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SAMMANFATTNING	  
Medarbetare som har arbetspassion kan skapa ett mervärde för sin organisation. 
Arbetspassion är en värdefull egenskap som organisationen och i synnerhet ledningen kan 
arbeta med för att få engagerade medarbetare. Fenomenet arbetspassion innebär att 
medarbetaren har en stark dragning till en aktivitet som den tycker om och gärna lägger ned 
tid och energi på. Passionen har studerats inom olika aktiviteter och inom den privata sektorn 
samt fått fram åtgärder som kan främja medarbetarnas arbetspassion. Ingen tidigare studie har 
identifierats med inriktning mot en offentlig verksamhet och undersökt hur ledningen kan 
arbeta för att främja medarbetarnas arbetspassion. 
 
Syftet med examensarbetet är att skapa en ökad förståelse för hur ledningen kan främja 
medarbetarnas arbetspassion. Detta genom att (1) identifiera och beskriva hur ledningen 
arbetar för att skapa arbetspassion hos medarbetarna, (2) identifiera och beskriva hur 
medarbetarna upplever dessa intentioner samt (3) utveckla en modell och propositioner för 
främjande av arbetspassion. För att besvara syftet har en fallstudie vid en offentlig verksamhet 
i Norrland genomförts. Fallstudien genomfördes med hjälp av en kvalitativ undersökning med 
totalt tretton aktörer, varav fem från ledningen och åtta medarbetare med olika 
arbetsuppgifter. Intervjuer användes för att öka förståelsen kring det valda ämnet. 
 
Resultaten av denna studie indikerar på att såväl ledning och medarbetare har en relativt hög 
inneboende arbetspassion. Av studiens resultat framstår det att ledningen i huvudsak arbetar 
med styrfilosofin ”styrning med” och med hjälp av normer och värderingar. Detta arbetssätt 
förefaller kunna främja medarbetarnas arbetspassion. Ett antal åtgärder identifierades ur 
ledningens arbetssätt, vilket användes för att utveckla en modell över hur ledningen kan 
främja medarbetarnas arbetspassion. Åtgärderna finner stöd av tidigare forskning inom 
området arbetspassion. Avslutningsvis genererades propositioner som kan ligga till grund för 
framtida forskning. 
 
Nyckelord: Arbetspassion, passion, engagemang, styrning, ledning, offentlig verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  



 	  	  
	   	  

 
 

 

ABSTRACT	  
Employees that have work passion can create value for the organization. Work passion is a 
valuable attribute that the organization and in particular the management can work with to 
have committed employees. The phenomenon of passion is that the employee has a strong 
inclination towards an activity and also likes and finds it important. They also like to invest 
time and energy in the activity. Passion has been researched in different activities and in the 
private sector and has generated different factors that can foster work passion in the 
employees. As seen, there is no research as yet that has studied work passion in the public 
sector and what the management can do to foster employee work passion. 
 
The purpose of this thesis is to create a better understanding of how management can foster 
employees work passion. This by (1) identify and describe how management works to create 
employment passion of our employees, (2) identify and describe how employees perceive 
these intentions, and (3) develop a model and propositions that fosters work passion. To fulfill 
the purpose, a case study at a public sector in the north of Sweden was carried out. The case 
study was conducted using a qualitative study with a total of thirteen participants, including 
five from management level and eight employees with different tasks. Interviews were used to 
improve the understanding of the chosen topic. 
 
The results of this study indicate that both management and employees have a relatively high 
inherent work passion. Of the study's results, it appears that management essentially works 
with the control philosophy “control with” and by controlling with norms and values. This 
practice indicates to foster employees work passion. A number of actions were identified from 
the management´s approach, which was used to develop a model of how managers can 
promote employees´ work passion. The actions are supported by previous research in the field 
of work passion. Finally, propositions were generated that can be the basis for future research. 
 
Key words: Work passion, passion, commitment, management, control, public sector. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



 	  	  
	   	  

 
 

 

FÖRORD	  
Under examensarbetets gång har vi fördjupat våra kunskaper i hur ledningen kan främja 
arbetspassionen hos medarbetarna i en offentlig verksamhet. Detta examensarbete har varit en 
otrolig resa, som bestått av både med- och motgångar. Tack vare ett bra samarbete har vi 
lyckats överbrygga motgångarna och stärkt oss i medgångarna. En redogörelse och 
utvärdering av vårt samarbete återfinns i Bilaga 1. 
 
Vi vill börja med att tacka de aktörer som ställt upp och tillhandahållit oss med information 
till studien. Utan ert engagemang och deltagande hade detta examensarbete inte varit möjligt 
att genomföra. Vi vill även passa på att visa vår uppskattning till vår handledare Malin 
Malmström samt de opponenter som under resans gång varit till stort stöd och bidragit med 
värdefulla synpunkter. 
 
Tack! 
 
