbetsgivaren. Hällsten och Tengblad 
(2006, s 11) skriver att medarbetarskap antingen kan ses som en individuell egenskap 
eller analyseras utifrån hur verksamheten är organiserad. Således finns det två sätt att 
närma sig medarbetarskap. I studien belyses medarbetarskap utifrån ett organisatoriskt 
perspektiv. 
 
Merparten av den litteratur studiens författare tagit del av behandlar medarbetarskap ur 
arbetsgivarens perspektiv. Detta skulle kunna innebära att arbetsgivaren, trots ett 
utvecklat medarbetarskap, har behov av att övervaka och kontrollera att medarbetarna 
agerar i enlighet med organisationens intressen. Agent- och principalteorin visar att alla 
individer maximerar sin egen nytta och måste ges incitament för att välja att arbeta för 
organisationens bästa (Alchian & Demsetz, 1972). McGregor (1960, s 47 ff) hävdar att 
när en ledare ger medarbetarna mer utrymme och frihet i deras arbetssituation resulterar 
detta i att medarbetarna presterar tillfredställande. Resultat av flera olika studier visar att 
de undersökta företagen upplevde att organisationen producerade mer effektivt när de 
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behandlade sina anställda som tillgångar, investerade i deras utveckling, ökade deras 
inflytande i beslutsprocessen och gjorde de anställda delaktiga vid nyrekryteringar 
(Dainty & Raidén, 2006; Gollan, 2006; Tzafrir, 2006). 
 
Flera studier indikerar att anställda upplever ökad arbetstillfredsställelse, motivation 
samt ökad lojalitet gentemot arbetsgivaren när graden av delaktighet ökar (Asaari & 
Karia, 2006; Dainty & Raidén, 2006; Gollan, 2006). Andra studier visar att chefer har 
stor möjlighet att påverka företagets anställda genom att visa dem förtroende samt 
främja de anställdas känsla av självbestämmande (Henkin & Moye, 2006). När de 
anställda ges mer befogenheter att fatta beslut stärks relationen mellan företagets 
ledning och medarbetarna (ibid). Andra studier visar att medarbetarskap främjar 
innovation och förändring (Birdi, Fay, Patterson, Shipton & West, 2004). 
 
Emery och Giauque (2003) ger en annan bild av vad ett utökat medarbetarskap kan 
innebära. Författarna beskriver utifrån sin studie att anställda inom offentlig sektor i 
Schweiz upplevde att ökad delaktighet resulterade i improduktiva, administrativa 
arbetsuppgifter. Den ökade arbetsbelastningen bidrog till att medarbetarna upplevde 
högre grad av stress. En svårighet med införande av högre grad av medarbetarskap är att 
både chefen och de anställda känner att kompetens och erfarenhet saknas för att fullt ut 
tillämpa ett individorienterat eller grupporienterat medarbetarskap (Bryman, Dainty, 
Greasley, King, Price & Soetanto, 2005). 
 
Macintosh (1985, s 15) har i sina studier kommit fram till att ökad delaktighet i till 
exempel organisationens budgetprocess har relativt liten inverkan på om medarbetarna 
känner sig mer motiverade i sitt arbete. Författaren (1994, 246 f) beskriver ett fenomen 
han benämner som ”pseudo empowerment” eller falskt medarbetarskap. Detta uppstår 
när företagsledningen utvecklar medarbetarskapet utan att förändra de existerande 
maktstrukturerna. 
 
Utifrån arbetsgivarens perspektiv anses medarbetarskap påverka organisationens 
produktivitet positivt (Dainty & Raidén, 2006; Gollan, 2006; Tzafrir, 2006). Forskarna 
tycks dock vara av olika uppfattning om vilka följder och effekter ett utökat 
medarbetarskap får för de medarbetare som involveras. Finns det någon 
universallösning som alla företag kan anamma för att utveckla sitt medarbetarskap och 
uppnå positiva effekter av detta? Eller är det så att varje organisation, utifrån sina egna 
förutsättningar, måste skräddarsy utvecklingsprocessen? Få undersökningar ger de 
anställdas perspektiv på vilka effekter medarbetarskapet resulterar i och hur 
medarbetarskapet ska utvecklas för att uppnå optimal effekt för organisationen. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utröna aspekter som medarbetarna anser är väsentliga i 
utvecklingen av ett framgångsrikt medarbetarskap. 
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2 Metod 
I detta avsnitt redogörs för den metod som använts för att besvara syftet med studien. 
Motivering för samt val av forskningsmetod anges och avsnittet avslutas med en 
problematisering av denna metod. 

2.1 Forskningsansats 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 65) präglas aktörssynsättet av aktörens tolkning av 
verkligheten. I denna studie har fyra respondenter intervjuats angående sin uppfattning 
av det utvecklade medarbetarskapet. Därmed utgår denna studie från aktörssynsättet. Ett 
deduktivt synsätt innebär att forskaren utgår från befintlig teori som prövas mot 
empirin. (Denscombe, 2000, s 12; Thurén, 1991, s 19 ff) Då studien utgick från 
befintliga teorier och undersökte verkligheten var forskningsansatsen deduktiv. 

2.1.1 Litteratursökning 
För att skapa en teoretisk grund för studien inleddes detta arbete med att ta del av 
litteratur och tidigare forskning inom området. Databaserna Emerald, Jstor och Ebesco 
genomsöktes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. I Libris och Lucia, som är 
databaser över rikets och Luleå tekniska universitets bibliotek, återfanns relevanta 
boktitlar som belyste ämnesområdet. De sökord som användes i olika kombinationer 
var; employee, responsibility, empowerment, participation, involvement, human 
resource development, human resource management, self-responsibility, organisation / 
organization samt agency theory. Sökordens svenska motsvarigheter användes också. 
Kompletterande sökningar gjordes också via sökmotorn Google.se. 

2.1.2 Forskningsstrategi 
Denscombe (2000, s 41 ff) menar att om en djuplodande bild önskas, med relationer och 
processer i fokus, ska en fallstudie genomföras. En fallstudie tillåter forskaren att genom 
omfattande analys av innehållet lära sig mer om ett komplext område (Hair, Money, 
Samouel & Page, 2007, s 290). Eftersom studien fokuserade på hur medarbetarna 
upplevde utvecklingsprocessen av ett utökat medarbetarskap ansåg denna studies 
författare att en fallstudie var bäst lämpad för studien. 

2.2 Val av undersökningsobjekt 
Författarna kontaktade Emelie Sandberg på Exjobb Luleå för att få idéer gällande val av 
undersökningsobjekt. Under mötet med Emelie Sandberg framkom information om att 
Luleå kommun var intresserade av att genomföra en studie inom området för uppsatsen. 
Vid möten med Nina Bernhardsson från Luleå kommun samt Håkan Dahlqvist vid 
Socialförvaltningen i Luleå framkom att Socialförvaltningen ville genomföra en studie 
om utveckling av medarbetarskapet inom förvaltningens verksamhet för ordinärt 
boende. 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 240) innebär förståelseurval att respondenter väljs ut 
baserat på deras kännedom inom det ämnesområde studien behandlar. När 
respondenterna valdes ut för denna studie tillämpades förståelseurval. Skälet till detta 
var att studiens ämnesval var av den komplexiteten att det krävdes att respondenterna 
kände till området för att kunna besvara författarnas frågor. 
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2.3 Datainsamling 
I en fallstudie kan flera olika datainsamlingsmetoder användas. Enligt Denscombe 
(2000, s 132) är personliga intervjuer att föredra när detaljerad information från ett fåtal 
personer är målet med studien. Denscombe skriver även att personliga intervjuer lämpar 
sig väl när den insamlade informationen består av respondenternas känslor och 
erfarenheter. Personliga intervjuer är lätta att arrangera, uppfattningar och synpunkter 
kommer från en källa samt är lätta att kontrollera (op cit, s 136). Eftersom studien avsåg 
att undersöka hur de anställda upplevde utvecklingsprocessen av ett utökat 
medarbetarskap ansågs personliga intervjuer vara mest lämpliga för studien. 
 
För att få information om hur Socialförvaltningen arbetar med medarbetarskap 
genomfördes personliga intervjuer med verksamhetschefen för ordinärt boende samt tre 
medarbetare från olika arbetsgrupper inom hemtjänsten. Intervjuerna krävde att 
respondenterna gavs en viss flexibilitet och möjlighet att utveckla sina idéer. Av den 
anledningen ansågs semistrukturerade intervjuer bäst lämpade för studien. Skälet till 
detta var att få fram ett resultat med fylliga svar samt en god bild av hur respondenterna 
kände och tänkte i förhållande till ämnesområdet (Denscombe, 2000, s 135). I 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista över ämnesområden som 
ska tas upp under intervjun (ibid). För att få svar på studiens syfte upprättades två olika 
intervjuguider baserade på framtagen teori, en riktad till verksamhetschefen (se bilaga 
1) och en riktad till medarbetarna (se bilaga 2). Intervjuguiderna användes som stöd vid 
genomförandet av de personliga intervjuerna. 
 
Intervjun med verksamhetschefen genomfördes på hennes tjänsterum och pågick i en 
timme och femton minuter. Intervjuerna med medarbetarna genomfördes dels i avskilda 
rum i hemtjänstgruppernas lokaler och dels hemma hos en av respondenterna. Dessa 
intervjuer pågick mellan en timme och tjugo minuter till två och en halv timme. Båda 
författarna deltog under samtliga intervjuer och bandspelare användes för att säkerställa 
att all information respondenterna gav uppfattades. Enligt Denscombes (2000, s 145 f) 
rekommendation förde författarna fältanteckningar under intervjuerna för att 
komplettera med relevant information. Under intervjuerna sammanfattades 
respondenternas svar regelbundet av författarna för att kontrollera att respondenternas 
svar uppfattats korrekt. 

2.4 Analysmetod 
Efter genomförda intervjuer sammanställdes intervjumaterialet. Under samman-
ställningen var författarna noggranna med att dokumentera nästintill exakt de svar 
respondenterna lämnat på frågorna. Sammanställningen kompletterades med de 
iakttagelser som författarna gjorde vid intervjutillfällena. Verksamhetschefens svar 
sammanställdes med medarbetarnas för att få en helhetsbild av organisationens arbete 
med utvecklandet av medarbetarskap. Svaren sorterades i förhållande till teorin för att 
skönja svar på syftet med studien. I studien presenterades medarbetarna med fingerade 
namn eftersom studiens ämne var av känslig karaktär. Studiens författare valde ut de 
fiktiva namnen utifrån sin upplevelse av medarbetarnas personlighet och karaktär. 
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2.5 Metodproblem 
I nedanstående avsnitt redogörs för de metodproblem som författarna förknippar med 
studien. Validitet innebär att studien mäter det som avses mätas. Reliabilitet innebär att 
mätningarna genomförs på ett korrekt sätt samt att mätinstrumentet har hög precision. 

2.5.1 Validitet 
Respondenterna i studien valdes ut beroende på om de hade en förståelse för 
ämnesområdet. Intervjuguiderna, som användes som underlag vid intervjutillfällena, 
granskades innan genomförandet av intervjuerna av handledaren för C-uppsatsen. För 
att undvika bedömarfel spelades respondenternas svar in på band och noggranna 
fältanteckningar fördes av författarna under intervjuerna. Båda författarna deltog vid 
varje intervjutillfälle för att undvika feltolkning samt att viktig information gick 
förlorad. Under intervjuerna sammanfattades respondenternas svar regelbundet för att 
kontrollera att respondenternas svar uppfattades korrekt. För att undvika påverkan av 
forskarjagen ansträngde sig författarna för att ha en neutral inställning och ton före och 
under intervjuerna. Ovanstående åtgärder torde ha stärkt studiens validitet. 
 
Det faktum att vissa av intervjuerna ägde rum i hemtjänstens egna lokaler samt att 
karaktären i frågorna var av känslig art kan ha påverkat validiteten i undersökningen 
negativt. Vid en av intervjuerna var respondenten under tidspress. Detta kan också ha 
påverkat studiens validitet negativt. En av källorna som använts i det teoretiska 
ramverket är Johnson och Redmonds bok ”The art of empowerment – the profit and 
pain of employee involvement”. Författarna till boken saknar forskarbakgrund, men har 
länge varit verksamma inom förändringsarbete i världsomspännande organisationer. 
Faktumet att dessa båda författare saknar forskarbakgrund innebar att studien delvis 
baserades på material som är icke-vetenskapligt. Källan användes eftersom denna 
studies författare ansåg att den bidrog med ett intressant betraktelsesätt på 
utvecklingsprocessen av medarbetarskap. Valet av källa kan ha påverkat validiteten i 
studien negativt eftersom intervjuguiderna baserades på det teoretiska ramverket. 

2.5.2 Reliabilitet 
Det som torde ha påverkat studiens reliabilitet positivt är dels det faktum att båda 
författarna deltog vid varje intervjutillfälle. Detta gjordes för att undvika feltolkning 
samt för att undvika att viktig information gick förlorad. För att undvika bedömarfel 
spelades dessutom respondenternas svar in på band och noggranna fältanteckningar 
fördes av författarna under intervjuerna. 
 
Det faktum att bandspelare användes vid intervjuerna samt att båda författarna 
närvarade vid varje intervjutillfälle kan ha påverkat respondenterna negativt. 
Denscombe (2000, s 146) anser att användning av bandspelare kan hämma 
respondenten. Respondenterna var emellertid positivt inställda till bandspelaren och 
tycktes inte bry sig om den under intervjuerna. Författarnas upplevelse var att 
respondenterna svarade uppriktigt på samtliga frågor. Det finns dock en risk att 
närvaron av bandspelaren kan ha påverkat respondenterna att inte svara uppriktigt på 
författarnas frågor. Detta kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt. Om studien 
genomfördes igen skulle resultaten med stor sannolikhet skilja sig från det nuvarande 
resultatet. Detta eftersom andra respondenter då skulle delta samt att författarna kan 
uppleva svaren annorlunda. Detta påverkar studiens reliabilitet negativt samt gör det 
svårt att generalisera utifrån studiens resultat. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat 
studiens reliabilitet negativt var det faktum att det var svårt för författarna att förhålla 
sig helt objektiva till respondenternas svar. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet presenteras ledarskapets historiska utveckling samt olika styrformer. 
Därefter redogörs för teorier om medarbetarskap, dess förutsättningar, utveckling och 
effekter samt en redogörelse för agentteorin. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

3.1 Den historiska utvecklingen från ledarskap till medledarskap 
I industrialismens början sågs människan som en maskin som kunde programmeras att 
utföra sina arbetsuppgifter på ett visst sätt. En sådan typ av organisation utvecklades av 
Frederick W Taylor. Denna tayloristiska organisationstyp karaktäriseras av tydlig 
hierarki och bygger på ordergivning samt utveckling av strikta föreskrifter för hur den 
anställde ska utföra sitt arbete. Denna typ av organisation lämnar ytterst lite 
handlingsutrymme för den enskilde medarbetaren. (Rubenowitz, 2004, s 17 f; 
Samuelson, 1986, s 182) De tidiga organisationsstrukturerna karaktäriserades av ett 
auktoritärt ledarskap med tydliga direktiv och krav på omedelbar lydnad i de lägre 
hierarkierna. Ledaren var den som bestämde arbetsgruppernas målsättning och 
arbetsmetoder i syfte att nå så hög effektivitet och produktivitet som möjligt. 
(Rubenowitz, 2004, s 129 f) 
 
Den generella organisationsutvecklingen har därefter gått mot att medarbetaren står i 
centrum snarare än att den anställde ses som en del av maskinparken. (Samuelson, 1986, 
s 184) I många av dagens organisationer förmedlar företagsledningen förväntningar på 
medarbetarna innehållande arbetssätt, förmåga till tankekraft och kreativitet samt 
initiativ- och improvisationsförmåga. Företagsledningens direkta kontroll har fått stå 
tillbaka till förmån för medarbetarinflytande och initiativ som kommer direkt från dem 
som arbetar i verksamheten. (op cit, s 184) I och med denna organisationsutveckling har 
även kraven på ledarskap förändrats. Den auktoritära ledarstilen har alltmer utvecklats 
till ett demokratiskt ledarskap. En demokratisk ledare är mer personalinriktad jämfört 
med den auktoritära ledarstilens produktionsinriktning. Den demokratiske ledaren har 
en samordnande roll och tar hänsyn till den underordnade arbetsgruppens åsikter i 
utformningen av till exempel verksamhetsmål och arbetsmetoder. (Rubenowitz, 2004, s 
130) Hällsten och Tengblad (2006, s 262, 278) menar att det i en demokratiskt styrd 
organisation kan förekomma ett delat ledarskap mellan den formellt tillsatte ledaren och 
medarbetarna. Detta innebär att medarbetarna ses som självständiga och kapabla att 
fatta affärskritiska beslut. Den formelle ledaren har ett arbetsgivaransvar och ansvarar 
för att medarbetarna tar aktiv del i gemensamma diskussioner samt att medarbetarnas 
åsikter påverkar beslutsfattandet. Författarna benämner detta delade ledarskap som 
medledarskap. 
 