Luleå, den 30 maj 2012  
 
 
 
Simon Blom    Christian Lönnqvist 
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1.	  INLEDNING	  OCH	  PROBLEMDISKUSSION	  
Kapitlet inleds med att betona värdet för organisationer att ha engagerade medarbetare 
som brinner för sitt arbete. Vi introducerar ett ”hett”, intressant men i dagsläget väldigt 
outforskat begrepp inom management- och psykologiområdet. Begreppet är arbetspassion. 
Vi identifierar och visar även på det gap som finns inom området för arbetspassion och det 
leder in oss på syftet. Därefter definieras centrala begrepp och kapitlet avslutas med en 
beskrivning av examensarbetets fortsatta disposition och struktur. 

 

“When I stop working, the rest of the day is posthumous. I´m only really alive when I´m 
working” – Tennessee Williams1 

1.1	  Engagerade	  medarbetare	  som	  brinner	  för	  sitt	  arbete	  	  
Organisationer finns överallt i dagens samhälle och definieras som en grupp människor som 
har samlats för att arbeta mot gemensamma mål (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 26). Olve och 
Samuelson (2008, s. 226) betonar vikten av medarbetarnas kompetens, ansvar, värderingar 
och inte minst engagemang för att en organisation ska kunna bedrivas effektivt och 
vidareutvecklas. Det finns många sätt att uttrycka värdet av medarbetarnas insatser i en 
organisation.  
 

”Medarbetare som är motiverade och engagerade ger god extern service till kunden, 
som i sin tur innebär en ökad effektivitet och lönsamhet.”2  

 
”Engagerade medarbetare är naturligtvis en av de viktigaste framgångsfaktorerna 
för alla företag.”3 

 
”Engagerad personal är nyckeln till framgång”4 

 
Ovanstående citat är uttryck som kommunicerats från chefer och ledningar i svenska 
organisationer. Dessa uttryck indikerar på en stark och positiv inställning att från ledningshåll 
tillvarata medarbetarnas bidrag utöver det direkta utförandet av order såsom: egna initiativ, 
engagemang, kreativitet, extrainsatser, noggrannhet, samarbete, flexibilitet och ”det lilla 
extra”. Det finns även forskning som visar på alla de fördelar en engagerad medarbetare kan 
ha. Zigarmi, Nimon, Houson, Witt och Diehl (2011) förklarar att engagerade medarbetare ser 
möjligheter istället för problem, hittar nya lösningar, bryr sig om kunderna och skapar en 
positiv atmosfär runt omkring sig. Engagemang hos medarbetarna är något som Zigarmi et al. 
(2011) förklarar vidare är en betydande faktor som skapar framgång och positiva resultat för 
en organisation. Seligman och Csikszentmihalyi (2000) menar att medarbetare blir 
engagerade på olika sätt. Ledningen kan inte engagera medarbetarna, men däremot kan 
ledningen skapa förutsättningar för varje medarbetare att hitta sina egna drivkrafter och 
engagemang till arbetet. En stor utmaning för ledningen är hur dessa förutsättningar ska 
skapas. (ibid)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tennessee Williams (1911-1983) var en amerikansk dramatiker och författare.  
2 Personalchefen, 2010, nr 1, s. 25. 
3 Personalchefen. 2009, nr 4, s. 16. 
4 http://www.svenska-branschmagasinet.se 
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Det har forskats mycket kring hur medarbetare blir engagerade. I decennier har forskare haft 
uppfattningen att medarbetare blir engagerade med hjälp av belöningssystem och förmåner 
som är kopplade till en prestation. (Spitzer, 1996) Kohn (1993) hävdar att pengar inte är en 
motivationskälla och medarbetare kommer inte att arbeta bättre för att de erhåller en bonus. 
Även Spitzer (1996) är inne på samma spår och menar att belöningar påverkar medarbetarens 
förhållningssätt till arbetet. Det är något som oftast resulterar i att medarbetaren tar den 
”lättare vägen” och att arbetet därmed inte blir lika bra gjort (ibid). Det är en av många 
anledningar till att flertalet forskare på senare tid utvecklat och presenterat ett nytt koncept 
inom psykologi- och managementforskningen. Konceptet heter arbetspassion och avser att 
främja medarbetarens inre drivkraft och engagemang. (Vallerand & Houlfort, 2003; Moses, 
2001; Boyatzis, McKee, & Goleman, 2002; Vallerand et al., 2003) Även organisationer har 
börjat intressera sig mer kring begreppet. (Vallerand et al., 2003) I en TV-intervju ger Steve 
Jobs, som är grundare av företaget Apple sin syn på passionens betydelse för engagemang och 
förklarar att ”Du måste ha passion för det du gör, för att det är ett hårt jobb att lyckas. Om du 
inte älskar vad du gör och har kul under tiden, så kommer du att ge upp”.5  
 
Forskare inom management- och psykologiområdet menar att organisationer som har 
passionerade medarbetare erhåller ett mervärde (Vallerand et al., 2003). Hill (2002) anser att 
en underförstådd föreställning i den befintliga litteraturen är att passion relaterat till arbete är 
en värdefull egenskap som organisationer och i synnerhet ledningen kan utveckla bland sina 
medarbetare. Boyatzis et al. (2002) menar att det kan leda till att medarbetarens kreativitet 
ökar och utbrändhet minskar. En medarbetare som inte har passion till arbetet kan inte heller 
behålla energin till arbetet. Det kan ses som en viktig faktor för organisationens långsiktiga 
utveckling. (ibid) I en undersökning riktad mot organisationer inom Sverige, genomförd av 
Stepstone visade på att ungefär 84 % av medarbetarna hade en passion till arbetet,6 men vad 
innebär det egentligen att medarbetaren har passion till arbetet?  
 