I sin bok skriver Douglas McGregor (1960, s 33 ff, 47 ff) om ledarskap och dess olika 
former samt hur ledarna kan stärka och motivera medarbetarna på bästa möjliga sätt. 
Författaren identifierar två typer av ledare, benämnda X och Y. Ledaren X har 
uppfattningen att människan i grunden är lat och undviker arbete och ansvar samt 
känner en trygghet i att bli styrd av en överordnad. Denna människosyn får effekten att 
ledare X tydligt styr och kontrollerar sina medarbetare. Ledaren Y däremot har tron att 
människor är fantasi- och uppfinningsrika samt initiativtagande och självständiga när de 
står inför problemsituationer. Y-ledaren har därför en förmåga att decentralisera 
beslutsfattande och ansvar längre ner i organisationshierarkin. 
 
Den organisations- och ledarstilsutveckling som beskrivs ovan har resulterat i 
uppkomsten av flertalet olika metoder för personalledning. Några av de mest 
framträdande metoderna är Human Resource Management (HRM), Quality 
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Management (QM) (Robbins, 2005, s 19 f) och Total Quality Management (TQM) 
(Asaari & Karia, 2006; Tzafrir, 2006). Metodernas gemensamma nämnare är att 
samtliga står för decentralisering av makt och delegering av ansvar till medarbetarna i 
organisationen (Robbins, 2005, s 19 f; Tengblad, 2003, s 109; Tzafrir, 2006). HRM 
fokuserar på individen i organisationen och syftar till att maximera den enskilde 
individens resursinsats. Denna resursmaximering ska uppnås genom ändamålsenlig 
personalledning samt belöning och utveckling av varje enskild medarbetare. (Tengblad, 
2003, s 109) QM fokuserar intensivt på kundorientering genom att kontinuerligt 
förbättra företagets samtliga processer och göra exakta mätningar av produktionen 
(Robbins, 2005, s 19 f). Även inom TQM ligger fokus på kvalitet, kundtillfredsställelse 
och kontinuerlig förbättring av företagets erbjudande. TQM omfattar utöver detta även 
personalutveckling och kompetensförstärkning. Metoden syftar till att ge alla anställda 
en möjlighet att vara delaktiga i och bidra till att organisationens mål uppnås. TQM 
baseras på antagandet att de anställda som är närmast den dagliga verksamheten har den 
bästa positionen att förstå och förbättra kvaliteten i dessa processer. (Asaari & Karia, 
2006) 

3.2 Styrning 
Oavsett vilken metod för personalledning en organisation väljer anser studiens författare 
att det alltid finns behov av någon form av styrning för verksamheten. Begreppet 
styrning definieras allmänt som de åtgärder en företagsledning vidtar för att påverka 
beteendet och agerandet hos medlemmarna i en organisation för att nå de 
verksamhetsspecifika målen (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 384; Holmström, 1995, s 11; 
Samuelson, 1986, s 25). Enligt Bruzelius och Skärvad (2004, s 384) innebär styrning att 
få medarbetarna att agera i enlighet med företagets intressen. Företag kan tillämpa 
många olika typer av styrformer. Val av styrform grundar sig i till exempel 
medarbetarnas erfarenhet och kompetens likväl som i företagets ledningsfilosofi. 
(Bergengren, 2003, s 98) Holmström (1995, 96 ff) omnämner tre övergripande 
styrformer; direktstyrning, målstyrning och självstyrning. 
 
Direktstyrning, i vissa fall även kallad handlingsstyrning, grundar sig i auktoritär makt 
och ger ledningen rätt att påverka eller styra verksamheten inom sitt ansvarsområde 
(Holmström, 1995, s 96). Denna styrform innebär att företagsledningen styr sina 
medarbetare genom detaljrika instruktioner. Ledningen vet vilka arbetsuppgifter som 
ska utföras, på vilket sätt de ska utföras och inom vilken tidsram det ska ske. 
(Bergengren 2003, s 98 f; Bruzelius & Skärvad, 2004, s 392 ff; Samuelson 1986, s 38) 
 
Målstyrning innebär att företagsledningen sätter upp konkreta och mätbara mål som 
medarbetarna ska uppnå. Till skillnad från direktstyrning får medarbetaren själv avgöra 
på vilket sätt som målet ska uppnås och innebär således större frihet för medarbetaren 
(Bergengren, 2003, s 99; Bruzelius & Skärvad, 2004, s 391; Holmström, 1995, s 99; 
Samuelson, 1986, s 38). Bruzelius och Skärvad (2004, s 391) menar att målstyrning 
enbart är genomförbart och effektivt under vissa givna förutsättningar. Medarbetarna 
måste vara medvetna om de mål och resultat som ska uppnås, medarbetarna måste 
kunna påverka resultatet genom sina handlingar samt att måluppfyllelsen måste vara 
mätbar. 
 
Självstyrning innebär att styrningen är icke-hierarkisk och decentraliserad. Detta 
innebär att medarbetarna i en organisation självständigt kontrollerar huruvida de 
uppsatta målen nåtts samt ansvarar för samordning av resurser i den dagliga 
verksamheten. Företagsledningen har dock hela tiden möjlighet att återta makten och 
förändra beslut som fattats längre ner i företagshierarkin. (Bruzelius och Skärvad, 2004, 
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s 395; Holmström, 1995, s 113) Bruzelius och Skärvad (2004, s 395) menar att 
självstyrning i sin mest extrema form innebär att den medarbetare som styr och den som 
blir styrd är en och samma individ. 

3.3 Medarbetarskap 
De metoder inom personalledning som nämns ovan, HRM, QM och TQM, har samtliga 
ett stort fokus på delaktighet och decentralisering av makt och ansvar till verksamhetens 
medarbetare. Kinlaw (1995, s 12) beskriver i ett antal punkter hur dessa faktorer, i 
litteraturen omnämnt som medarbetarskap, i praktiken är ämnat att fungera: 
 

 Förskjut beslutandemakten så långt ner i organisationen som möjligt. 
 Lämna problemlösning till de individer som närmast kan påverka problematiken. 
 Ge individer uppgifter som ska lösas och ge dem därefter frihet och spelrum att 

lösa dessa uppgifter. 
 Öka människors känsla av delaktighet i sina arbeten och företag. 
 Lämna ansvaret för styrningen av arbetsgrupperna till medarbetarna. 
 Visa medarbetarna tillit och förtroende i att de utför sina arbetsuppgifter på det 

sätt de finner bäst. 
 
Tengblad (2003, s 178) skriver att när det råder ett ömsesidigt förtroende mellan den 
anställde och företaget känner sig den anställde trygg och värdesatt av arbetsgivaren 
samtidigt som medarbetaren strävar mot att, efter bästa förmåga, bidra med värdefulla 
arbetsinsatser. 
 
Quinn och Spreitzer (1997) beskriver fyra gemensamma karaktärsdrag hos medarbetare 
som arbetar i ett utvecklat medarbetarskap; 
 

 De har en känsla av självbestämmande. Detta innebär att medarbetarna känner 
sig fria att välja hur deras arbete ska genomföras. 

 De har en känsla av meningsfullhet. Detta innebär att medarbetarna känner att 
deras arbete är viktigt för dem själva och att de bryr sig om sina arbetsuppgifter. 

 De känner att de är kompetenta. Detta innebär att medarbetarna känner sig säkra 
på sin förmåga att utföra sina arbetsuppgifter tillfredsställande. 

 De känner att de kan påverka. Detta innebär att medarbetarna upplever att de kan 
påverka sitt arbete inom olika områden. 

 
3.3.1 Olika typer av medarbetarskap 
Litteraturen beskriver olika sätt som organisationer kan arbeta med medarbetarskap. 
Tengblad (2003, s 147 ff) identifierar fem former av medarbetarskap. Traditionellt 
medarbetarskap innebär att arbetsledarens roll hålls intakt och medarbetarrollen är 
relativt passiv. Organisatoriskt medarbetarskap innebär att medarbetarskapet är tydligt 
definierat och kontrollerat av ledningsfunktioner. Grupporienterat medarbetarskap 
innebär att arbetsgrupper ges relativt stor frihet. Individorienterat medarbetarskap 
innebär att den enskilde medarbetaren ges stort ansvar och självständighet i sitt arbete. 
Chefslöst medarbetarskap innebär att chefsrollen helt eller delvis har avvecklats. De 
former av medarbetarskap som ger medarbetaren hög grad av självständighet är 
individorienterat medarbetarskap, grupporienterat medarbetarskap och chefslöst 
medarbetarskap (ibid). 
 
Kinlaw (1995, s 12) beskriver hur ett medarbetarskap ska fungera optimalt i en 
organisation. De punkter som författaren nämner gällande hur ett medarbetarskap är 
ämnat att fungera i praktiken kan kopplas till det Tengblad (2003, s 147 ff) betecknar 
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som grupporienterat, chefslöst eller individorienterat medarbetarskap. Dessa tre former, 
anser studiens författare, har en hög grad av medarbetarskap på medarbetarskapsskalan. 
Företag praktiserar medarbetarskap i någon form, men graden av hur långt 
medarbetarskapet har utvecklats varierar mellan olika företag. Det Tengblad benämner 
som traditionellt medarbetarskap och organisatoriskt medarbetarskap karaktäriseras av 
att medarbetarna övervakas och kontrolleras och därför graderas dessa lågt på 
medarbetarskapsskalan. Oavsett i vilken grad organisationer arbetar med medarbetar-
skap anser denna studies författare att det är nödvändigt att tillämpa någon form av 
ekonomisk styrning för att medarbetarna ska arbeta i samma riktning mot ett gemensamt 
mål. De högre graderna av medarbetarskap, anser författarna, framförallt kan kopplas 
till självstyrning. Även målstyrning kan kopplas till hög grad av medarbetarskap 
eftersom medarbetarna själva får avgöra hur de, för verksamheten, uppsatta målen ska 
uppnås. Direktstyrning, anser författarna, kan kopplas till det traditionella och 
organisatoriska medarbetarskapet med en lägre grad av medarbetarskap. 

3.4 Utveckling av ett effektivt medarbetarskap 
För att utveckla ett framgångsrikt medarbetarskap krävs, enligt Bowen och Lawler 
(1992), att relationen mellan företagsledningen och medarbetarna ska präglas av 
förtroende, medarbetarna ska besitta kunskap inom sitt yrkesområde, kommunikation 
inom organisationen ska präglas av öppenhet samt att det ska finnas system som ger de 
anställda incitament att agera i enlighet med företagets intressen. Förtroende innebär 
att företagsledningen visar fullt förtroende för att medarbetarna ska lösa de delegerade 
arbetsuppgifterna på egen hand. Studier som genomförts av Mishra och Spreitzer (1999) 
samt Quinn och Spreitzer (1997) visar att för att förtroendet ska få genomslag är det 
viktigt att företagsledningen helt släpper kontrollen och undviker detaljstyrning. För att 
undvika att företagsledningen helt förlorar kontrollen över de anställdas beteende bör 
förtroendet kombineras med system som ger de anställda incitament att fatta beslut som 
går i linje med företagets intressen. Melhem (2004) har i sin studie kommit fram till att 
parametrarna förtroende och kunskap är särskilt viktiga för att utveckla ett 
framgångsrikt medarbetarskap hos personal med direkt kundkontakt. 
 
I en studie genomförd av Klidas, van den Berg och Wilderom (2007) framkommer att 
ett utökat medarbetarskap bidrar till en mer kundorienterad företagskultur. Den faktor 
som i studien var avgörande för att medarbetarskapet skulle utvecklas var den 
existerande företagskulturen. System som gav de anställda incitament att agera i 
enlighet med företagets intressen och kunskap var av underordnad betydelse. 
 
En annan studie (García Arca, García-Lorenzo & Prado Prado, 2000) visar att 
utvecklingen av medarbetarskap, i de allra flesta fall, initierades av de undersökta 
företagens kunder eller företagsavdelningarna själva. Företagsledningarna tog sällan 
initiativ till utveckling av medarbetarskap. Litteraturen beskriver olika tillvägagångssätt 
för att utveckla ett effektivt och framgångsrikt medarbetarskap i en organisation. I denna 
studie presenteras tre olika modeller för utveckling av ett utökat medarbetarskap. 
Modellerna har valts ut på grund av att de olika författarnas synsätt skiljer sig från 
varandra på flera punkter. De har bland annat olika synsätt på i vilken grad 
medarbetarna ska vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Två av källorna, Kinlaw samt 
Hällsten och Tengblad, är forskare och har genomfört ett flertal studier gällande 
medarbetarskap och dess effekter. Johnson och Redmond är två konsulter med diger 
erfarenhet av att utveckla medarbetarskap i flera namnkunniga och världsomspännande 
organisationer. I sammanfattningen av det teoretiska ramverket redogör författarna för 
både likheter och skillnader i de tre olika modellerna. 
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3.4.1 Hällsten och Tengblads modell för utveckling av medarbetarskap  
Hällsten och Tengblad (2006, s 243-281) presenterar tio kriterier för att uppnå ett 
effektivt och framgångsrikt medarbetarskap i en organisation (se figur 1). Nedanstående 
modell åskådliggör kriterierna. 
 

Kriterium 1 
Ömsesidigt förtroende 

Kriterium 8 
Upprätthålla 
motivationen 

Kriterium 2 
Kontinuitet Kriterium 3 

Hållbar bemanning 

Kriterium 4 
Mångfald 

Kriterium 5 
Utveckla hög 

yrkesskicklighet 

Kriterium 6 
Delat ledarskapKriterium 7 

Lagom stora 
arbetsgrupper 

Kriterium 9 
Stödja medarbetarnas 

utveckling 

Kriterium 10 
Medarbetarskapet är 
medarbetarnas ansvar Effektivt 

medarbetarskap 

 
 
Figur 1.  Tio kriterier för att uppnå ett effektivt medarbetarskap. 
Efter "Medarbetarskap i praktiken" av Hällsten, F. & Tengblad, S., 2006, Lund: Studentlitteratur, s 243-
281. Efter bearbetning av Therése Barrstam och Dan Eriksson. 
 

Första kriteriet i författarnas modell innebär att ett ömsesidigt förtroende ska byggas 
upp mellan ledning och medarbetare. Om detta förtroende saknas kan det, enligt 
författarna, leda till att medarbetarna börjar motarbeta ledningen. Vid dessa tillfällen 
skapas hinder för att vidareutveckla verksamheten och skapa ett väl fungerande 
medarbetarskap. Förtroende skapas genom att medarbetarna görs delaktiga i besluten 
och att ledningen arbetar för att stärka medarbetarnas identifikation med organisationen. 
Genom att cheferna bygger personliga relationer med sina medarbetare förstärks 
känslan av ett ömsesidigt förtroende. 
 
Nästa kriterium innebär att sträva efter kontinuitet i utvecklingen av verksamheten. För 
att uppnå detta förordar författarna att täta omorganisationer, chefsbyten, förändringar 
av styrsystem och administrativa processer ska undvikas. Om dessa faktorer genomförs 
utgör de, enligt författarna, hinder för ett väl fungerande medarbetarskap. När 
omorganiseringar genomförs för ofta bidrar detta till att medarbetarna känner 
uppgivenhet och brist på engagemang inför utvecklingsarbetet. 
 
Det tredje kriteriet i modellen innebär att organisationen ska undvika att skära ner 
arbetsstyrkan vid införandet av medarbetarskap. Författarna menar att det är viktigt att 
bemanningen är hållbar i relation till den arbetsbelastning arbetsgruppen står inför. Om 
medarbetarskapet införs i syfte att skära ner bemanningen riskerar medarbetarna att, på 
grund av hög arbetsbelastning, utveckla frustration, utmattning, uppgivenhet och dålig 
arbetsmoral. För att medarbetarskapet ska fungera även när nyhetens behag är över 
skriver författarna att det är väsentligt att arbetsbelastningen för varje enskild individ 
hålls på en rimlig nivå. För att effektivisera verksamheten är det istället avgörande att 
cheferna och medarbetarna tillsammans utvecklar mer effektiva arbetsmetoder samt 
förbättrar och utvecklar samarbetet och kommunikationen inom organisationen. 
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Modellens fjärde kriterium går ut på att en organisations implementering av 
medarbetarskap gynnas av mångfald. Mångfald innebär att individer har en förmåga till 
interkulturell kompetens och är nyfikna och har en öppenhet inför det som är 
annorlunda. Risken som författarna tar upp med en alltför homogen arbetsgrupp är att 
de gemensamma värderingarna och det gemensamma synsättet i arbetsgruppen kan 
utgöra hinder för att förnuftiga beslut fattas. 
 
Det femte kriteriet går ut på att organisationer, genom att utveckla en hög 
yrkesskicklighet hos sina medarbetare, underlättar implementeringen av medarbetar-
skap. För att medarbetarskap ska fungera i en organisation bör det, enligt författarna, 
baseras på god kunskap och beprövad erfarenhet. 
 