Under en längre tid har begreppsbildningen av passion relaterat till arbete varit omväxlande. 
Passionen har beskrivits som att älska sitt jobb (Marques, 2007), uppleva en personlig mening 
med sitt jobb (Boyatzis et al., 2002) och som engagerade medarbetare (Tucker, 2002). 
Vallerand et al. (2003, s. 756) definierar passionen till arbetet som ”en stark dragning mot en 
aktivitet som individen tycker om, som den finner är viktig och som den gärna investerar tid 
och energi i”. Definitionen är enligt Ho, Wong och Lee (2011) vedertagen och lägger även 
grunden för denna studie. Vallerand et al. (2003) menar att det under en längre tid funnits en 
oklarhet om passion till arbetet är en affektiv, psykologisk eller beteendemässig konstruktion.  
Det har skapat svårigheter för forskare att bygga på och utöka forskningen inom området 
(ibid). Ho et al. (2011) har kommit med en mer nyanserad begreppsbildning över 
arbetspassion. Denna begreppsbildning omfattar både affektiva och kognitiva element, vilka 
kan särskiljas i två olika former, harmonisk och tvångsmässig passion. Dessa två former av 
passion delar vissa likheter men anses ändå välavgränsade från varandra och förväntas leda 
till antingen positiva eller negativa resultat för en medarbetare. (Vallerand et al., 2003) För att 
bredda synen inom området har även en ny inriktning av forskning infört begreppet 
entreprenöriell passion i samband med entreprenörskap. Cardon, Wincent, Singh och 
Drnovsek (2009) har bidragit med en konceptuell definition av entreprenöriell passion med 
utgångspunkt i både entreprenörsforskningen och den psykologiska litteraturen. Cardon et al. 
(2009) har även gjort en teoretisering av mekanismer för upplevelsen av entreprenöriell 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://www.motivation.se 
6 Personalchefen. 2012, nr1, s. 26. 
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passion, vilket skapat identiskt målinriktade kognitioner och beteenden för att kunna finna 
förklaringen till entreprenöriell effektivitet.  
 
Vallerand et al. (2003) förklarar att forskare inom området för arbetspassion är eniga om att 
passion till en aktivitet ökar engagemanget, välbefinnandet samt skapar en mening i det 
vardagliga livet för den enskilda individen. Från i huvudsak intervjuer har flertalet forskare 
(Hill, 2002; Marques, 2007; Neumann, 2006) erhållit resultat från bland annat chefer, 
studenter och lärare som indikerar på att individer kan erhålla en passion till arbetet och att 
det kan ses som en viktig faktor för både medarbetaren och organisationen. Begreppet passion 
är brett och har testats i sammanhang så som spelmissbruk (Mageau, Vallerand, Rousseau, 
Ratelle & Provencher, 2005), romantik (Hatfield & Sprecher, 1986), internetanvändning 
(Seguin-Levesque, Laliberte, Pelletier, Blanchard & Vallerand, 2003), entreprenöriella 
miljöer (Cardon et al., 2009) och till arbetet inom den privata sektorn (Vallerand & Houlfort, 
2003). Ett gap som finns inom forskningen om passion är att den ännu inte studerats inom den 
offentliga sektorn. Perttula och Cardon (2012) styrker detta och menar att det behövs mer 
forskning kring hur organisationer kan främja medarbetarnas arbetspassion. Genom att skapa 
en djupare förståelse inom området arbetspassion och undersöka hur ledningen de facto 
arbetar för att främja medarbetarnas arbetspassion inom en offentlig verksamhet avses det gap 
som finns inom forskningsområdet adresseras i detta examensarbete. 
 
1.2	  Syfte	  
Vårt syfte har en explorativ utgångspunkt eftersom arbetspassion framstår som ett relativt 
outforskat forskningsområde ur den befintliga litteraturen. Syftet preciseras enligt följande: 
 
Skapa en ökad förståelse för hur ledningen kan främja medarbetarnas arbetspassion. Detta 
genom att (1) identifiera och beskriva hur ledningen kan arbeta för att skapa arbetspassion hos 
medarbetarna, (2) identifiera och beskriva hur medarbetarna kan uppleva dessa intentioner 
samt (3) utveckla en modell och propositioner för främjande av arbetspassion. 
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Kapitel 1 
Inledning  

Kapitel 2  
Metod 

Kapitel 3 
Arbetspassion 

Kapitel 4 
Ek.styrning 

Kapitel 5  
Empiri 

Kapitel 6  
Analys  

Kapitel 7 
Slutsatser  

1.3	  Centrala	  begrepp	   
Nedan presenteras några centrala begrepp och hur de används i detta examensarbete. 
 
Arbetspassion definieras i linje med Vallerand et al. (2003, s. 756) som en ”stark dragning 
mot en aktivitet som individen tycker om, som den finner är viktig och som den gärna 
investerar tid och energi i”. 
 