Det sjätte kriteriet innebär att ledarskapet ska delas mellan den formellt tillsatte chefen 
och medarbetarna. Ett delat ledarskap består, enligt författarna, i att medarbetarna får ta 
ansvar för att fatta kritiska affärsbeslut utan inblandning av den formellt tillsatte ledaren. 
Chefens roll består i att representera arbetsgivaren och därigenom utöva det formella 
verksamhetsansvaret. 
 
Det sjunde kriteriet i författarnas modell innebär att den arbetsgrupp en chef ansvarar 
för ska vara lagom stor. Det är viktigt att chefen har en relativt god kunskap om hur 
varje medarbetare i gruppen fungerar i det dagliga arbetet samt vilka kunskaper och 
färdigheter de besitter. Tengblad (2003, s 118) skriver att det inom den offentliga 
sektorn är vanligt med mycket stora chefsområden. 
 
Det åttonde kriteriet i Hällstens och Tengblads modell handlar om att skapa och 
upprätthålla medarbetarnas motivation. Författarna menar att det är viktigt att 
medarbetarna upplever att lönesättningen är rättvis. Medarbetarnas upplevelse av att 
lönesättningen är rättvis leder till att de känner sig motiverade att göra ett bra jobb och 
att verka för att skapa ett bra arbetsklimat. 
 
Det nionde kriteriet i modellen tar upp vikten av att ge stöd åt samtliga medarbetares 
utveckling. Enligt Hällsten och Tengblad görs detta genom att skapa och upprätthålla ett 
antal aktiviteter i verksamheten. Exempel på aktiviteter, som författarna nämner, är 
grupputvecklingssamtal, medarbetarenkäter, skapande av gemensamma regler och ett 
gemensamt förhållningssätt i arbetsgruppen samt tydliga rutiner och ramar för hur det 
dagliga arbetet ska bedrivas. 
 
Modellens tionde kriterium innebär att medarbetarna själva ska ta ansvar för det egna 
medarbetarskapet. Författarna menar att organisationen gör detta genom att fokusera på 
tre begrepp; medarbetarstrategier, ansvarsbalans och medledarskap. Medarbetar-
strategier innebär, enligt författarna, de förhållningssätt och den respons som 
medarbetare utvecklar för att hantera egna och andras förväntningar på sitt arbetsliv. 
Ansvarsbalans handlar om att finnas en balans mellan utveckling och stimulans å ena 
sidan och arbetsbelastning och stress å andra sidan. Ansvarsbalansen varierar mellan 
olika medarbetare beroende på vilken grad av ansvar varje enskild medarbetare har 
förmåga att hantera. Medledarskap är författarnas benämning på ett delat ledarskap 
mellan den formellt tillsatte chefen och medarbetarna. Utvecklandet av personliga 
relationer mellan chefen och medarbetarna anser författarna är centralt för att skapa ett 
fungerande medledarskap. 
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3.4.2 Johnson och Redmonds modell för utveckling av medarbetarskap  
Johnson och Redmond (1998, s 35, 40 ff) beskriver i sin modell, som omfattar tio steg, 
hur och i vilken ordning medarbetarskapet bör utvecklas (se figur 2). Till skillnad från 
det Kinlaw beskriver i sin modell så menar Johnson och Redmond (1998, s 41) att vissa 
steg i utvecklingsprocessen kan genomföras samtidigt. De olika stegen kan hindra eller 
främja utvecklingsprocessen beroende på i vilken ordning företagsledningen väljer att 
genomföra dem. 
 

 
 

Steg 1 
Vinna de högre 

chefernas engagemang 

Steg 8 
Översyn av 

belöningssystem 

Steg 2 
Sätta upp tydliga mål 

Steg 3 
Utveckla en samsyn 

hos verksamhets-
cheferna 

Steg 4 
Informera 

medarbetarna 

Steg 5 
Utveckla individerna i 

organisationen 

Steg 6 
Anpassa organisations-

strukturen 

Steg 7 
Översyn av 

informationssystem 

Steg 9 
Övervaka och utvärdera 

utvecklingsprocessen 

Steg 10 
Upprätthålla och 

underhålla den nya 
företagskulturen 

Figur 2.  Tio steg för att uppnå ett effektivt medarbetarskap. 
Efter "The art of empowerment – the profit and pain of employee involvement" av Johnson, R. & 
Redmond, D., 1998, London: Financial Times Pitman, s 40 ff. Efter bearbetning av Therése Barrstam och 
Dan Eriksson. 
 

Steg ett beskriver att det är viktigt för företagsledningen att vinna de högre chefernas 
engagemang vid utvecklandet av medarbetarskap. För att uppnå detta engagemang 
föreslår författarna att workshops kring begreppet medarbetarskap genomförs i samtliga 
chefslinjer inom organisationen. Syftet med dessa workshops är att cheferna ska göras 
delaktiga i den förestående förändringsprocessen. 
 
Steg två innebär att tydliga mål och önskade företagskulturella normer utformas och 
dokumenteras. Detta steg ska, enligt författarna, genomföras när det är säkerställt att 
samtliga chefer är verkligt engagerade i utvecklingsprocessen. 
 
Nästa steg innebär, enligt författarna, att verksamhetscheferna gemensamt utvecklar en 
samsyn på medarbetarskapet och hur det kommer påverka dem själva. Det är också av 
stor vikt att verksamhetscheferna klargör hur de ska agera under utvecklingen av 
medarbetarskapet.  
 
Steg fyra i modellen innebär att företagsledningen medvetandegör medarbetarna om sin 
syn på medarbetarskap och den kommande utvecklingsprocessen. Författarna 
förespråkar att ledningen först förankrar utvecklingsprocessen hos företrädare för 
arbetsstyrkan och därefter informerar samtliga medarbetare i företaget. 
 
Steg fem går ut på att utveckla individerna i organisationen. Författarna menar att detta 
ska göras genom att medarbetarna deltar i möten med cheferna. Under dessa möten ska 
deltagarna utarbeta en gemensam vision om medarbetarskapet samt lyfta fram 
eventuella frågor och angelägenheter för att utveckla ett framgångsrikt arbetssätt. 
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I steg sex beskriver författarna att företagsledningen ska anpassa den rådande 
organisationsstrukturen till det önskade medarbetarskapet och dess utvecklingsprocess. I 
de flesta fall innebär detta att chefsled avlägsnas ur företagshierarkin och ersätts med 
gruppchefer som arbetar aktivt som en del av arbetsgrupperna. Detta medför således en 
plattare organisationsstruktur och ett integrerat ledarskap. 
 
Steg sju i författarnas modell beskriver hur företagsledningen bör se över och utveckla 
företagets informationssystem. Författarna poängterar att alla data-, rapport- och 
dokumentationssystem ska omfattas av översynen. Det centrala är vilka medarbetare 
som behöver olika typer av information i den nya organisationsstrukturen. Det är också 
viktigt att utröna var informationen kommer från samt hur den ska samlas in, 
sammanställas och spridas till rätt personer i organisationen. 
 
Åttonde steget innebär att företagsledningen ser över verksamhetens befintliga 
belöningssystem. Enligt författarna är det nödvändigt att förändra och anpassa dessa 
system så att de harmonierar med den nya organisationsstrukturen samt med 
utvecklingen mot ett utökat medarbetarskap. 
 
Det nionde steget innebär att företagsledningen kontinuerligt och aktivt övervakar och 
utvärderar utvecklingsprocessen mot det utökade medarbetarskapet. Utvecklings-
processen ska sättas i relation till den uppsatta målsättning företagsledningen har med 
det utvecklade medarbetarskapet. 
 
Det tionde och avslutande steget innebär att företagsledningens uppgift är att 
upprätthålla och underhålla den nya företagskulturen. Detta ska, enligt författarna, göras 
genom att företagsledningen tillhandahåller ett kontinuerligt flöde av information och 
själva agerar på ett föredömligt sätt. Omdömeslöst agerande från företagsledningens 
sida kan resultera i att medarbetarnas förtroende för ledarskapet raseras tillfälligt. 

3.4.3 Kinlaws modell för utveckling av medarbetarskap 
Kinlaw (1995, s 38, 55-74) beskriver i sex olika steg hur organisationer ska utveckla ett 
framgångsrikt och effektivt medarbetarskap (se figur 3). Enligt författaren är det 
nödvändigt att dessa steg genomförs i tur och ordning och upprepas kontinuerligt för att 
nå en verklig förbättring. 
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Figur 3.  Sex steg för att uppnå ett effektivt medarbetarskap. 
Efter "Medarbetarskap – att på bästa sätt använda och utveckla de anställdas kompetens" av Kinlaw, D.C., 
1995, Lund: Studentlitteratur, s 37. Efter bearbetning av Therése Barrstam och Dan Eriksson. 
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Det första steget i författarens modell innebär att företagsledningen ska definiera och 
förmedla både begreppet medarbetarskap samt processen att utveckla ett 
medarbetarskap till de anställda. Författaren anser att det är viktigt att de definitioner 
företaget formulerar gör en tydlig koppling mellan medarbetarskap, kompetens-
inflytande och ständig förbättring. Definitionerna av medarbetarskap och processen för 
att utveckla det skapar den grund som behövs för att få en fullständig förståelse för 
begreppet och utvecklingsprocessen inom organisationen. 
 
Nästa steg innebär att företagsledningen, i samråd med de anställda, kunderna och 
leverantörerna, fastställer mål och strategier för hur verksamheten arbetar med 
medarbetarskap. Dessa mål och strategier utgör, enligt författaren, ett tydligt ramverk 
som alla medarbetare kan utgå från i sitt arbete i den dagliga verksamheten. Målet med 
utveckling av medarbetarskap i en organisation ska alltid vara att öka verksamhetens 
totalprestation. För att utveckla medarbetarskapet bör konkreta mål sättas upp för 
verksamheten. Detta kan till exempel vara att de anställda lär sig att analysera och 
utveckla effektivare och billigare sätt att utföra sina arbetsuppgifter, att alla arbetslag 
fastställer sina egna prestationsmål, strategier och resultatmätningssystem samt att hela 
personalen deltar i viktiga styrningsbeslut som till exempel fastställande av strategier, 
personalpolicy och verksamhetsplaner. 
 
Steg tre omfattar utbildning av de anställda i den nya rollfördelningen samt i de nya 
funktioner som behövs. Författaren poängterar att det är viktigt att utbildningen 
överensstämmer med företagets mål med medarbetarskapet. Ett urval av förmågor, som 
författaren nämner att medarbetarna ständigt måste förbättra är förmågan att använda 
ekonomiska resurser klokt, förmågan att utforma förbättringsprojekt, förmågan att 
uppfatta och mäta kundtillfredsställelse, kommunikationsförmågan, förmågan att 
samarbeta samt förmågan att påverka andra. 
 
Det fjärde steget innebär att företagets struktur anpassas så att mindre ordergivning, 
administration och byråkrati är nödvändig. Denna strukturförändring underlättar och 
främjar medarbetarnas självstyre och frihet att agera. En del i detta fjärde steg är, enligt 
författaren, att skapa en så platt organisation som möjligt där till exempel assistenter, 
utbildningsfunktion och ställföreträdande tjänster plockas bort. Författaren menar att 
medarbetarna då ges större frihet och handlingsutrymme i det dagliga arbetet. 
 
Det femte steget som författaren nämner innebär att ett företags system måste anpassas 
så att det överensstämmer med det medarbetarskap som är under utveckling. System i 
det här fallet omfattar till exempel anställningssystem, prestationsutvärderingssystem 
samt utbildningssystem. Ett företags olika system måste, enligt författaren, förändras 
och anpassas så att deras syfte överensstämmer med medarbetarskapsprocessens syfte. 
Vidare måste syftet med systemen vara tydligt och acceptabelt för de individer som 
kommer att använda och utnyttja dem. Slutligen måste de medarbetare som använder 
systemen även vara de som styr och kontrollerar dem. 
 
Det sjätte steget i Kinlaws modell för utveckling av medarbetarskap handlar om att 
utvärdera och förbättra de fem tidigare stegen. Författaren poängterar att det är viktigt 
att utvärderingen utformas i enlighet med företagets vilja och ambition med 
medarbetarskapsprocessen. Detta sjätte steg syftar till att bedöma hur väl företaget 
lyckats genomföra de första fem stegen. Utvärdering kan genomföras som 
observationer, intervjuer, frågeformulär och objektiva mätningar av produktions-
prestationerna. 
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Tydlig, fullständig och kontinuerlig kommunikation och information ska prägla och 
karaktärisera samtliga steg i utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap. 
Författaren poängterar vikten av företagsledningens engagemang samt att samtliga 
anställda involveras och engageras tidigt i utvecklingsprocessen. Detta ska, enligt 
författaren, ses som en naturlig del i processen. (Kinlaw, 1995, 55 f) 

3.5 Effekter av det utvecklade medarbetarskapet 
I nedanstående avsnitt redogörs för de positiva och negativa effekterna av 
medarbetarskap som återges i den anförda litteraturen och de vetenskapliga artiklarna. 

3.5.1 Positiva effekter 
Kinlaw (1995, s 100 ff) menar att utvecklingen av medarbetarskap leder till två typer av 
positiva effekter som tillsammans bidrar till att ett företags totalprestation förbättras. 
Den första typen av fördelar, som medarbetarskapsprocessen bidrar till, är 
beteendeförändringar hos medarbetarna. Exempel på beteendeförändringar som 
observerats hos medarbetare, som befinner sig i organisationer med utvecklat 
medarbetarskap, är ökad samverkan över avdelningsgränserna, ett mer självständigt 
agerande, ett ökat initiativtagande samt högre grad av ifrågasättande och fler förslag till 
ändringar av företagets policy, rutiner, beslut och planer. Den andra typen av vinster, 
som medarbetarskapsprocessen bidrar till enligt Kinlaw (op cit, s 111 ff), är gällande ett 
företags prestationssystem. Vinster i ett företags prestationssystem inbegriper 
förbättringar inom arbetsmiljön, kundtillfredsställelsen, produktionen av varor och 
tjänster, arbetsprocesserna, inflödet av varor och tjänster samt leverantörernas 
prestationer. 
 
En studie genomförd av Asaari och Karia (2006) indikerar att en högre grad av 
medarbetarskap påverkar motivationen för arbetsuppgifterna positivt. Byars och Rue 
(2000, s 356) säger att den grundläggande idén för att motivera personalen är att öka 
personalens delaktighet i beslut som påverkar dem och deras arbete. Undersökningar 
visar även att det finns en positiv korrelation mellan delaktighet och 
arbetstillfredsställelse (Asaari & Karia, 2006; Dainty & Raidén, 2006; Gollan, 2006; 
Rees, 1999). Rees (1999) menar att detta är ett resultat av att medarbetarna upplever en 
ökad självständighet och beslutanderätt. Asaari och Karias (2006) studie indikerar även 
att en ökad delaktighet för medarbetarna stärker lojaliteten gentemot det företag den 
anställde arbetar i. 
 
Forskarna Scarnati och Scarnati (2002) har genomfört en studie som indikerar att ett 
utvecklat och utökat medarbetarskap resulterar i att medarbetarna känner att de har aktiv 
del i företagets framgångar. Artikelförfattarna menar vidare att ett utvecklat 
medarbetarskap bidrar till att öka känslan av tillhörighet och engagemang samt att 
medarbetarna får känslan av att de skapar sitt eget öde. I studier genomförda av Hällsten 
och Tengblad (2006, s 62 f) framkommer att medarbetare inom den offentliga sektorn 
upplevde stor frihet i sin yrkesutövning. 

3.5.2 Negativa effekter 
I studierna genomförda av Hällsten och Tengblad (2006, s 62 f) framkom att 
medarbetarna upplevde att de hade mindre möjligheter att påverka arbetstider och 
arbetsbelastning. De höga arbetskraven i kombination med den låga egenkontrollen 
beträffande arbetstider och arbetsbelastning ledde till en högre grad av upplevd stress 
hos de offentliganställda. De politiska beslut som fattas och regelverk som används 
inom den offentliga sektorn är ofta otydliga. Detta kan leda till osäkerhet och 
misstroende hos medarbetarna. 
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Författarna (op cit, s 67) menar vidare att ett väl utvecklat medarbetarskap är krävande 
och kan leda till att arbetsbördan blir övermäktig för många medarbetare. En studie 
genomförd av Emery och Giauque (2003) bekräftar Hällsten och Tengblads 
forskningsresultat. I studien, som genomfördes inom den offentliga sektorn i Schweiz, 
framkom det att utvecklingen av ett utökat medarbetarskap ledde till ökad arbetsbörda 
som i sin tur resulterade i en högre grad av upplevd stress. Den schweiziska studien 
visar också att kostnaderna i organisationen ökar som en följd av den ökade 
arbetsbelastningen och stressen. Ytterligare en effekt av ett utökat medarbetarskap, som 
artikelförfattarna tar upp, är en försämring av samarbetet inom arbetsgruppen. 
 
Osborne (1994) har i sina studier kommit fram till att medarbetarskap i många fall 
utvecklas på bekostnad av någon annan part. Detta skulle kunna innebära att 
utvecklingen mot ett utökat medarbetarskap kan leda till att vissa arbetsuppgifter, som 
tidigare utförts av mellancheferna i organisationen, delegeras till medarbetarna. Detta 
skulle då kunna leda till att dessa mellanchefer upplever att de blir överflödiga i den nya 
organisationsstrukturen. 
 
I en studie genomförd av Bryman, Dainty och Price (2002) framkommer att 
medarbetarna måste ta till sig innebörden av de bakomliggande orsakerna till det 
utökade medarbetarskapet. Artikelförfattarna menar att om medarbetarna får 
uppfattningen att medarbetarskapet enbart handlar om att skära ner kostnader samt lägga 
ett större ansvar på individer längre ner i hierarkin, kommer detta resultera i att 
medarbetarna känner en skepsis mot medarbetarskapsprocessen. 
 
De negativa aspekterna med medarbetarskap hävdas, i en studie genomförd av Rees 
(1999), bestå i att medarbetarskap används som dimridå för att dölja en verklighet 
bestående av hårt arbete och en ökad stressnivå. Parys (2003) menar att processen för att 
utveckla ett utökat medarbetarskap enbart gav en illusion av att medarbetarna 
involverades i processen. I själva verkat var besluten om ett utökat medarbetarskap 
redan fattade av företagsledningen. Det egentliga syftet med att involvera medarbetarna 
var enbart att ta reda på deras attityder gällande de fattade besluten. 
 
Macintosh (1985, s 15) beskriver att chefer högt upp i företagshierarkierna blir 
motiverade av medarbetarskap i samband med budgetprocessen. Chefer på de lägre 
nivåerna samt de anställda känner däremot ingen ökad motivation när de görs delaktiga i 
viktiga beslutsprocesser som till exempel budgetarbete. Enligt Macintosh krävs det fler 
faktorer än enbart medarbetarskap för att göra människor motiverade. De faktorer 
författaren nämner är tillfredställande kommunikation, korrekta och relevanta mål, 
omdömesgill bedömning av utförda prestationer samt lämpligt beteende från de 
överordnade. 
 
Samma författare (1994, s 246 f) beskriver även medarbetarskap i relation till 
budgetstyrning. Macintosh hävdar att för att uppnå ett verkligt medarbetarskap, där 
medarbetarna har makt som är likställd med den makt chefer och aktieägare har, krävs 
en förändring i de existerande maktstrukturerna. Författaren beskriver ett fenomen han 
benämner som "pseudo empowerment" eller falskt medarbetarskap. Detta innebär att 
företagsledningen har en vilja att införa medarbetarskap, utan att förändra de 
existerande maktstrukturerna, vilket resulterar i en avsaknad av verkligt medarbetarskap 
för de anställda. Detta skulle kunna innebära att arbetsgivaren, trots ett utökat 
medarbetarskap, har behov av att i någon form övervaka och kontrollera att 
medarbetarna agerar i enlighet med organisationens intressen. 
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3.6 Agent- och principalteorin 
Agent- och principalteorin innebär, enligt Alchian och Demsetz (1972) att olika aktörer 
i en situation har olika preferenser. Enligt författarna uppstår en agent-principalrelation 
när principalen, till exempel en arbetsgivare, skriver kontrakt med en eller flera agenter, 
till exempel en eller flera medarbetare. Teorin utgår från att samtliga individer är 
nyttomaximerande och agerar utifrån egenintresse. Utmaningen uppstår, enligt 
författarna, när individens intressen skiljer sig från företagets intressen. I dessa fall 
måste principalen med olika medel begränsa agentens handlingsutrymme. Ett företags 
redovisningssystem är ett medel författarna nämner att principalen kan använda för att 
kontrollera och övervaka att agenten agerar i enlighet med organisationens intressen. 

3.7 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
Bowen och Lawler har i sin studie kommit fram till fyra perspektiv som de anser är 
förutsättningarna för ett utvecklat medarbetarskap; förtroende, kunskap, kommunikation 
samt system som ger de anställda incitament att agera i enlighet med företagets 
intressen. 
 
I de tre modellerna för ett utvecklat medarbetarskap som presenteras i det teoretiska 
ramverket återfinns utveckling av individernas kunskap och kompetens som en del i 
samtliga. Alla tre modeller förespråkar vidare någon form av system som ger de 
anställda incitament att agera i enlighet med företagets intressen. Ytterligare en 
gemensam faktor är att samtliga modeller förespråkar en förändring av 
organisationsstrukturen utifrån det utvecklade medarbetarskapet. En fjärde gemensam 
faktor är att anpassa företagets olika system till det utvecklade medarbetarskapet. I 
Hällstens och Tengblads modell handlar det främst om god bemanningsplanering samt 
att upprätthålla medarbetarnas motivation genom till exempel rättvis lönesättning. 
Kinlaw förespråkar främst en anpassning av prestationsutvärderingssystem, 
utbildningssystem och anställningssystem. Johnson och Redmond anser att en 
anpassning av organisationens informations- och belöningssystem är viktig för att 
utveckla medarbetarskapet på rätt sätt. Kinlaw samt Johnson och Redmond förespråkar 
vikten av att initialt sätta upp mål och strategier för medarbetarskapet. 
 
Det som skiljer modellerna åt är att Kinlaw förespråkar vikten av att i ett tidigt skede 
definiera och förmedla medarbetarskapets innebörd. Han är den enda av författarna som 
tydligt uttrycker att kommunikation har en betydande del i medarbetarskapsprocessen. 
Johnson och Redmond anser däremot att det i början av processen är viktigt att engagera 
de högre cheferna och utveckla en samsyn mellan dessa individer. Hällsten och 
Tengblad inleder sin modell med att förespråka vikten av ett ömsesidigt förtroende 
mellan företagsledningen och medarbetarna. Kinlaw samt Hällsten och Tengblad anser 
att medarbetarna bör involveras redan i inledningsfasen i utvecklingsprocessen medan 
Johnson och Redmond förespråkar att företagsledningen inledningsvis drar upp 
riktlinjerna för medarbetarskapet och först därefter informerar medarbetarna om 
processen. 
 
Forskningen visar på två sidor av effekterna av medarbetarskap. Den ena sidan är 
positiv och framhäver att medarbetarskap leder till ökad motivation, arbetstillfreds-
ställelse och produktivitet. Den andra sidan har en något mer nyanserad bild av ett 
utvecklat medarbetarskap. Den visar på att ett utvecklat medarbetarskap kan leda till en 
ökad arbetsbelastning och en ökad upplevd stress. Dessutom visar vissa studier att ett 
utökat medarbetarskap leder till en ökning av verksamhetens kostnader. 
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Utveckling av medarbetarskap är en trend som är modern inom ledarskapsområdet. I 
dagens samhälle försöker företag efter företag utveckla olika grad av medarbetarskap 
tillsammans med sina anställda. De tankar om medarbetarskap som finns i dagens 
samhälle skulle således kunna kopplas till den människosyn som McGregors ledare Y 
står för, det vill säga tron på den enskilda individen. Agent- och principalteorins tro på 
att samtliga individer är nyttomaximerande och att principalens uppgift är att övervaka 
och kontrollera agenten skulle kunna kopplas till den ledarstil McGregor benämner som 
ledare X, det vill säga tron på att detaljstyra och övervaka den enskilde individen. En 
förutsättning för att få medarbetaren att agera i enlighet med organisationens intressen 
är enligt agent- och principalteorin att praktisera någon form av styrning. Det finns olika 
typer av styrning som också kan kopplas till olika grader av medarbetarskap. 
Målstyrning och direktstyrning går i linje med agent- och principalteorins tro på 
övervakning och kontroll för att styra den enskilde individen. Självstyrning ligger nära 
ett helt utvecklat medarbetarskap och har sin grund i att medarbetaren själv styr det egna 
arbetet och sätter upp sina egna mål. Denna styrform ligger närmast det McIntosh kallar 
ett verkligt medarbetarskap. 
 
För dagens företag är någon form av ekonomistyrning och ledarskap en självklarhet. 
Dagens organisationer arbetar för att avkastningen på humankapitalet ska maximeras för 
att underlätta för organisationen att nå framgång. Finns det någon universallösning som 
alla organisationer kan anamma? Ett utvecklat medarbetarskap i samband med 
reflektion skulle kunna vara en möjlighet för organisationer att uppnå förbättrad 
produktivitet och samarbetsförmåga inom verksamheten. I dagens organisationer finns 
en utbredd uppfattning om att ta till vara samtliga medarbetares kunskap och kompetens 
för att kunna fatta så korrekta affärsbeslut som möjligt. Nedbrutna maktstrukturer, som 
McIntosh nämner som en förutsättning för ett verkligt medarbetarskap, riskerar att 
resultera i en organisation utan samsyn gällande organisationens målsättning och 
strategi.
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de svar som de personliga intervjuerna resulterade i. 
Respondenternas svar sorteras utifrån en likadan rubricering som i teoriavsnittet. 

4.1 Inledning 
Socialförvaltningens organisation består av tre stabsenheter och fyra verksamhets-
områden. Förvaltningen leds av socialchefen, vars huvuduppgift är att styra mot de mål 
och ramar som Socialnämnden har fastslagit. Denna studie genomfördes inom 
verksamhetsområdet ordinärt boende, som bland annat inkluderar personlig assistans, 
nattpatrull och hemtjänst. Inom hemtjänsten är verksamheten uppdelad geografiskt i 
arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en arbetsledare i form av en enhetschef. 
 
Socialförvaltningens övergripande strategi lyder ”Ett meningsfullt liv i Luleå”. För 
verksamhetens medarbetare innebär det att Socialförvaltningen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med ett bra ledarskap, ett bra medarbetarskap, förbättrad hälsa samt ökad 
jämställdhet. Dessa punkter tillsammans med en rad andra mäts med jämna mellanrum 
genom medarbetarenkäter. För att uppnå ett bra medarbetarskap har kommunen bland 
annat i, ett pilotprojekt, arbetat med ett verktyg, som heter Dialog (Komanco AB, 2003). 
Dialog syftar till att förbättra och utveckla kommunikationen i arbetsgrupperna samt 
individernas förmåga att tänka tillsammans. Utbildningen genomfördes i utvalda 
arbetsgrupper inom hemtjänsten och pågick i tre dagar. Uppföljning av utbildningen 
genomfördes efter sex månader. 
 
I studien intervjuades verksamhetschefen för ordinärt boende samt tre medarbetare i 
olika arbetsgrupper inom hemtjänsten. Verksamhetschefen Margareta Eriksson 
tillträdde sin post i oktober 2006 och hade således arbetat i knappt åtta månader när 
studien genomfördes. Margareta har dessförinnan arbetat inom Socialförvaltningen 
sedan 1993 som sjuksköterska, avdelningsföreståndare, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska samt områdeschef. De tre medarbetarna som intervjuades har mångårig 
erfarenhet av arbete inom Socialförvaltningen. I studien används fingerade namn för de 
tre medarbetarna. Siri Svensson har tidigare arbetat som barnskötare i femton år. Hon 
har dessutom arbetat med missbrukare, handikappade samt inom äldreomsorgen. Erica 
Enstam är utbildad till hälsovägledare och har arbetat på olika äldreboenden samt som 
personlig assistent innan hon började arbeta inom hemtjänsten. Alexandra Alströmer har 
ingen formell vårdutbildning utan har tidigare varit egen företagare och har dessförinnan 
bland annat arbetat i butik. 
 
I nedanstående redogörelse av respondenternas svar använder författarna benämningen 
”vårdtagare” när de personer som omfattas av hemtjänstens omsorg omnämns. I citaten 
används den beteckning som respondenterna själva har valt att använda om vårdtagarna. 

4.2 Ledarskap 
Följande avsnitt kommer att behandla respondenternas upplevelse av Socialför-
valtningens syn på och utveckling av ledarskapet. 
 
Verksamhetschef Margareta Eriksson 
Eriksson berättar att Socialförvaltningen vill anställa ledare som strävar efter att få 
”medverkande medarbetare”. Verksamhetschefen berättar om sin syn på det ledarskap 
som krävs vid ett utvecklat medarbetarskap: ”Om du trycker på medarbetarskapet måste 
du ha en viss typ av ledare och det är ledaren som vill ha en medverkande 
medarbetare”. Eriksson anser att det är viktigt att organisationen visar sina medarbetare 

19 



Empiri 

förtroende. Hon berättar vidare att kommunen arbetar med en utomstående konsultbyrå 
för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet. Samtliga enhetschefer har genomgått 
eller ska genomgå utbildningen. Eriksson berättar vidare att hela förvaltningen arbetar 
mycket med ledarskapsfrågor istället för att arbeta med information till ledarna och 
detaljstyra dem. 
 
Hon berättar vidare att hon anser att hennes roll som verksamhetschef är att vägleda 
enhetscheferna och att de i sin tur ska vägleda och styra medarbetarna. Hon anser att 
hennes roll innebär att lägga upp strategier, arbeta övergripande och tänka 5-10 år fram i 
tiden. Eriksson anser att det är viktigt att verksamhetschefen respekterar enhetschefernas 
roll och att de får frihet att utöva sitt ledarskap. Eriksson är övertygad om att väldigt få 
personer vill bli detaljstyrda: ”Jag tror inte att detaljstyrning utvecklar oss som 
människor”. Hon menar vidare att det är viktigt att både kunna vara chef och ledare. 
Under det kommande verksamhetsåret har Socialförvaltningen i uppdrag att spara två 
miljoner kronor. Eriksson anser att det är viktigt att ta uppdraget på allvar och att 
signalera detta besparingskrav som ett positivt uppdrag till medarbetarna i 
organisationen. Det ser hon som en förutsättning för att uppdraget ska lyckas. Eriksson 
anser att det är ett roligt uppdrag att vägleda och styra verksamheten ordinärt boende 
samt att förvalta de gemensamma resurserna på bästa möjliga sätt. Hon säger: ”Man vill 
ju inte sko sig på sin egen skatt och man vill inte smita från att göra ett bra jobb”. 
 
Medarbetare Siri Svensson 
Svensson berättar att hon under sina år inom hemtjänsten har bytt enhetschef fem 
gånger. Detta upplever hon som påfrestande. Denna brist på kontinuitet i det lokala 
ledarskapet, anser hon, påverkar medarbetarna negativt. Svensson upplever att det inte 
finns någon tanke bakom det förändringsarbete som genomförs i Socialförvaltningen. 
”Det är jobbigt för oss i gruppen om man gör chefsbyten hela tiden. Det fattas ju bara 
beslut. De bryr sig inte om vi får byta chef hela tiden utan det är bara in och ut. Jag vet 
inte hur många presenter vi köpt...” På liknande sätt upplever Svensson att det är 
slitsamt för gruppen med den höga personalomsättningen. Hon berättar vidare att 
besluten i arbetsgruppen fattas under gemensamma möten en gång i månaden. Svensson 
berättar att gruppens enhetschef önskar träffa sina medarbetare oftare och besöker 
gruppen varje onsdag under en och en halv timme för att diskutera olika frågor. 
Svensson efterfrågar dock mer tid, både med enhetschefen och med arbetsgruppen, för 
att kunna diskutera vårdtagarna mer djupgående. Hon upplever att vissa enhetschefer 
har mer fokus på ekonomin än andra samt att kvaliteten i ledarskapet varierar. 
 
Svensson uttrycker frustration över att verksamhetschefen är så frånvarande. Gruppen 
har tidigare försökt få kontakt med den tidigare verksamhetschefen i en specifik fråga 
utan att få gehör. Svenssons upplevelse var att den dåvarande verksamhetschefen visade 
dåligt engagemang för medarbetarna. Hon berättar dock att den nuvarande 
verksamhetschefen verkar vara bättre och visar ett större engagemang för verksamheten. 
 
Det är få situationer som Svensson upplever att hon är i behov av kontakt med sin 
närmaste chef. De situationer hon nämner är om hon behöver akut ledigt, om hon 
behöver beställa någonting eller om de anhöriga har synpunkter. Hon är av 
uppfattningen att enhetschefen skulle kunna ersättas med en gruppledarroll som roterar 
bland medarbetarna i arbetsgruppen. Detta skulle fungera bra om arbetsgruppen fick 
assistans av en löneadministratör. 
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Medarbetare Erica Enstam 
Enstam berättar att hon under sina anställningsår varit med om ett stort antal chefsbyten. 
Hon anser att det är bekymmersamt och att medarbetarna påverkas negativt av att byta 
chef ofta. Den nuvarande enhetschefen har dock suttit på sin post i mellan två och tre år. 
Enstam trivs bra med den nuvarande enhetschefen, men säger att några individer i 
arbetsgruppen uttrycker missnöje. Anledningen till det, tror hon, är att enhetschefen 
vågar fatta obekväma beslut. Tidigare har enhetschefen bytts ut ofta och det har varit 
väldigt påfrestande för gruppen. Detta har medfört att några individer i arbetsgruppen 
har iklätt sig rollen som chefer. När gruppen då får en enhetschef som inte är rädd för att 
fatta beslut kan dessa självutnämnda chefer känna sig klivna på tårna. 
 