Medarbetare är ett begrepp som benämns som de anställda utan chefsfunktion.  
 
Chef är ett begrepp som benämns för den som har underställd personal.  
 
Ledning är ett begrepp som avser en grupp chefer och nyckelpersoner som har en avgörande 
beslutsrätt och kan påverka inriktning samt övergripande frågor inom organisationen. 
	  
1.4	  Disposition	  och	  struktur	  	  
Kapitel 1 introducerade, beskrev och problematiserade det aktuella forskningsområdet. 
Examensarbetets fortsatta disposition och struktur presenteras enligt Figur 1.  

 
Kapitel 2 beskriver studiens grundläggande antaganden, synsätt och tillvägagångssätt. I 
kapitlet ges även en redogörelse över studiens trovärdighet. 
 
Kapitel 3 är den första delen av examensarbetets referensram och börjar med en genomgång 
av Self-Determination Theory, som arbetspassionen delvis utgår ifrån. Sedan beskrivs 
arbetspassionen i allmänhet och sätts i relation till närbesläktade begrepp. Därefter ges en 
redogörelse av den entreprenöriella passionen. Kapitlet avslutas med en summering och 
sammanställning av vad man i dagsläget vet och inte vet inom området arbetspassion. 
 
Kapitel 4 är den andra delen av referensramen och redogör för den institutionella teorin samt 
de övergripande styrfilosofierna ”styrning med” och ”styrning över”. 
 
Kapitel 5 börjar med en överskådlig beskrivning av studiens valda fall. Därefter framställs 
det empiriskt insamlade materialet genom att först beskriva hur ledningen försöker främja 
medarbetarnas arbetspassion, för att sedan redogöra för medarbetarnas upplevelser av dessa 
intentioner.  
 
Kapitel 6 ger en tolkning och analys av den insamlade empirin med utgångspunkt i litteratur 
och teori. 
 
Kapitel 7 är examensarbetets avslutande kapitel. En sammanfattande analys presenteras, som 
sedan mynnar ut i studiens slutsatser. Vidare ges en redogörelse av studiens teoretiska och 
praktiska bidrag, samt förslag till fortsatt forskning. 

FIGUR	  1:	  Översikt	  Disposition	  och	  struktur	  
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2.	  METOD	  
Kapitlet inleds med en redogörelse över det synsätt och grundläggande antaganden som 
präglade studien. Därefter ges en redogörelse över studiens forskningsstrategi, val av fall, 
och de aktörer som involverades i studien. Därefter ges en beskrivning över hur relevant 
litteratur och teori identifierades. I de två efterföljande avsnitten ges en förklaring till hur 
empirin samlades in, tolkades och analyserades. Kapitlet avslutas med en diskussion 
rörande studiens trovärdighet.  

2.1	  Utgångspunkter	  och	  ansatser	  
Den ontologiska utgångspunkt som präglat studien tog sin grund i verkligheten som ett socialt 
konstruerat fenomen, vilket kan vara olika för varje enskild individ. Valet att betrakta 
verkligheten som ett socialt konstruerat fenomen gjorde att vi positionerade oss i riktning mot 
det tolkande perspektivet. Vårt förhållningssätt till vetenskapen hade likheter med såväl 
hermeneutiken som fenomenografin utan att renodlat tillhöra något utav dessa två. (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s. 52-64) Vi ansåg att såväl ledning som medarbetare kunde tolkas och förstås 
genom både det talade och skrivna språket, vilket i linje med Patel och Davidson (2011, s. 28–
29) öppnade upp för det hermeneutiska förhållningssättet. Subjektiviteten var en central del i 
studiens vetenskapliga förhållningssätt, där metodologin i huvudsak bestod av förståelse och 
tolkning av ledningens arbetssätt och medarbetarnas upplevelser. Ledningens arbetssätt 
betraktades som ett fenomen runt vilket medarbetarna kunde ha olika upplevelser kring. Det 
handlade om en infallsvinkel om hur medarbetarna upplever ledningens arbetssätt, vilket i 
linje med Patel och Davidson (2011, s. 33–34) hade till följd att det vetenskapliga 
förhållningssättet även hade vissa likheter med fenomenografin. Med utgångspunkt i hur vi 
valde att betrakta verkligheten och därmed vårt sätt att införskaffa kunskap resulterade i att ett 
aktörssynsätt antogs. En helhetsbild över arbetspassionen med utgångspunkt i aktörernas 
subjektiva verklighet skapades genom att vi till en början studerade i vilken mening aktörerna 
upplevde olika begrepp. Det skapade förutsättningar för att vi sedan kunde förstå det i sin 
helhet. Aktörernas innebörder och tolkningar antogs i linje med Arbnor och Bjerke (1994, s. 
174-186) för att få en struktur av de verklighetsbilder de orienterade sig med hjälp av, men 
även genom de verklighetsbilder de orienterade sig mot. 
 
Vår förförståelse till fenomenet arbetspassion bestod i huvudsak av grundläggande kunskaper 
inom management- och psykologiområdet. Helhetsbilden skapades genom ett öppet och brett 
angreppssätt. Vi började med att studera den litteratur som fanns inom området. När en 
tydlighet inom området hade skapats över i huvudsak fenomenet arbetspassion preciserades 
och utvecklades studiens syfte. Därefter studerades arbetspassionen i dess verkliga kontext. 
Tidigare i inledningen beskrevs arbetspassion som ett outforskat område, speciellt inom den 
offentliga sektorn där inga tidigare studier kunnat identifieras. Det resulterade i att denna 
studie har en explorativ karaktär. Den litteratur och teori som lämpade sig för att förklara 
ledningens arbetssätt identifierades i samband med att empirin samlades in och bearbetades. I 
linje med Patel (2011, s. 12) gick vi upptäckandets väg. Studien fick sammantaget en 
abduktiv forskningsansats där vi bidrog till utvecklandet av den knapphändiga kunskap som 
fanns inom området för arbetspassion, utan en strikt bundenhet till vare sig någon etablerad 
teori eller metod inom området. Målet med denna studie var att framställa intressanta och 
upplysande resultat som skulle kunna komma väl till användning vid framtida utvecklande av 
teoretiska modeller inom området för arbetspassion. Med studiens förståelseinriktade fokus 
och ovanförda resonemang blev en kvalitativ ansats en naturlig följd (Yin, 2007, s. 32–33).
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2.2	  Forskningsstrategi 
Som forskningsstrategi användes en fallstudie. Valet av fallstudie föll sig naturligt eftersom 
att sådana enligt Yin (2007, s. 22–29) anses lämpliga då det finns en strävan efter att skapa en 
ökad förståelse av specifika fenomen. Studiens problemformulering och syfte är i huvudsak 
inriktad på frågor runt hur. Yin (2007, s. 22) förklarar att när i huvudsak hur frågor används 
är fallstudie som forskningsstrategi ett bra val. Studiens aktörsorienterade ansats och 
explorativa karaktär var ytterligare betydande faktorer för valet av fallstudie som 
forskningsstrategi, då dessa egenskaper anses harmonisera väl in med fallstudier (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s. 174-186). Fallstudien utformades genom att vi studerade vårt specifika fall 
med flera analysenheter. De analysenheter som studerades var ledningens arbetssätt samt 
medarbetarnas upplevelser, vilket ämnade till att ge en rik bild av fenomenet. 

2.3	  Val	  av	  fall	  
För att identifiera ett lämpligt fall användes ett antal urvalskriterier i linje med Yin (2007, s. 
103–104). Kriterierna utöver en offentlig verksamhet var: (1) Geografisk närhet, (2) Arbetar 
med personalfrågor och (3) Tillmötesgående personal samt access. En geografisk närhet till 
det studerade fallet ansågs kunna bidra med en rad fördelar. Bland annat möjligheten till 
flexibilitet vid bokande av intervjuer samt eventuella uppföljningsintervjuer om intressanta 
upptäckter vid framförallt analys av det empiriska materialet skulle komma att visa sig. En 
ledning som arbetade med personalfrågor ansågs underlätta besvarandet av syftet och 
genererandet av ny kunskap i högre grad än en ledning som inte arbetade med personalfrågor i 
någon form. Tillmötesgående personal ansågs öka möjligheterna till access och eventuell 
tillgång till värdefull information. Utifrån dessa kriterier identifierades ett antal intressanta 
kommuner. Valet föll på en kommun som är lokaliserad i Norrland. Den inledande kontakten 
togs med kommunens trafik- & projektchef för deras Teknik och gatuförvaltning. Efter den 
inledande kontakten upplevde vi en öppenhet, i form av att de gärna bidrog med access för 
områden som skulle kunna vara till framtida nytta för deras verksamhet och organisation. 
Efter ett möte tillsammans med förvaltningens teknik- & gatuchef, trafik- & projektchef samt 
controller, där områdets aktualitet presenterades togs i samråd ett beslut att studiens empiriska 
undersökning skulle ske i anknytning till dem. 

2.4	  Val	  av	  studerade	  aktörer	  
Under tiden för den empiriska insamlingen arbetade omkring 60 heltidsanställda aktörer på 
teknik- och gatuförvaltningen. De aktörer som studerades bedömdes utifrån faktorer som 
ansågs av betydelse för att besvara studiens syfte. En faktor som bedömdes som viktig var att 
aktörerna skulle representera både ledning och medarbetare, vilket gjorde att aktörerna valdes 
från olika hierarkiska nivåer med hjälp av förvaltningens organisationsschema. 
Organisationsschemat tilldelades av ledningen. Hos ledningen bedömdes följande aktörer som 
lämpliga att ingå i studien: teknik- & gatuchefen, controllern, trafik- & projektchefen, 
transportchefen och underhållschefen. Genom att involvera dessa aktörer i studien ansågs 
tillräckligt med underlag för skapandet av en tydlig helhetsbild över ledningens arbetssätt ha 
erhållits. Det ansågs alldeles för omfattande att involvera samtliga medarbetare, vilket 
resulterade att ett urval gjordes av aktörer med utgångspunkt i organisationsschemat. Med en 
förförståelse från litteraturinsamlingen och efter överläggningar med studiens handledare samt 
forskare vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, med god kännedom inom 
området för arbetspassion identifierades de medarbetare som antogs vara av intresse att 
involvera i studien. Bedömningen gjordes att en ökad förståelse över medarbetarnas 
upplevelser skulle erhållas om de involverade medarbetarna skiljde sig åt i ålder, antal 
arbetade år på förvaltningen, kön, position och typ av arbetsuppgift. Bland medarbetarna 
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bedömdes följande aktörer som lämpliga att ingå i studien: verkstadsförman, trafikingenjör, 
chaufför, rörläggare, arbetsledare, förrådsman och två handläggare. Tabell 1 beskriver 
studiens aktörer och deras variationer.  
 