Enstam upplever att ledarskapet inom Socialförvaltningen tidigare präglades av mer 
tydliga riktlinjer. I dagens organisation kännetecknas ledarskapet mer av en dialog 
mellan ledarna och medarbetarna. Hon upplever de hierarkiska nivåskillnaderna inom 
Socialförvaltningen som mycket stora. Hon ser även brister i kommunikationen mellan 
verksamhetschefen och medarbetarna. Enstam tycker att det är viktigt att enhetscheferna 
vågar ta tag i och införa saker trots att det kan finnas mycket motstånd. 
 
Medarbetare Alexandra Alströmer 
Under de sju senaste åren berättar Alströmer att arbetsgruppen fått en ny enhetschef 12-
13 gånger. Detta tycker Alströmer har varit väldigt jobbig; ”Eftersom enhetschefen har 
rätt stor makt är det mycket upp till dem hur arbetet ska fungera i gruppen. Det är 
beroende av hur de är som personer. Varje gång en ny enhetschef tillträder rivs gamla 
beslut upp och det skapar oro i gruppen”. Hon upplever att ledarskapet inom 
Socialförvaltningen har utvecklats från att ha varit auktoritärt med mycket tydlig 
ordergivning till att idag präglas mer av dialog mellan chef och medarbetare. Alströmer 
upplevde tidigare ett stort glapp mellan verksamhetschefen och medarbetarna. 
Kontakten med enhetschefen varierar beroende på hur de är som personer. Den 
nuvarande enhetschefen upplever Alströmer som demokratisk, en person som lyssnar 
och som vill att alla ska vara delaktiga. Alströmer beskriver henne; ”Hon lägger sig inte 
i så mycket. Huvudsaken är att vi gör det vi ska ute hos kunderna. Det ger en bra 
känsla. Hon vet att vi gör ett bra jobb. Hon hjälper till om det blir problem. Andra 
enhetschefer har stått med klockan och detaljstyrt mycket”. Numer anser Alströmer att 
kommunikationen både inom gruppen och mellan kommunen och landstinget fungerar 
bättre. Hon berättar vidare att kommunen arbetar för att koppla samman de existerande 
datasystemen för att främja samarbetet mellan olika enheter. 

4.3 Styrning 
Nedanstående avsnitt behandlar respondenternas tankar och upplevelser av den 
existerande styrningen samt hur de skulle vilja förändra och utveckla den. 
 
Verksamhetschef Margareta Eriksson 
Eriksson nämner ett antal verktyg som Socialförvaltningen använder för att kontrollera 
att medarbetarna arbetar i enlighet med förvaltningens intressen. Det balanserade 
styrkortet används för att kommunicera ut vilka aktiviteter som medarbetarna ska 
fokusera på i arbetsgruppen. Ur det balanserade styrkort som tas fram i ledningsgruppen 
plockar varje enhetschef ut de aktiviteter som ska användas i arbetsgruppens styrkort. 
SMITH-systemet är det system som används när medarbetarna rapporterar sin tid ute 
hos vårdtagarna. Eriksson berättar att vissa medarbetare ute i organisationen har uttryckt 
frustration och upplever att detta system är en kontrollfunktion som övervakar dem i den 
dagliga verksamheten. Vidare anser Eriksson att hon, som verksamhetschef, helt ska 
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undvika att detaljstyra medarbetarna utan istället arbeta med att vägleda enhetscheferna. 
Grupperna inom ordinärt boende arbetar, enligt Eriksson, som självstyrande enheter; ”I 
en hemtjänstgrupp som jobbar dygnet runt skulle ingenting annat fungera. Har inte 
gruppen frihet inom de ramar som finns skulle det bli omöjligt att arbeta”. Eriksson 
fortsätter berätta att hemtjänsten länge har arbetat med självstyrning. Hon jämför arbetet 
inom hemtjänsten med arbetet på järnverket: på järnverket finns en lagbas med på alla 
arbetspass. Inom hemtjänsten arbetar medarbetarna vissa pass ensamma, utan 
arbetsledare. Arbetet innebär att varje medarbetare har sitt uppdrag och det sköter 
individen utifrån hur det är planerat. Hon berättar vidare att hon anser att det är viktigt 
att medarbetarna känner till, till exempel verksamhetens kvalitetspolicy, vision och 
balanserat styrkort. Det anser hon är viktigt eftersom medarbetaren själv är ”verktyget” 
och därför behöver känna till denna information för att göra ett tillfredställande arbete. 
 
Medarbetare Siri Svensson 
Svensson upplever arbetet inom hemtjänsten som väldigt självständigt och hon tycker 
att det är bra att gruppen klarar så mycket på egen hand. Hon har dock en känsla av att 
tidigare enhetschefer upplevt denna självständighet negativt och kallat vissa individer i 
arbetsgruppen för ”småchefer”. Svensson erfar att det är få tillfällen då hon har behov 
av att diskutera frågor med sin enhetschef. I de flesta fall diskuterar hon med en kollega 
eller med en sjuksköterska. Hon berättar vidare att medarbetarna har stor frihet att fatta 
beslut själva inom de ramar Socialförvaltningen har satt upp. Hon upplever även att 
enhetschefen lyssnar på sina medarbetare och att det går snabbt när enhetschefen görs 
uppmärksam på missförhållanden. Hon berättar också att arbetet i gruppen styrs mycket 
av vilken ekonomisk situation verksamheten har; ”Är ekonomin viktig så blir det strama 
tyglar och man kanske inte gör ett så bra jobb. Är det lite friare så känner man att man 
gör ett bättre jobb. Jag har upplevt när vi har haft väldigt ont om tid och då blir man 
inte speciellt professionell, man blir stressad och gör inget bra jobb”. 
 
Det nuvarande planeringssystemet tar inte någon hänsyn till årstidsvariationer och detta 
kan medföra att medarbetarna upplever stress om systemet inte förlänger gångtiderna 
vid dåligt väder. Med det nya planeringsverktyget TES räknas tiden för samtliga 
arbetsmoment ut automatiskt med hänsyn tagen till årstidsvariationer. Detta innebär att 
systemet till exempel räknar ut sommargångtider och vintergångtider mellan 
vårdtagarna. Svensson uttrycker att hon har höga förhoppningar för en förbättring med 
det nya planeringsverktyget. Förutom TES har Socialförvaltningen även de så kallade 
SMITH-korten som används för att rapportera de aktiviteter och den tid som läggs på 
varje vårdtagare. Dessa två system existerar, enligt Svensson, för att medarbetarna ska 
bli mer effektiva. De fungerar som en trygghet för medarbetarna i och med att de kan 
"bevisa" att de har varit hos en specifik vårdtagare. Ibland upplever Svensson att vissa 
enhetschefer har litat mer på korten än på henne.  
 
Medarbetare Erica Enstam 
Enstam berättar att hon upplever att Socialförvaltningen använder de regelverk och 
system, till exempel SMITH-korten, som finns tillgängliga, för att få medarbetarna att 
agera i enlighet med organisationens intressen. Hon upplever att det är bra att dessa 
regelverk och system finns och känner sig aldrig övervakad. Den frihet Enstam upplever 
i arbetet består i att medarbetarna är fria att själva planera i vilken ordning de ska utföra 
sysslorna samt att de arbetar på egen hand. Hon upplever att syftet med styrningen, 
kontrollen och övervakningen är att vårdtagarna i slutändan ska betala för den tid som 
hemtjänsten faktiskt utför arbete hos varje enskild individ. Hon anser även att 
styrningen är till för ”att förenkla för att se vad vi verkligen gör, vart tiden går och var 
pengar verkligen ska satsas”. 
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Medarbetare Alexandra Alströmer 
Alströmer berättar att jobbet är väldigt fritt utifrån de ramar, lagar och riktlinjer som 
finns. Dessa ramar och riktlinjer sätts upp utifrån vilket vårdbehov och vilka sjukdomar 
vårdtagaren har. Hon upplever att arbetet är fritt på grund av ”att det finns tusen sätt att 
diska på eller göra olika saker”. Hon berättar vidare att arbetsgruppen förväntas arbeta 
väldigt självständigt. 
 
Alströmer berättar vidare att budgeten tidigare användes för att informera personalen 
om sparkrav. Alströmers upplevelse av detta var att ”det ofta kändes ganska negativt. 
Det vi som arbetsgrupp kunde göra konkret var att till exempel inte ta in vikarier vid 
behov utan göra jobbet själva. Då sparar man ju jättemycket pengar i lönekostnad. Så 
det gjorde vi”. Hon berättar vidare att styrningen är beroende av vilken typ av person 
arbetsledaren är och vilken attityd denne har. Alströmer berättar att en tidigare 
enhetschef gjort avdrag på personalens månadslön för att de ätit julbord tillsammans 
med vårdtagarna under en julfest personalen själva tagit initiativ till och arrangerat. 
Alströmer berättar också att SMITH-korten är ett verktyg Socialförvaltningen använder 
för att kontrollera att medarbetarna agerar i enlighet med organisationens önskemål. 
Hon berättar också att vissa medarbetare i arbetsgruppen känt sig kontrollerade och 
övervakade av detta system. Hon menar vidare att den ursprungliga tanken med 
SMITH-korten var att debitera vårdtagarna för det faktiska arbete som personalen utför 
hos varje individ; ”Det har inte blivit så. Jag tvivlar på att det kommer att bli så… För 
mig spelar det ingen roll. Det viktiga för mig är att jag vet att jag gör mitt jobb och att 
jag gör det bra”. Alströmer berättar också att hon upplever att det är vårdtagarens 
vårdbehov som styr det dagliga arbetet; ”Det spelar ingen roll om du har kort eller inte, 
du kan inte bara strunta i en kund och åka hem och fika hos dig själv. Jag anser att det 
är arbetet i sig som styr, inte organisationen”. När författarna ställde frågan om hur 
Alströmer skulle vilja förändra styrningen svarade hon; ”Det skulle vara bra om 
verksamhetschefen kunde komma ut mer och kolla hur det fungerar i verksamheten och 
lyssna mer på oss. Det gör ju att man känner att man blir sedd och hörd”. Hon berättar 
även att Socialförvaltningen sedan en tid tillbaka arbetar med det balanserade styrkortet. 
Arbetet med styrkortet har fungerat bra med den nuvarande arbetsledaren. Hon 
poängterar att det tidigare har varit problem att genomföra planeringsarbetet med 
styrkortet på grund av arbetsgruppen drabbats av dåliga enhetschefer och många 
chefsbyten; ”Byter gruppen arbetsledare hela tiden rullar allting på i gamla hjulspår 
efter kursen. För att få en verklig förändring är det viktigt att någon håller ihop arbetet 
med styrkortet i gruppen”. 

4.4 Medarbetarskap 
I nedanstående avsnitt behandlas respondenterna definition av medarbetarskap samt 
den bild av medarbetarskap Socialförvaltningen förmedlar. 
 
Verksamhetschef Margareta Eriksson 
Eriksson definierar medarbetarskap som en känsla av att befinna sig i och att arbeta i ett 
sammanhang; ”Jag måste känna att jag har ett uppdrag som jag ska lösa tillsammans 
med mina kollegor. Det måste kännas att det är mitt och att jag ansvarar för det här.” 
Hon anser vidare att Socialförvaltningen fokuserar mycket på medarbetarskap. Utvalda 
medarbetare har varit delaktiga i att ta fram vardagsplanen, som är det dokument som 
innehåller instruktioner till samtliga medarbetare gällande arbetsrutiner. Dessa rutiner 
kan till exempel omfatta vad som gäller när en vårdtagare kommer hem från sjukhuset. 
Eriksson anser att det är viktigt att förvaltningen arbetar vidare med den framtagna 
vardagsplanen och med kontaktmannaskapet ute i verksamheten. Kontaktmannaskapet 
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innebär att en enskild medarbetare är kontaktperson åt en eller flera vårdtagare. Eriksson 
beskriver att kommunen befinner sig i en period där de försöker hitta sin väg att 
utveckla medarbetarskapet. Hon nämner att Socialförvaltningen har haft ett tidigare 
projekt gällande medarbetarskap som drivits i förvaltningens regi. Projektet gick ut på 
att lära sig se människan som en resurs under hela hennes livstid. 
 
Medarbetare Siri Svensson 
Svensson förmedlar bilden att medarbetarskap för henne är att ta ansvar för det arbete 
som ska utföras. Hon berättar att arbetsgruppen är väldigt självgående samt att de ges 
stor frihet att planera och utföra de arbetsuppgifter gruppen är ålagd att göra. Svenssons 
uppfattning av Socialförvaltningens tolkning av begreppet medarbetarskap är att 
organisationen vill att medarbetarna, genom utbildning, ska bli ännu mer proffsiga i att 
utföra sina arbetsuppgifter. 
 
Medarbetare Erica Enstam 
Enstam anser att det är viktigt med en öppen dialog samt att medarbetarna vågar stå för 
vad de tycker. Hon menar vidare att ryktesspridning i arbetsgruppen samt att tala bakom 
andra människors ryggar helt bör undvikas. Hon anser också att det är viktigt att 
medarbetarna är flexibla samt att de visar glädje på jobbet trots eventuella problem 
utanför arbetsplatsen; ”Ibland har man ju dåliga dagar och då kan man vara öppen och 
säga det. Det tycker jag är jätteviktigt”. Hon anser att Socialförvaltningen förmedlar 
bilden av att medarbetarna förväntas vara flexibla och rörliga inom organisationen samt 
att medarbetarna ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar. Enstam ser skälet till 
utvecklingen av medarbetarskapet som ett resultat av en samhällsutveckling och att 
kommunen har anammat denna som en policy. 
 
Medarbetare Alexandra Alströmer 
Alströmer anser att medarbetarskap innebär ett gott samarbete och en god 
kommunikation inom arbetsgruppen samt mellan medarbetarna och enhetschefen; ”Det 
gäller att hjälpa och stötta varandra. Det är viktigt att lyssna och att prata med 
varandra och att känna sig hörd och sedd”. Hon anser också att det är viktigt att, som 
medarbetare, vara flexibel och initiativrik. Hon anser att Socialförvaltningens 
förväntningar på medarbetarna består i att samarbetet i arbetsgruppen ska fungera på ett 
bra sätt samt att de dagliga arbetsuppgifterna ska skötas. Hon beskriver utvecklingen 
över tiden; ”Det känns att det nu är ett mänskligare och öppnare klimat och man har en 
bättre attityd till oss medarbetare. De ser oss utifrån de individer vi är och lyssnar mer. 
Vi är mer delaktiga”. 
 
Enligt Alströmer har inte Socialförvaltningen angivit några skäl till varför de arbetar 
med utveckling av medarbetarskap. Hon tror dock att det beror på det allmänna 
samhällsklimatet som trycker på för en förändring. Alströmer upplever att det råder 
stabilitet inom verksamheten, men att organisationen ständigt utvecklas och att 
kommunen är öppen för nya saker. Hon anser att kommunen följer en och samma linje, 
men att utvecklingen går för långsamt. 
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4.5 Utveckling av medarbetarskap 
I följande avsnitt behandlas respondenternas tankar kring utvecklingsprocessen mot ett 
utökat medarbetarskap, utvecklingsprocessens för- och nackdelar, förutsättningar 
gällande medarbetarskap samt västenliga faktorer i denna utvecklingsprocess. I detta 
avsnitt behandlas även respondenternas upplevelse av verktyget Dialog. 
 
Verksamhetschef Margareta Eriksson 
Eriksson nämner att verktyget Dialog har använts i ett pilotprojekt för att utveckla 
medarbetarskapet i vissa arbetsgrupper. Modellen är under utvärdering och ska 
eventuellt användas i arbetet mot ett utvecklat medarbetarskap i kommunen. Hon 
nämner vidare några karaktärsdrag som medarbetarna bör ha för att ett utvecklat 
medarbetarskap ska fungera i praktiken. Dessa karaktärsdrag är bland annat social 
kompetens, vilket hon beskriver som ”vikten av att kunna anpassa sig och använda sin 
kompetens för att finnas i olika team”. Vidare menar hon att det är viktigt att 
medarbetarna har ett gott självförtroende, en god självbild, självinsikt samt att de är 
självständiga och ”inte beroende av att ha en kompis med sig”. Hon poängterar även att 
det är väsentligt att medarbetarna känner ansvar i sina arbetsuppgifter. Eriksson anser 
även att det är viktigt att medarbetarna kan skilja på personligt och privat samt att de ser 
sina brister och har en vilja att förbättra och utveckla dem. 
 
Ovanstående karaktärsdrag anser Eriksson även är väsentliga i utvecklingsprocessen 
mot ett utökat medarbetarskap. Enligt Eriksson är det viktigt att medarbetarna får frihet i 
sitt arbete med utgångspunkt i Socialtjänstlagen samt de ramar som sätts upp av 
förvaltningen. Eriksson anser att det är viktigt att signalera att arbetsgivaren är rädd om 
personalen, till exempel genom att tillhandahålla friskvårdsbidrag och 
rehabiliteringsarbete vid sjukskrivning. Hon tycker också att det är att stor vikt att 
medarbetarna känner sig välkomna på arbetsplatsen även om de är långtidssjukskrivna. 
Hon anser att det är viktigt att medarbetaren känner ett ansvar för sin egen delaktighet. 
De faktorer som Eriksson anser att kommunen behöver arbeta med är att ge 
medarbetarna tid för reflektion och även arbeta med att ge medarbetarna handledning 
gällande konkreta problem så att medarbetarna känner en större trygghet i det dagliga 
arbetet. 
 