TABELL	  1:	  Information	  om	  de	  studerade	  aktörerna	  

AKTÖRER KÖN GENOMSNITTS 
ÅLDER (ÅR) 

ÅLDERSSPANN 
(ÅR) 

GENOMSNITTLIG 
ANSTÄLLNINGSTID 

(ÅR) 

TIDSSPANN 
ANSTÄLLNINGSTID 

(ÅR) 

Medarbetare M: 5 stycken 
K: 3 stycken 44 24 – 63 10 1 – 24 

Ledning M: 2 stycken 
K: 3 stycken 52 44 - 61 12 3 – 19 

 
Valet att täcka in flertalet parametrar och därmed inte välja en speciell inriktning för de 
aktörer som skulle representera medarbetarna grundade sig i föreställningen om att en stor 
variation skulle bidra till en mer allmän syn på arbetspassion. 

2.5	  Litteratursökning	  och	  genomgång	  
Vi använde böcker och i huvudsak vetenskapligt publicerade artiklar som grund för att 
inhämta kunskap och litteratur inom området. De vetenskapliga artiklarna hjälpte oss att 
sammanställa och organisera den kunskap som finns inom området för arbetspassion. Den 
litteratur vi behövde fick vi genom LUCIA7 , Google Scholar och ett antal artikeldatabaser8. 
 
De sökord som i huvudsak användes var: passion, passion at work, work passion, 
entrepreneurial passion, intrinsic motivation, extrinsic motivation, flow, 
engagemang/involvement, management accounting, styrning, styrningsfilosofier, institutions 
och institutional theory. 

2.6	  Empirisk	  insamling 
Det empiriska materialet samlades i huvudsak in genom semistrukturerade intervjuer. Till 
stöd används även kontrollfrågor och ett antal övergripande dokument. Sett till studiens syfte, 
utgångspunkter och ansatser bedömdes personliga intervjuer som lämpliga9. Personliga 
intervjuer gav oss möjligheter att kunna tolka aktörernas kroppsspråk och andra signaler 
vilket ansågs värdefullt för att kunna finna tecken huruvida respektive aktör verkligen förstått 
de olika intervjufrågorna eller inte. (Denscombe 2009 s.234-235) Områden och övergripande 
frågor togs fram inför intervjuerna, men de detaljerade frågorna formulerades under själva 
intervjun. Specifikt framtagna intervjuguider användes för ledning och medarbetare (se Bilaga 
2). När svaren på de öppna frågorna inte ansågs tillräckligt uttömmande användes ett antal 
underliggande och mer exakta frågeställningar för att skapa en ökad förståelse över det 
studerade området. Aktörerna fick genom denna insamlingsmetod en stor frihet i att själva 
välja hur frågorna skulle bemötas. Det ansågs viktigt eftersom de frågor och områden som 
behandlades krävde omfattande svar för att en ökad förståelse skulle kunna uppnås. 
Arbetspassion är ett brett och svårfångat begrepp. Det gjorde att ett antal närbesläktade 
begrepp istället användes för att i huvudsak fånga medarbetarnas arbetspassion. De 
närbesläktade begrepp som användes var engagera, inspirera, involvera och motivera. Dessa 
begrepp genererades med utgångspunkt i den litteratur som fanns inom området arbetspassion 
(Ho et al., 2011; Vallerand & Houlfort, 2003; Vallerand et al., 2003). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 LUCIA är Luleå universitetsbiblioteks katalog 
8 De databaser som användes var; Ebsco och Emerald  
9 I denna studie avser personliga intervjuer en intervju där författarna och aktören förde ett samtal i samma 
fysiska rum. 
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Intervjuguiden testades på en person med kommunal arbetslivserfarenhet, innan den första 
intervjun genomfördes. Detta gjorde att frågorna kom att genomgå några mindre korrigeringar 
som bedömdes som nödvändiga. Framförallt i tydligheten och frågornas ordningsföljd. Inga 
dokument eller intervjuguider tilldelades ledning eller medarbetare inför respektive intervju. 
Beslutet grundades på studiens explorativa karaktär. För att säkerställa att centrala detaljer i 
aktörernas svar inte skulle gå förlorade gjordes efter godkännande av respektive aktör 
ljudupptagningar i samband med intervjuerna, vilket resulterade i drygt fjorton timmars 
bandat material. 
 