Ytterligare en aspekt hon nämner som väsentlig i utvecklingsprocessen är att 
medarbetarna känner till verksamhetens övergripande vision. Eriksson ser tydligt att det 
är svårt att koppla ihop visionen och det balanserade styrkortet med medarbetarnas 
praktiska arbetsuppgifter. Utbildning nämner Eriksson som en viktig faktor för att göra 
medarbetarna delaktiga. Det är ett stort fokus på utbildning, utveckling och kompetens 
inom verksamheten. Medarbetarna involveras i arbetet med att ta fram modeller för att 
till exempel förhindra undernäring. 
 
Eriksson berättar att organisationsstrukturen har sett likadan ut i flera år. När den 
skapades fanns medarbetarskapet med som en viktig del. Hon anser att organisationen 
fungerar bra men att verksamheten måste arbeta mer aktivt med att identifiera de 
existerande processerna. Hon jämför vårdapparaten med en symfoniorkester som ibland 
spelar falskt när de olika delarna misslyckas att kommunicera sinsemellan. Hon menar 
att alla delar i vårdapparaten individuellt gör ett bra arbete men att synkroniseringen 
mellan de olika delarna behöver förbättras. Eriksson nämner att Socialförvaltningen har 
börjat arbeta med att utveckla verksamhetens informationssystem i processen mot det 
utvecklade medarbetarskapet. Det anses viktigt eftersom alla delar inom omsorgen ska 
prata samma språk och mena samma sak när de för en dialog sinsemellan. Eriksson 
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uttrycker att ”Det är viktigt att det är samma innebörd oavsett vem kunden pratar med. 
Det är som i en fiskaffär; beställer du torsk kan du inte ge kunden lax.” Eriksson 
poängterar att det är viktigt att de nya systemen fungerar tillfredställande och att 
processen känns helt färdig innan de implementeras i full skala i verksamheten, som 
exempel nämner hon TES. Hon berättar även att verksamheten tänkte om gällande 
planeringsverktyget TES. Detta innebar att enhetscheferna gjordes mer delaktiga under 
utbildningsdagarna för att ge dem mer inflytande. Eriksson berättar också att 
verksamheten saknar belöningssystem. 
 
Medarbetare Siri Svensson 
Svensson berättar att hon inte känner till Socialförvaltningens vision. Hon berättar 
vidare att hon och många andra har haft svårigheter att ta till sig de databaserade 
systemen, som till exempel TimeCare och SMITH. Detta anser hon beror på brist på 
utbildning i datahantering. Enligt Svensson är det fortfarande en del medarbetare som 
har svårigheter med de databaserade systemen. Hon erfar att vissa människor lämpar sig 
mindre bra för att jobba inom hemtjänsten, men att dessa individer, trots detta, slussas in 
på grund av övertalighet. Hon menar att detta påverkar arbetsgruppen samt även de 
övertaliga individerna negativt. Svensson berättar att Socialförvaltningen har satsat 
mycket på att utbilda personalen. Detta ser hon som ett försök, från arbetsgivarens sida, 
att få personalen att agera i enlighet med organisationens intressen. Hon berättar vidare 
att arbetsgivaren har blivit hårdare i sina kompetenskrav vid nyanställningar. Idag, 
upplever hon, att det behövs någon form av utbildning för att få fast arbete inom 
hemtjänsten.  
 
Svensson ger indikationer på att det är viktigt med kontinuitet gällande rutiner och 
arbetssätt i arbetsgruppen. När enhetschefen byts ut ofta stör detta kontinuiteten i 
arbetsgruppen, vilket enligt Svensson skapar oro och oordning. Synen på arbetet inom 
hemtjänsten, menar Svensson, är relativt dålig och borde kunna förbättras. Hon säger; 
”Det skulle bara lyftas upp lite mer. En del gamlingar och anhöriga brukar säga att 
’men nog skulle du kunna få ett annat jobb’. Många ser det inte som ett riktigt arbete”. 
 
Mer tid, anser Svensson, är ytterligare en av förutsättningarna för att utveckla 
medarbetarskapet. ”Till exempel så kom maten färdigvärmd till boendena tidigare. Nu 
ska personalen ta emot maten, frysa maten och den ska värmas till rätt temperatur. Det 
tas mer tid från gamlingarna och det är det jag tror inte stämmer. Man känner lite 
hopplöshet. Tiden tas ju från vårdtagarna. Man räcker inte till”. Svensson berättar 
vidare att hon anser att kommunikation och kontinuitet är viktiga faktorer i 
utvecklingsarbetet mot ett utökat medarbetarskap. Hon nämner även vikten av att ha 
roligt på arbetet samt att arbetsgruppen, av arbetsgivaren, ges resurser att göra saker 
tillsammans utanför jobbet som andra faktorer som stimulerar utvecklingen av ett utökat 
medarbetarskap. Svensson lyfter fram att hennes största drivkraft i arbetet är att få andra 
människor att må bra. Hon berättar att hon blir väldigt stimulerad av att se att hennes 
arbetsinsatser gör skillnad. 
 
Svensson anser att trygga medarbetare gör ett bättre jobb och att trygghet främjar 
utvecklingen av det utökade medarbetarskapet. Hon anser att trygghet skapas genom 
uppmuntran, tips och råd samt möjlighet för medarbetarna att prata om hur de känner. 
 
Svensson berättar att Dialog har givit henne många insikter, bland annat att människor 
är olika och att detta innebär att det i vissa situationer kan bli missförstånd. Hon 
upplever att hon skulle vilja repetera det som togs upp på kursen. Hon förmedlar också 
att hon upplevde att de insikter som uppnåddes under utbildningsdagarna i Dialog 
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glömdes bort i vardagen på arbetsplatsen. Ett sätt Svensson nämner, för att komma till 
rätta med kontinuiteten i utbildningen, är att en del av månadsmötet vigs åt arbetet med 
Dialog. Hon anser också att kortare pass, under längre tidsperiod skulle ge en större 
utdelning på utbildningen; ”Man tar inte riktigt in. Det blir för mycket för oss som är 
ute mycket och inte är vana vid att sitta och lyssna”. Om Dialog tas upp oftare och med 
jämnare mellanrum anser Svensson att utbildningen blir en naturlig del av 
verksamheten. Hon anser att vissa delar i materialet är svåra att ta till sig och förstå, som 
exempel nämner hon Kasam och HRI.  
 
Medarbetare Erica Enstam 
Enstam berättar att hon vet att det finns en vision för Socialförvaltningen, men kan inte 
återge den. Hon anser att det är viktigt att arbetsgruppen får tid tillsammans för att prata 
igenom olika frågor så de uppnår ett gemensamt arbetssätt. Detta, menar hon, gynnar 
medarbetarskapet. ”För det är småsaker som kan ställa till det. I vårt fall är det till 
exempel att några kanske manglar eller tvättar fönster och det här kan leda till en 
massa tjafs, så det är väldigt viktigt att det finns tydliga mallar om vad vi egentligen ska 
göra. Det finns sådant skrivet från kommunen, men den är inte alltid lätt att följa och en 
del vill ju vara snälla”. Ytterligare en faktor som Enstam nämner som viktig för det 
utvecklade medarbetarskapet är utbildningar som till exempel Dialog. 
 
De delar Enstam anser är viktigast för att utveckla medarbetarskapet är utbildning och 
tid. En förutsättning för att utbildningen ska fungera är, enligt Enstam att arbetsgivaren 
tillåter arbetsgruppen att ta in vikarier. Om bemanningen förbises leder 
utbildningsdagarna enbart till ökad stress. Hon anser vidare att formell utbildning leder 
till en ökad trygghet i arbetsrollen. ”Även om jag har jobbat länge och gör de saker som 
en undersköterska gör så har jag inte den formella kompetensen. Ibland har vi kunder 
med större vårdbehov och då har man kanske inte gjort vissa arbetsmoment på länge”. 
Enstam framhåller också vikten av kontinuitet i det lokala ledarskapet som en 
förutsättning för ett utvecklat medarbetarskap. 
 
Enstam anser att Dialog har fått henne och många andra i gruppen att fundera över det 
egna beteendet. Hon berättar också att utbildningsverktyget Dialog har hjälpt gruppen 
att komma till rätta med gamla konflikter; ”Det är löst nu och det var inte så farligt när 
vi fick upp det till ytan och det har Dialog verkligen hjälpt oss med, att ta upp saker 
innan de blir onödigt stora”. Hon anser att Dialog hjälper den enskilde medarbetaren att 
våga stå upp för sina egna åsikter och även att våga stå upp för varandras åsikter. 
Enstam berättar att arbetsgruppen träffas, på eget initiativ, en gång i månaden för att 
diskutera arbetet utifrån Dialog. Hon anser att dessa träffar bidrar till att hålla 
utbildningen levande och aktuell i den dagliga verksamheten. 
 
Medarbetare Alexandra Alströmer 
Alströmer är medveten om att Socialförvaltningen har en vision, men anser att de har 
varit dåliga på att kommunicera ut den. Hon kan inte återge visionen. Kommunikation 
och öppenhet är förutsättningar Alströmer nämner för att utveckla medarbetarskapet. 
Hon anser också att det är viktigt att det verkligen händer något om en medarbetare 
väljer att ventilera ett problem med enhetschefen. Hon menar också att det är viktigt att 
ha roligt på arbetet och att en god stämning i arbetsgruppen främjar delaktighet. ”I och 
med att arbetet handlar mycket om åldrande, sjukdom och död krävs det att det är en 
bra stämning i gruppen för att det ska fungera bra, att det finns en motvikt till det som 
är jobbigt och att man kan ha lite kul ihop”. Hon anser vidare att arbetet som 
vårdbiträde av många uppfattas som ett lågstatusyrke och att det därför blir extra viktigt 
att arbetsgivaren bidrar med resurser till gemensamma personalträffar. 
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Alströmer poängterar att frekventa chefsbyten leder till oro i arbetsgruppen, vilket har 
en negativ påverkan på utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap. Hon 
framhåller även att stressade och oroliga enhetschefer skapar oro på arbetsplatsen. ”När 
man lever under sådan press går man bara till jobbet, gör sitt jobb och sen går man 
hem. En bra chef gör att man kan jobba med sig själv istället”. Alströmer anser att rätt 
utbildning är viktigt, men att de personliga egenskaperna är viktigare. En faktor 
Alströmer nämner som viktig i utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap är 
att arbetsgivaren kommunicerar ut organisationens grundläggande värderingar till 
medarbetarna. Ytterligare en aspekt hon nämner som viktig för det utvecklade 
medarbetarskapet är att den högre ledningen är mer synlig ute i verksamheten. 
 
Hon anser att det är fel att två organisationer, landstinget och kommunen, tillhandahåller 
åldringsvård. Det vore bättre om enbart en organisation ansvarade för att tillhandahålla 
vården. Alströmer menar att det blir onödigt dyrt med två organisationer och att vissa 
delar i det vardagliga arbetet blir lidande av den komplicerade organisationsstrukturen. 
 
Dialog upplever Alströmer som bra och hon menar att det behövs. Hon anser dock att 
utbildningen har fallit i glömska i det dagliga arbetet och att vissa medarbetare behöver 
mer tid för att våga öppna sig och vara ärliga. Hon upplevde att utbildningsmaterialet 
förmedlar en snäv människosyn som hon inte känner igen sig i. Språket och vissa delar i 
utbildningsmaterialets innehåll anser hon borde förbättras. Hon anser dock att 
arbetsgruppen som helhet har hjälpts av Dialog och att utbildningen har främjat 
förståelsen för hur olika individer fungerar. 

4.6 Effekter av det utvecklade medarbetarskapet 
I det avslutande avsnittet behandlas respondenternas tankar kring effekterna av ett 
utökat medarbetarskap. 
 
Medarbetare Siri Svensson 
Svensson upplever att Socialförvaltningens arbete med att utveckla medarbetarskapet 
överlag är bra. Hon berättar vidare att hon dock kan uppleva en ökad stress på grund av 
det utvecklade medarbetarskapet. Källorna till stress är, enligt Svensson, bland annat 
den ökade arbetsbördan som följer med det utvecklade medarbetarskapet samt de nya 
databaserade systemen.  
 
Medarbetare Erica Enstam 
Enstam upplever att det utvecklade medarbetarskapet leder till mindre gnäll mellan 
arbetskamraterna och att kommunikationen i arbetsgruppen har förbättrats. Hon menar 
vidare att det utökade medarbetarskapet resulterat i en ökad trygghet, både i 
arbetsgruppen och gentemot vårdtagarna. 
 
Medarbetare Alexandra Alströmer 
Alströmers upplevelse är att avstånden mellan de högre beslutsfattarna och 
medarbetarna har minskat tack vare det utvecklade medarbetarskapet. Hon anser även 
att arbetet i arbetsgruppen fungerar bättre. Den nackdel hon nämner är att alla vill vara 
med att påverka och det kan, i vissa situationer, leda till att det är svårt att komma fram 
till ett beslut. Hon upplever att de flesta tycker att det är positivt med ökad frihet. Hon är 
av den uppfattningen att ett utökat medarbetarskap kan leda till ökad stress, men att det 
är upp till var och en att säga ifrån om det blir för mycket. Alströmers upplevelse är att 
arbetsgivaren lyssnar om någon medarbetare vill frånsäga sig det utökade ansvaret.
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5 Analys 
Detta kapitel behandlar det som tas upp i sammanfattningen av teorikapitlet, empirin 
samt tolkar och analyserar det empiriska materialet. 

5.1 Ledarskap 
Verksamhetschefen berättar att Socialförvaltningen är noga med att rekrytera chefer 
som strävar efter att få medverkande medarbetare. Hon anser även att det är viktigt att 
verksamhetschefen respekterar enhetschefernas roll och att de får frihet att utöva sitt 
ledarskap. Dessa tankar om ledarskap kan kopplas till de värden som McGregors ledare 
§Y står för (McGregor, 1960, s 47 ff). Två av medarbetarna anser att Social-
förvaltningens ledarskap tidigare var mer auktoritärt, numer anser de att ledarskapet 
präglas av demokrati, samförstånd och dialog. Samtliga medarbetare som deltagit i 
studien uttrycker att de är nöjda med sina nuvarande enhetschefer. Detta tyder på att 
medarbetarna i studien föredrar en demokratisk ledare framför en auktoritär. Det skulle 
även kunna vara ett medvetet val av Socialförvaltningen för att uppnå ett utökat 
medarbetarskap. 
 
Ett par av respondenterna uttrycker dock missnöje med att den relativt nytillträdda 
verksamhetschefen syns så lite ute i verksamheten. Verksamhetschefen själv upplever 
att hon förmedlar sig via sina enhetschefer, men har även för avsikt att vara mer synlig 
ute i verksamheten. Johnson och Redmond (1998, s 42) samt Kinlaw (1995, s 57 ff) 
menar att det är av stor vikt att engagera medarbetarna i samråd med företagsledningen 
för att uppnå samsyn gällande det utvecklade medarbetarskapet. Utifrån vad 
respondenterna förmedlat skulle detta sammantaget kunna innebära att Social-
förvaltningen är på väg att utveckla denna del i medarbetarskapsprocessen. 
 
Samtliga medarbetare i studien har upplevt upprepade byten av enhetschefer under sin 
anställningstid och de uttrycker en frustration över detta. De anser även att dessa 
chefsbyten påverkar utvecklingen av medarbetarskapet negativt. En av medarbetarna i 
studien menar att frånvaron av ett kontinuerligt lokalt ledarskap leder till att makten i 
arbetsgrupperna koncentreras till vissa starka individer. Hällsten och Tengblad (2006, s 
248 ff) menar att frekventa chefsbyten bör undvikas för att uppnå kontinuitet i 
ledarskapet och därmed främja utvecklingen av ett utökat medarbetarskap. Frånvaron av 
ett kontinuerligt ledarskap är ett direkt hot mot Socialförvaltningens arbete med att 
utveckla medarbetarskapet. 
 
Ingen av medarbetarna i studien kan på uppmaning återge Socialförvaltningens vision. 
Verksamhetschefen anser att det är väsentligt att samtliga medarbetare känner till 
organisationens övergripande vision. Hon uttrycker att hon förmedlar organisationens 
vision via sina enhetschefer och resultatet av detta blir således att budskapet aldrig når 
fram till medarbetarna. Johnson och Redmond (1998, s 42) skriver i sin modell att det är 
viktigt att medarbetarna görs delaktiga i den vision organisationen har formulerat för det 
utvecklade medarbetarskapet. Sammantaget kan detta vara ett resultat av brist på 
kontinuitet i det lokala ledarskapet samt verksamhetschefens brist på närvaro ute i 
verksamheten. 
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5.2 Styrning 
Arbetet i en hemtjänstgrupp präglas av tydliga riktlinjer, dels genom det som anges i 
Socialtjänstlagen och dels genom det ramverk för arbetsuppgifterna som 
Socialförvaltningen tagit fram. Denna form av styrning respondenterna beskriver 
benämns som målstyrning (Bergengren, 2003, s 99; Bruzelius & Skärvad, 2004, s 391; 
Holmström, 1995, s 99; Samuelson, 1986, s 38). Eftersom arbetet är relativt reglerat 
finns även fragment av direktstyrning (Bergengren 2003, s 98 f; Bruzelius & Skärvad, 
2004, s 392 ff; Samuelson 1986, s 38). Samtliga medarbetare som deltagit i studien 
upplever en stor frihet i sitt arbete och ser sig själva som självstyrande. Även 
verksamhetschefen upplever att verksamheten kännetecknas av självstyrning (Bruzelius 
& Skärvad, 2004, s 395; Holmström, 1995, s 113). Macintosh (1994, s 246 f) beskriver 
något han kallar för falskt medarbetarskap. Sammanfattningsvis kan sägas att 
Socialförvaltningen har lyckats skapa en känsla av frihet inom en yrkeskategori som i 
själva verket är väldigt styrd av de lagar och riktlinjer som omgärdar det. 
Socialförvaltningen tycks ha en uppriktig vilja att utveckla medarbetarskapet. Arbetets 
art gör det dock svårt att utföra de åtagna arbetsuppgifterna med en högre grad av 
medarbetarskap än vad som idag existerar. 
 
Respondenterna upplever att Socialförvaltningens ledarskap har utvecklats från att ha 
varit auktoritärt och kontrollerande till att idag vara präglat av demokrati, samsyn och 
öppenhet. Samuelson (1986, s 184) beskriver att företagsledningens direkta kontroll har 
fått stå tillbaka till förmån för medarbetarinflytande. De datasystem, till exempel 
SMITH, som nyttjas i det dagliga arbetet kan dock användas för att övervaka och 
kontrollera medarbetarna i enlighet med det som sägs i agent- och principalteorin 
(Alchian & Demsetz, 1972). De respondenter som deltog i studien upplevde inte dessa 
system som övervakande och kontrollerande. De uppger dock att flertalet arbetskollegor 
känner sig kontrollerade och övervakade av dessa system. De här systemen skulle kunna 
vara en kontrollfunktion som indirekt övervakar att medarbetarna agerar i enlighet med 
organisationens intressen. Detta öppnar upp för ett ledarskap präglat av demokrati och 
samsyn eftersom systemen ersätter den auktoritära ledarrollens kontroll- och 
övervakningsfunktion. 

5.3 Medarbetarskap 
Respondenterna i studien anger olika definitioner av begreppet medarbetarskap. 
Verksamhetschefen anser att medarbetarskap innebär att medarbetaren befinner sig i ett 
sammanhang där individen ska utföra ett uppdrag tillsammans med sina kollegor. Två 
av medarbetarna som deltog i studien anser att Socialförvaltningens definition på 
medarbetarskap är att medarbetarna ska bli allt mer proffsiga i att utföra sina 
arbetsuppgifter. Den bild av medarbetarskap som verksamhetschefen anger stämmer till 
stor del överens med Kinlaws (1995, s 12) definition av begreppet. De delar som saknas 
i verksamhetschefens definition är att Kinlaw förespråkar en förskjutning av 
beslutandemakten så långt ner i hierarkin som möjligt samt att ansvaret för styrningen 
av arbetsgrupperna ska lämnas till medarbetarna. En av medarbetarna i studien uppger 
att enhetschefen skulle kunna ersättas med en gruppledarroll som roterar mellan 
medarbetarna i arbetsgruppen. De medarbetare som deltog i studien upplever att de har 
stora möjligheter att påverka besluten som fattas ute i arbetsgrupperna samt att dialogen 
med arbetsgivaren fungerar bra. 
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5.4 Utveckling av medarbetarskap 
Merparten av respondenterna anser att personliga egenskaper såsom god självinsikt, 
social kompetens, självständighet, ansvarsfullhet samt förmågan att skilja på personligt 
och privat är viktiga förutsättningar för ett utvecklat medarbetarskap. Bowen och 
Lawler (1992) beskriver i sin studie att förtroende, kunskap, kommunikation och system 
som ger de anställda incitament att agera i enlighet med företagets intressen är fyra 
förutsättningar för ett utvecklat medarbetarskap. Dessa fyra förutsättningar nämns också 
av respondenterna som viktiga i processen mot ett utvecklat medarbetarskap. Ytterligare 
en förutsättning som respondenterna nämner är att det behövs avsättas mer tid för att 
utföra de nya arbetsuppgifterna som följer med det utvecklade medarbetarskapet. En 
respondent pratar om att mer tid behövs för att hinna med både de nya 
arbetsuppgifterna, som det utvecklade medarbetarskapet för med sig, samt att hinna ge 
lika god omsorg till vårdtagarna som tidigare. En annan respondent nämner tid som en 
förutsättning för att hinna med de utbildningar arbetsgivaren ålägger arbetsgrupperna. 
Hon anser att vikarier under utbildningsdagar är en förutsättning för att hela 
arbetsgruppen ska ha möjlighet att utbilda sig samtidigt. Några av respondenterna 
nämner även att en viktig förutsättning för ett utvecklat medarbetarskap är att 
arbetsgivaren tillhandahåller resurser som kan användas till personalaktiviteter utanför 
arbetet. 
 
Samtliga medarbetare i studien har bytt enhetschef ofta de senaste åren. Hällsten och 
Tengblad (2006, s 248 ff) menar att det är viktigt att undvika upprepade chefsbyten för 
att kunna utveckla medarbetarskapet på ett effektivt sätt. Denna brist på kontinuitet i det 
lokala ledarskapet anser respondenterna är en källa till oro och oordning i 
arbetsgrupperna och det anges även av medarbetarna som ett hinder för ett utvecklat 
medarbetarskap. Verksamhetschefen anser att det är viktigt att organisationen visar sina 
medarbetare förtroende. Vidare säger hon att hennes ledarroll innebär att vägleda 
enhetscheferna som i sin tur förväntas vägleda och styra medarbetarna. Bowen och 
Lawler (1992) poängterar vikten av förtroende och kommunikation i utvecklingen mot 
ett utökat medarbetarskap. Kinlaw (1995, s 55 f) förespråkar även han att 
kommunikation måste genomsyra utvecklingsprocessen. Flera respondenter framhäver 
att en öppen kommunikation är en viktig del av utvecklingen mot ett utökat 
medarbetarskap. Respondenterna anser att när enhetscheferna byts ut ofta riskerar detta 
att påverka kommunikationen i arbetsgrupperna negativt. Även förtroendet för 
arbetsgivaren riskerar att minska med en hög omsättning av enhetschefer. 
 
Flera av respondenterna efterfrågar att verksamhetschefen är mer närvarande och synlig 
ute i verksamheten. Samtliga deltagare i studien framhäver vikten av förtroende och 
kommunikation. Verksamhetschefen anser dock att hennes kommunikation med 
medarbetarna i de allra flesta fall ska gå via enhetscheferna. Medarbetarna efterfrågar 
emellertid en mer direkt kommunikation med verksamhetschefen. Flera av 
respondenterna uttrycker att synen på yrket som vårdbiträde inom hemtjänsten är att det 
är ett yrke med låg status. Om medarbetarna fick en tydligare dialog med 
verksamhetschefen skulle detta kunna leda till att medarbetarna känner sig mer 
delaktiga i organisationen och därmed får en känsla av att yrket är betydande. 
 
Utbildning och kompetensutveckling är en faktor som samtliga respondenter anger som 
en viktig förutsättning för ett utvecklat medarbetarskap. Utveckling av individernas 
kunskap och kompetens återfinns i samtliga tre presenterade modeller för ett utvecklat 
medarbetarskap (Hällsten & Tengblad, 2006, s 256; Johnson & Redmond, 1998, s 42; 
Kinlaw, 1995, s 60 ff). Ett par av respondenterna anser att utbildning bidrar till en ökad 
trygghet i yrkesrollen. Medarbetarna anser att de utbildningar, som Socialförvaltningen 
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erbjuder sina medarbetare, är relevanta och genomförs tillräckligt ofta. Medarbetarna 
anger dock att tiden mellan uppföljningarna av till exempel Dialog är för lång och att 
detta leder till att kunskaperna faller i glömska. Den höga personalomsättningen leder 
dessutom till att vissa individer i de olika arbetsgrupperna saknar utbildning i Dialog. 
För att behålla den kunskap som medarbetarna tillskansar sig genom utbildningarna bör 
dessa genomföras mer kontinuerligt.  
 
Socialförvaltningen använder flera system för att få de anställda att agera i enlighet med 
organisationens intressen, till exempel de databaserade systemen SMITH och TimeCare. 
Det saknas dock ett belöningssystem i Socialförvaltningens organisation. Alla tre 
modeller för ett utvecklat medarbetarskap som presenteras i det teoretiska ramverket 
(Hällsten & Tengblad, 2006, s 266 ff; Johnson & Redmond, 1998, s 43; Kinlaw, 1995, s 
70 f) förespråkar någon form av system som ger de anställda incitament att agera i 
enlighet med företagets intressen. En av respondenterna anger att hon motiveras och 
belönas av att se att hennes arbetsinsatser gör skillnad i vårdtagarnas vardag. En annan 
respondent anger att skapandet av en bra stämning i arbetsgruppen fungerar som en 
motvikt till de jobbiga delarna av arbetet, till exempel åldrande, sjukdom och död. I en 
av arbetsgrupperna anordnades tidigare julbord för vårdtagarna. Detta skedde på 
personalens initiativ och allt arbete med julfesten utfördes av medarbetarna. Detta var 
ett uppskattat initiativ, men upphörde efter att den dåvarande enhetschefen gjort 
löneavdrag på de deltagande medarbetarnas månadslön för den mat de ätit vid julbordet. 
Ett julbord för vårdtagarna kan fungera som en belöning även för medarbetarna under 
förutsättning att de får stöd av ledningen i den typen av sammanhang. 
 
Socialförvaltningen förändrade organisationsstrukturen år 2000 och redan då fanns 
tanken på ett utvecklat medarbetarskap med som en viktig del i planeringen. En av 
respondenterna förespråkar en organisationsförändring på kommun- och landstingsnivå. 
Hon anser att enbart en av organisationerna ska ansvara för att tillhandahålla vård och 
omsorg. I dagsläget, anser hon, att det i vissa situationer kan bli missförstånd i 
kommunikationen mellan personal från landstinget respektive kommunen. Detta 
bekräftas av verksamhetschefen, som menar att alla delar i vårdapparaten gör ett bra 
arbete individuellt men att synkroniseringen mellan de olika delarna behöver förbättras. 
En gemensam faktor som samtliga modeller för ett utvecklat medarbetarskap 
förespråkar är en förändring av organisationsstrukturen utifrån det utvecklade 
medarbetarskapet (Hällsten & Tengblad, 2006, s 263 ff; Johnson & Redmond, 1998, s 
42; Kinlaw, 1995, s 64 ff). För att det utvecklade medarbetarskapet ska fungera som en 
naturlig del i det vardagliga arbetet är det nödvändigt att organisationsstrukturen 
harmonierar med det nya arbetssättet. 
 
I studien framkommer att Socialförvaltningen kontinuerligt tar intryck från andra 
kommuner och försöker förbättra de existerande systemen. Respondenterna uppger dock 
att detta förbättringsarbete främst handlar om tidrapporteringssystem samt de system 
som används för schemaläggning. Ingen av respondenterna uppger att förbättrings- eller 
utvecklingsarbete förekommer gällande något av organisationens övriga system. En 
gemensam faktor i medarbetarskapsmodellerna är att företagets olika system bör 
anpassas till det utvecklade medarbetarskapet (Hällsten & Tengblad, 2006, s 266 ff; 
Johnson & Redmond, 1998, s 42 f; Kinlaw, 1995, s 67 ff). Exempel på system som 
enligt författarna bör anpassas är prestationsutvärderingssystem, utbildningssystem, 
informationssystem och anställningssystem. När ett nytt databaserat system, som till 
exempel SMITH och TES, införs bör medarbetarna få tillräcklig utbildning i systemet 
för att känna sig tryggare och arbeta mer effektivt. I studien framkommer att delar av 
arbetsgrupperna upplever svårigheter att arbeta i de databaserade systemen. Detta får 
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effekten att dessa medarbetare känner en brist på trygghet och upplever högre grad av 
stress. Denna brist på kunskap gällande de databaserade systemen skulle kunna påverka 
medarbetarskapsprocessen negativt. 

5.5 Effekter av det utvecklade medarbetarskapet 
Samtliga av de tillfrågade medarbetarna i studien upplever att de stimuleras av det 
ökade ansvaret och den ökade delaktigheten. Detta bekräftas i flera andra studier som 
genomförts (Asaari & Karia, 2006; Byars & Rue, 2000, s 356). En av respondenterna 
anser att det utvecklade medarbetarskapet bidrar till en förbättrad kommunikation i 
arbetsgruppen samt till en ökad trygghet både i arbetsgruppen och gentemot 
vårdtagarna. Ytterligare en positiv effekt som omnämns av en annan respondent är att 
avstånden mellan de högre beslutsfattarna och medarbetarna minskar tack vare det 
utvecklade medarbetarskapet. Kinlaw (1995, s 100 ff) menar att några av de positiva 
effekterna av ett utökat medarbetarskap är att det bidrar till ökad samverkan över 
avdelningsgränserna, ett mer självständigt agerande samt att medarbetarna tar fler egna 
initiativ. Detta innebär således att vissa delar av de positiva effekter med ett utvecklat 
medarbetarskap som nämns i teorin avspeglas i denna studie. En respondent anger dock 
att kommunikationen mellan olika aktörer i vårdapparaten kan förbättras och att 
uppdelningen av äldreomsorg mellan kommun och landsting försvårar vissa 
arbetsinsatser i det vardagliga arbetet. Samma respondent upplever även en svårighet i 
att komma fram till ett beslut när många viljor är inblandade och vill påverka. Eftersom 
det tar lång tid att fatta beslut i arbetsgrupperna kan detta innebära att medarbetarskaps-
processen delvis påverkar verksamhetens effektivitet negativt. 
 
En av respondenterna angav att hon upplevde en ökad arbetsbelastning och en ökad 
stressnivå i samband med det utökade ansvaret som följde med det utvecklade 
medarbetarskapet. I studier som genomförts inom den offentliga sektorn i Schweiz och i 
Sverige framkommer att medarbetarna i undersökningarna upplevde just dessa effekter 
på grund av det ökade medarbetarskapet (Emery & Giauque, 2003; Hällsten & 
Tengblad, 2006, s 62 f). 
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6 Avslutning 
I detta avslutande kapitel redogörs för slutsatserna som dras i studien. Vidare förs en 
bredare diskussion kring ämnet och slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att utröna aspekter som medarbetarna anser är väsentliga i 
utvecklingen av ett framgångsrikt medarbetarskap, vilket i sin tur bidrar till en 
effektiviserad organisation. Först och främst måste då fastställas om medarbetarskapet 
hos Socialförvaltningen är framgångsrikt. De effekter av det utvecklade medarbetar-
skapet medarbetarna delgav författarna tyder på att medarbetarskapet behöver utvecklas 
ytterligare. Medarbetarna uppgav förvisso att de upplevde motivation och 
arbetstillfredsställelse som en följd av det utökade medarbetarskapet, men samtidigt 
uttryckte de känslor av ökad stress samt att det utvecklade medarbetarskapet bidragit till 
en högre arbetsbörda. Detta skulle kunna innebära att medarbetarskapet delvis är osunt. 
Ytterligare en faktor som skulle kunna tyda på det är att samtliga respondenter i studien 
har en felaktig bild av vilken styrform som faktiskt existerar ute i verksamheten. 
Medarbetarna upplever en större frihet än vad som egentligen föreligger. Studien tyder 
på att arbetet karaktäriseras mer av målstyrning och direktstyrning än av självstyrning. 
 