Samtliga intervjuer började med en introduktion av studiens bakgrund, syfte och övergripande 
frågeställningar. De övergripande frågorna ställdes av en och samma intervjuare under varje 
intervju. Den medintervjuare som inte ställde frågor förde istället anteckningar och kom med 
eventuella följdfrågor. De följdfrågor som uppkom ställdes antingen efter det att aktören gett 
sitt svar eller i slutet av varje intervju när alla de övergripande frågorna hade behandlats. 
Intervjuerna av ledningen inleddes med en kort bakgrund, allmänt om kommunen för att 
sedan komma in på deras egen passion vilket sedan avslutades med att undersöka hur de 
arbetade för att främja medarbetarnas arbetspassion. Medarbetarnas intervjuer inleddes med 
en kort bakgrund, följt av en undersökning av deras egen passion samt över deras upplevelser 
av ledningens arbetssätt. Efter varje avslutad intervju fick respektive aktör svara på ett antal 
kontrollfrågor som var till stöd för att mäta aktörernas egen passion. Kontrollfrågorna 
återfinns i Bilaga 3. Samtliga intervjuer genomfördes i ett förbokat konferensrum i anslutning 
till respektive aktörs arbetsplats. Efter att intervjuerna genomförts påbörjades arbetet med att i 
princip ordagrant transkribera intervjuerna till text. Det enda som utelämnades var sådant som 
var av mer privat karaktär. Transkriberingen av varje intervju skickades via mail till 
respektive aktör för att säkerställa att transkriberingen var korrekt. Det transkriberade 
materialet uppgick totalt till 168 sidor med teckensnitt Cambria, storlek 12, 1.0 radavstånd. 
 
Intervjuerna genomfördes under två intervjuperioder. Under den första intervjuperioden 
genomfördes totalt fem intervjuer med aktörer från ledningen för att erhålla en helhetsbild av 
ledningens arbetssätt, se Tabell 2. För att få en övergripande bild av förvaltningens 
verksamhet, strategier och styrning utfördes de två första intervjuerna med teknik- & 
gatuchefen samt controllern. De resterande tre intervjuerna utfördes med respektive chef för 
de olika enheterna inom förvaltningen. Det resulterade i en något mer detaljerad bild över 
ledningens arbetssätt då dessa aktörer arbetade närmare medarbetarna än vad teknik- & 
gatuchefen samt controllern gjorde. Under den andra intervjuperioden genomfördes totalt åtta 
intervjuer med aktörer som representerade medarbetarna, se Tabell 2. Valet av två 
intervjuperioder ansågs nödvändigt eftersom medarbetarnas intervjuguide utformades med 
stöd av de svar som framkom under intervjuerna med ledningen. 
 
TABELL	  2:	  Information	  om	  de	  genomförda	  intervjuerna	  

AKTÖRER ANTAL 
INTERVJUER 

ANTAL 
AKTÖRER 

GENOMSNITTLIG 
INTERVJUTID (MIN) 

TIDSSPANN 
INTERVJUTID (MIN) 

Ledning  5 5 63 41 - 71 

Medarbetare 8 8 67 44 - 95 

 
Vid presentationen av Teknik och gatuförvaltningens verksamsamhet användes både 
övergripande styrdokument och verksamhetsförändringar av karaktären sekundärdata som 
stöd. Dessa dokument erhölls i samråd med aktörerna ur ledningen efter avslutade intervjuer 
samt från kommunens egen hemsida.  
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2.7	  Tolkning	  och	  analys	  av	  empiri	  	  
Tolkningen och analysen av den insamlade empirin genomfördes löpande under arbetets 
gång. Efter de avslutade intervjuerna gjordes en övergripande osystematisk analys och 
tolkning av de resultat som erhållits. Tankar, reflektioner och framförallt idéer som uppstod 
dokumenterades. Under analysens gång användes detta i huvudsak som ett stöd för att se hur 
kunskapen över det som studerats hade utvecklats. Efter att transkriberingen av aktörernas 
utsagor hade slutförts inleddes en mer systematisk tolkning och analys av det empiriska 
materialet. Den systematiska tolkningen och analysen började med att samtliga av ledningens 
transkriberade intervjuer skrevs ut i pappersformat. De transkriberade intervjuerna lästes 
sedan igenom upprepade gånger för att skapa en helhet. Textmassan ur de olika utsagorna 
sorterades sedan under de ställda frågor och områden som behandlades under intervjuerna. 
Det gjorde att de olika aktörernas utsagor kunde ställas i relation till varandra.  
 
Efter ytterligare ett antal genomläsningar började det urskiljas mönster i de olika utsagorna, 
vilket noterades i marginalen på intervjuutskrifterna och utgjorde kodning av data. Efter 
upprepade genomläsningar av såväl ursprungstexten och de egna löpande anteckningarna 
kunde ett antal preliminära kategorier skapas. Aktörernas olika utsagor med ordagranna citat 
klipptes till en början ut och placerades in i de preliminära kategorier som skapats. Därefter 
gjordes ytterligare genomläsningar för att försöka finna gränser mellan de olika kategorierna, 
vilket resulterade i att några kategorier slogs samman och tilldelades en bättre benämning. De 
olika utsagorna i respektive kategori lästes sedan igenom för att bedöma variationens omfång 
i de olika kategorierna. Sedan gjordes en undersökning över huruvida det fanns några 
”kärncitat” som väl illustrerade de olika kategorierna. I de kategorier där svarsmönstret var 
homogent valdes ett antal mindre citat ut som tydligt illustrerade kategorin. Fler citat 
användes i de kategorier där variationen i de olika utsagorna var stora. Den systematiska 
tolkningen och analysen för medarbetarna följde samma metodik som för ledningen. 
Skillnaden var att utsagorna istället sorterades in i de redan skapade kategorierna. Den 
beskrivna arbetsprocessen illustreras med hjälp av Figur 2.  