I studien framkom att ledarskapet var den aspekt som medarbetarna fann mest väsentlig 
i utvecklingen av ett utökat medarbetarskap. Respondenterna gav tydliga tecken på att 
det råder brist på kontinuitet i det lokala ledarskapet. Med kontinuitet i ledarskapet 
menas dels att enhetscheferna finns verksamma i arbetsgrupperna en längre tid samt att 
personerna som är enhetschefer har en samsyn gällande ledarskap. Studien indikerade 
att det lokala ledarskapet uppvisar brister gällande båda dessa perspektiv. Ytterligare en 
sida av ledarskapet som framkom var att verksamhetschefens närvaro efterfrågas ute i 
verksamheten. Verksamhetschefens ökade närvaro samt att hon lyckas föra ut och 
engagera medarbetarna i visionen skulle kunna bidra till att de känner en större 
samhörighet med organisationen och att de värdesätts av verksamhetens ledning. Detta 
skulle även kunna bidra till att skapa en ökad yrkesstolthet samt en högre upplevd status 
hos medarbetarna. En ökad samverkan mellan de olika enhetscheferna skulle kunna 
bidra till att förstärka och utveckla medarbetarskapet ytterligare. När arbetsgrupperna 
drar lärdom av varandras sätt att arbeta kan detta bidra till en känsla av samhörighet och 
gemensam utveckling. Ett exempel på detta skulle kunna vara att arbetsgrupperna bistår 
varandra med idéer och tillvägagångssätt i uppföljningsarbetet med verktyget Dialog. 
Ytterligare en aspekt som framkom i studien var att medarbetarna ansåg att rätt 
personliga egenskaper hos medarbetarna är en förutsättning för ett utvecklat 
medarbetarskap. En annan aspekt som framhölls som viktig var att kommunikationen 
mellan delarna i vårdapparaten bör förbättras för att medarbetarskapet ska fungera 
naturligt i den vardagliga verksamheten. Medarbetarna uttryckte även ett behov av mer 
tid, både för att hinna med sina arbetsuppgifter samt för att hinna med de utbildningar 
arbetsgivaren ålägger medarbetarna. En avslutande faktor som medarbetarna i studien 
lyfte fram var att organisationsstrukturen bör harmoniera med det nya arbetssättet för att 
medarbetarna ska utvecklas i takt med det utökade medarbetarskapet. 
 
Verksamhetschefen för ordinärt boende är relativt nytillträdd och tycks vara öppen för 
förändring. Medarbetarna signalerar dessutom att det lokala ledarskapet på senare tid 
har utvecklats åt rätt håll och att de nuvarande enhetscheferna upplevs vara kompetenta i 
sin yrkesroll. Detta skapar möjligheter för Socialförvaltningen att utveckla det 
nuvarande medarbetarskapet till ett medarbetarskap som fullt ut främjar och 
effektiviserar verksamheten. 
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6.2 Avslutande diskussion 
Det är svårt att generalisera utifrån denna studie eftersom alla organisationer skiljer sig 
från varandra på så många väsentliga punkter. Under arbetet med studien har det blivit 
tydligare och tydligare att det är svårt att använda en universal modell för utvecklandet 
av medarbetarskapet i olika typer av organisationer. De modeller som redogörs för i det 
teoretiska ramverket kunde endast till viss del appliceras på den i studien undersökta 
verksamheten. Alla organisationer brottas med olika utmaningar i sin vardag och 
processen för utvecklandet av medarbetarskap måste därför anpassas till de rådande 
omständigheterna för varje enskilt företag. 
 
Svårigheten med att avgöra vilka aspekter som är av väsentlig karaktär i utvecklingen av 
medarbetarskap är att fastställa vilka orsaker som leder till vilken verkan. Kommer till 
exempel medarbetarna inom hemtjänstgrupperna att känna större tillhörighet med 
organisationen och få en ökad yrkesstolthet om verksamhetschefen visar sig mer ute i 
verksamheten? 
 
Inom Socialförvaltningen råder en upplevelse av frihet i arbetet trots att arbets-
uppgifterna till stor del karaktäriseras av detaljstyrning. De databaserade systemen kan 
vara ett sätt för ledningen att bibehålla kontrollen över medarbetarna. I och med denna 
kontroll skapas möjligheten för ett mer demokratiskt ledarskap. Detta skulle även kunna 
gälla för andra organisationer i andra branscher. Den ständigt framåtskridande tekniken 
ger nya möjligheter för företag och organisationer att övervaka och kontrollera sina 
anställda. Kan den tekniska utvecklingen vara en av anledningarna till att den 
auktoritäre ledaren får stå tillbaka till förmån för den demokratiske ledaren? 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det vore intressant att se en jämförelse mellan privat och offentlig sektor för att se hur 
utvecklingsprocessen av ett utökat medarbetarskap skiljer sig åt och bör anpassas till de 
olika typerna av verksamhet. Offentlig sektor är beroende av det politiska styret och 
politikerna avgör vilka områden som ska prioriteras. Detta kan leda till att olika 
områden inom den offentliga sektorn får mer resurser vissa år för att ett annat år drabbas 
av besparingar. Därför vore det intressant att undersöka hur utvecklingsprocessen mot 
ett utökat medarbetarskap påverkas av faktumet att resurserna är ojämnt fördelade över 
olika verksamhetsår. På liknande sätt vore det intressant att undersöka hur 
medarbetarskapsprocessen påverkas av organisationer i en mycket dynamisk omvärld 
som till exempel IT-branschen ställs inför. 
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Bilaga 1; Intervjuguide - Verksamhetschef 
 
Information till respondenten 

• Presentation av författarna samt syftet med studien. 
• Konfidentiellt, fingerade namn, respondenten får avbryta ifall oklarheter, cirka 

två timmar lång intervju, bandspelare. 
 
1 Allmänna frågor 

1. Berätta om din yrkesbakgrund inom Socialförvaltningen. 
2. Hur är verksamheten inom Socialförvaltningen organiserad? 
3. Finns det någon nedskriven övergripande visionen som Socialförvaltningen har 

formulerat för verksamheten (2007)? Om ja; Hur lyder den? 
4. Beskriv din egen roll i organisationen. Prata kring medarbetarskap utan att 

använda begreppet. 
5. Beskriv de anställdas roll i organisationen. Prata kring medarbetarskap utan att 

använda begreppet 
6. Beskriv hur du upplever att medarbetarna görs delaktiga i de beslut som fattas i 

det dagliga arbetet? 
7. På vilket sätt arbetar ni för att medarbetarna ska känna sig fria att uttrycka sin 

åsikt gällande de frågor som uppkommer i arbetsgruppen? 
8. Hur mycket influeras Socialförvaltningen av den ledarskapskultur som finns 

inom näringslivet? 
9. Använde ni någon förebild när ni kom på tanken med ett utvecklat 

medarbetarskap? Om ja; beskriv hur ni tänkte? 
10. Varför utvecklar Socialförvaltningen medarbetarskapet inom organisationen? 

Ange skälen till varför Socialförvaltningen arbetar för ett utvecklat 
medarbetarskap? 

11. Hur upplever du att organisationen fungerar när det gäller förändringsarbete? 
Råder kontinuitet och stabilitet eller förändras den ständigt? 

 
2 Typ av ledarskap 

1. Hur skulle du beskriva ledarskapet inom Socialförvaltningen? 
2. Hur skulle du beskriva ledarskapet inom den arbetsgrupp du arbetar i? 

Beskrivning. 
3. På vilket sätt har du möjlighet att påverka verksamheten i förhållande till den 

övriga organisationen? 
4. På vilket sätt och i vilken utsträckning anser du att medarbetarna kan bidra och 

påverka de beslut som ska fattas? 
 
3 Styrning  

1. Vilken styrform använder Socialförvaltningen för att påverka sina medarbetare? 
Beskriv. Förklara begreppen direktstyrning, målstyrning, självstyrning. 

2. Hur arbetar Socialförvaltningen för att få sina medarbetare att genomföra sitt 
arbete i enlighet med organisationens intressen?Vad är syftet med den styrning 
Socialförvaltningen använder sig av i dagsläget? 

3. Hur skulle du vilja utveckla alternativt förändra den styrning som i dagsläget 
finns inom Socialförvaltningen? 

4. Hur påverkar styrningen dig i ditt dagliga arbete? Styrning både uppifrån och 
nerifrån. Beskriv. Har du någon gång känt dig övervakad eller kontrollerad? 

5. Hur kontrollerar Socialförvaltningen att medarbetarna utför sitt arbete i enlighet 
med verksamhetens intressen? 
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6. På vilket sätt anser du som chef att du behöver kontrollera och övervaka att 
medarbetarna agerar i enlighet med Socialförvaltningens intressen? Beskriv. 

 
4 Utveckling av medarbetarskap 
 
Allmänt om medarbetarskap 

1. Vad står begreppet medarbetarskap för, för dig? 
2. Beskriv, med dina egna ord, vad medarbetarskap står för inom 

Socialförvaltningen. 
3. Beskriv hur du anser att medarbetarskapet har utvecklats under den tid du har 

arbetat inom Socialförvaltningen. 
4. Har ni identifierat några gemensamma karaktärsdrag hos de medarbetare som 

arbetar aktivt med ett utvecklat medarbetarskap? Om ja; beskriv dessa 
karaktärsdrag. 

 
Förutsättningar och influenser 

5. Beskriv vilka förutsättningar du anser är viktiga för ett utvecklat medarbetarskap 
(förtroende, kunskap, kommunikation, system som ger de anställda incitament 
att agera i enlighet med organisationens intressen) 

6. Beskriv hur (den modell som använts) Socialförvaltningen steg för steg har 
arbetat med processen för att utveckla medarbetarskapet inom verksamheten. 

7. Varifrån har ni fått influenser hur ni ska gå till väga för att utveckla 
medarbetarskapet i er organisation? Beskriv dessa källor och influenser. 

 
Utvecklingsprocessens faktorer 

8. Vilka delar, anser du, är de viktigaste i utvecklingsprocessen mot ett utökat 
medarbetarskap? 

9. Har utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap inneburit några 
förändringar i varje enskild medarbetares kunskap och kompetens? Om ja; 
beskriv dessa förändringar. 

10. Beskriv hur du ser på vilken påverkan varje enskild medarbetares kunskap och 
kompetens har på utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap. 

11. Har utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap inneburit några 
förändringar i organisationsstrukturen? Om ja; beskriv dessa förändringar. 

12. Beskriv hur du ser på vilken påverkan en förändring av organisationsstrukturen 
har på utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap. Vilka effekter kan 
detta få för medarbetarna? 

13. Har ni i samband med utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap 
förändrat några system inom Socialförvaltningen? Till exempel; 
belöningssystem, utbildningssystem, anställningssystem, bemanningsplanering, 
system för lönesättning och/eller informationssystem. Beskriv dessa 
förändringar. 

14. Är det några andra förändringar Socialförvaltningen har genomfört som ett 
resultat av utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap? Om ja; beskriv 
dessa. (Dialog) 

 
Utvecklingsprocessens för- och nackdelar 

15. Är det någon eller några delar som du anser har varit onödiga att genomföra i 
processen mot ett utvecklat medarbetarskap? 

16. Beskriv hur utvecklingsprocessen mot ett utvecklat medarbetarskap hade kunnat 
genomföras bättre. 
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17. Finns det några faktorer som har påverkat utvecklingsprocessen mot ett utökat 
medarbetarskap negativt? Om ja; beskriv dessa. 

 
Dialog 

18. På vilket sätt anser du att implementeringen av Dialog har varit bra? 
19. På vilket sätt anser du att implementeringen av Dialog har varit dålig? 

 
5 Effekter av det utvecklade medarbetarskapet 

1. Vilka effekter upplever du med det utvecklade medarbetarskapet? 
2. Vilka fördelar upplever du med det utvecklade medarbetarskapet? 
3. Vilka nackdelar upplever du med det utvecklade medarbetarskapet? 
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Bilaga 2; Intervjuguide - Medarbetare 
 
Information till respondenten 

• Presentation av författarna samt syftet med studien. 
• Konfidentiellt, fingerade namn, respondenten får avbryta ifall oklarheter, cirka 

två timmar lång intervju, bandspelare. 
 
1 Allmänna frågor 

1. Berätta om din yrkesbakgrund inom Socialförvaltningen. 
2. Hur är verksamheten inom Socialförvaltningen organiserad? 
3. Finns det någon nedskriven övergripande visionen som Socialförvaltningen har 

formulerat för verksamheten (2007)? Om ja; Hur lyder den? 
4. Beskriv din egen roll i organisationen. Prata kring medarbetarskap utan att 

använda begreppet. 
5. Beskriv hur du känner dig delaktig i de beslut som fattas i det dagliga arbetet? 
6. Känner du dig fri att uttrycka din åsikt gällande de frågor som uppkommer i 

arbetsgruppen? 
7. Känner du dig fri att uttrycka din åsikt gällande de beslut som ska fattas i 

arbetsgruppen? 
8. Hur upplever du att Socialförvaltningen arbetar för att utveckla ledarskapet? 
9. Hur upplever du att Socialförvaltningen arbetar för att utveckla medarbetarnas 

delaktighet inom verksamheten? 
10. Har Socialförvaltningen angivit några skäl till att de arbetar med att utveckla 

medarbetarskapet inom organisationen? Om ja; beskriv skälen. 
11. Hur upplever du att organisationen fungerar när det gäller förändringsarbete? 

Råder kontinuitet och stabilitet eller förändras den ständigt? 
 
2 Typ av ledarskap 

1. Hur fungerar ledarskapet inom Socialförvaltningen? Beskrivning. 
2. Hur skulle du beskriva ledarskapet inom den arbetsgrupp du arbetar i? 

Beskrivning. 
3. På vilket sätt har du möjlighet att påverka verksamheten i förhållande till den 

övriga organisationen? 
4. På vilket sätt och i vilken utsträckning anser du att medarbetarna kan bidra och 

påverka de beslut som ska fattas? 
 
3 Styrning  

1. Vilken styrform använder Socialförvaltningen för att påverka sina medarbetare? 
Beskriv. Förklara begreppen: direktstyrning, målstyrning, självstyrning. 

2. Hur arbetar Socialförvaltningen för att få sina medarbetare att genomföra sitt 
arbete i enlighet med organisationens intressen? 

3. Vad är syftet med den styrning Socialförvaltningen använder sig av i dagsläget? 
4. Hur skulle du vilja utveckla alternativt förändra den styrning som i dagsläget 

finns inom Socialförvaltningen? 
5. Hur påverkar styrningen dig i ditt dagliga arbete? Beskriv. Har du någon gång 

känt dig övervakad eller kontrollerad? 
6. Hur kontrollerar Socialförvaltningen att ni medarbetare utför ert arbete i enlighet 

med verksamhetens intressen? 
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4 Utveckling av medarbetarskap 
 
Allmänt om medarbetarskap 

1. Vad står begreppet medarbetarskap för, för dig? 
2. Beskriv, med dina egna ord, vad medarbetarskap står för inom 

Socialförvaltningen. 
3. Beskriv hur du anser att medarbetarskapet har utvecklats under den tid du har 

arbetat inom Socialförvaltningen. 
4. Har du förändrats i din yrkesroll i samband med att Socialförvaltningen inlett 

arbetet med att utveckla medarbetarskapet inom verksamheten? Om ja; beskriv 
denna förändring. 

 
Förutsättningar och influenser 

5. Beskriv vilka förutsättningar du anser är viktiga för ett utvecklat medarbetarskap 
(förtroende, kunskap, kommunikation, system som ger de anställda incitament 
att agera i enlighet med organisationens intressen) 

6. Beskriv hur (den modell som använts) Socialförvaltningen steg för steg har 
arbetat med processen för att utveckla medarbetarskapet inom verksamheten. 

7. Vet du varifrån Socialförvaltningen har fått sina influenser hur de ska gå till 
väga för att utveckla medarbetarskapet i er verksamhet? Om ja; Beskriv dessa 
källor och influenser. 

 
Utvecklingsprocessens faktorer 

8. Vilka delar, anser du, är de viktigaste i utvecklingsprocessen mot ett utökat 
medarbetarskap? 

9. Har utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap inneburit några 
förändringar i varje enskild medarbetares kunskap och kompetens? Om ja; 
beskriv dessa förändringar. 

10. Beskriv hur du ser på vilken påverkan varje enskild medarbetares kunskap och 
kompetens har på utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap. 

11. Har utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap inneburit några 
förändringar i organisationsstrukturen? Om ja; beskriv dessa förändringar. 

12. Beskriv hur du ser på vilken påverkan en förändring av organisationsstrukturen 
har på utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap. Vilka effekter kan 
detta få för er medarbetare? 

13. Har ni i samband med utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap 
förändrat några system inom Socialförvaltningen? Till exempel; 
belöningssystem, utbildningssystem, anställningssystem, bemanningsplanering, 
system för lönesättning och/eller informationssystem. Beskriv dessa 
förändringar. 

14. Är det några andra förändringar Socialförvaltningen har genomfört som ett 
resultat av utvecklingsprocessen mot ett utökat medarbetarskap? Om ja; beskriv 
dessa. (Dialog) 

 
Utvecklingsprocessens för- och nackdelar 

15. Är det någon eller några delar som du anser har varit onödiga att genomföra i 
processen mot ett utvecklat medarbetarskap? 

16. Beskriv hur utvecklingsprocessen mot ett utvecklat medarbetarskap hade kunnat 
genomföras bättre. 

17. Finns det några faktorer som har påverkat utvecklingsprocessen mot ett utökat 
medarbetarskap negativt? Om ja; beskriv dessa. 
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Dialog 
18. På vilket sätt anser du att implementeringen av Dialog har varit bra? 
19. På vilket sätt anser du att implementeringen av Dialog har varit dålig? 

 
5 Effekter av det utvecklade medarbetarskapet 

1. Vilka effekter upplever du med det utvecklade medarbetarskapet? 
2. Vilka fördelar upplever du med det utvecklade medarbetarskapet? 
3. Vilka nackdelar upplever du med det utvecklade medarbetarskapet? 
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