 
	  
	  
2.8	  Studiens	  trovärdighet	  	  
Studiens trovärdighet kan beskrivas på en rad olika sätt. I denna studie används ett ramverk 
framtaget av Lincoln och Guba (1985, s. 289–290) för att diskutera studiens trovärdighet. 
Ramverket är inriktat på att redogöra för studiens tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
anpassningsbarhet. Vår avsikt är att läsaren själv ska kunna göra en egen bedömning av 

Datainsamling 

Söka mönster 

Granska 
slutsatser 

Identifiera 
kategorier 

Datareduktion 

FIGUR	  2:	  Arbetsprocessen	  vid	  analys	  av	  data	  
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studiens trovärdighet. Genom användandet av olika källor, aktörer, platser och tidpunkter 
eftersträvades en validering. En validering görs så att samma fenomen kan studeras i olika 
sammanhang. Intervjuerna utfördes med flertalet aktörer som beskrev sin bild av verkligheten, 
vilket öppnade upp för att få verkligheten beskriven ur flertalet olika perspektiv. Samtliga 
intervjuer genomfördes på aktörens arbetsplats i ett separat konferensrum. Ledningen bistod 
med hjälp att komma i kontakt med en del aktörer som representerade medarbetarna. Samtliga 
aktörer fick möjlighet att bestämma över sin medverkan. De uppgifter och resultat som erhölls 
från intervjuerna klargjordes tydligt till aktörerna att de skulle vara och förbli konfidentiella, 
vilket är något som kan ha medfört en högre sanningshalt i svaren. 
 
För att ytterligare öka trovärdigheten gentemot aktörerna besöktes deras arbetsplats före de 
två intervjuperioderna, för att aktörerna skulle erhålla en tydligare bild av oss. Samtliga 
intervjuer förutom en spelades in vilket medförde att exakta citat i huvudsak kunde sättas i sitt 
sammanhang. I det fall då intervjun inte tilläts spelas in, fördes istället anteckningar. Det var 
något som gjorde det svårare att i samma utsträckning som under de bandade intervjuerna 
kunna observera och ställa följdfrågor under själva intervjun. Risken finns att centrala citat 
därmed gick förlorade. Aktören hjälpte i efterhand till att fylla ut de delar där vi ansåg att 
tillräckligt rik data inte hade erhållits. Efter att intervjuerna hade transkriberats fick varje 
aktör ta del av den transkriberade texten, för att om möjligt undvika misstolkningar. Endast 
några få korrigeringar i framförallt hur aktörerna valde att uttrycka sig gjordes. Vi upptäckte 
att en del svar behövde förtydligas, vilket gjordes genom att berörd aktör kontaktades för 
kompletterande svar via e-mail. 
 
Patel och Davidson (2011, s. 107) menar att det under en transkriptionsprocess ofta sker en 
mer eller mindre medveten påverkan på underlaget för analysen. Talspråk och skriftspråk är 
inte samma sak. Gester, mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk försvinner ofta vid 
transkriptionen av samtalet till text. Det försökte minskas genom att så fort som möjligt 
påbörja transkriberingen av de genomförda intervjuerna. Eftersom vi hade två intensiva 
intervjuperioder var det dessvärre svårt att hinna med att påbörja transkriberingen direkt efter 
varje genomförd intervju. Det är något som gjort det möjligt att viss tolkning och värdefulla 
intryck gått förlorade. För att ytterligare minska risken för feltolkningar var båda författarna 
närvarande under samtliga intervjuer. Liknande frågor ställdes till samtliga aktörer inom 
respektive aktörsgrupp av ledning och medarbetare. Det gjorde att deras svar kunde ställas 
mot varandra och skapa en helhetsbild över det studerade fenomenet. Helhetsbilden 
presenterades för aktörer inom den studerade förvaltningen för att erhålla deras uppfattning 
om materialet. De deltagande aktörerna upplevdes att i överlag ha varit positiva till det som 
presenterats. 
 
Huruvida de svar som erhållits avspeglar aktörens ärliga uppfattningar eller inte är svårt att 
svara på. Det fanns en risk i att en del medarbetare eventuellt kunde vara återhållsamma i sina 
svar för att inte ge en negativ bild av ledningens arbetssätt. Likafullt är författarnas 
övertygelse den att respektive aktör varit uppriktig i sina svar. För att om möjligt undvika en 
idealiserad bild av verkligheten skickades inte några intervjuguider ut i förväg. Det upplevdes 
inte som några svårigheter att få access till den information som önskades. Arbnor och Bjerke 
(1994, s. 249) menar att överförbarheten i en kvalitativ undersökning inte utgör 
aktörssynsättets målsättning. Genom att återge utförliga redogörelser över den verklighet som 
studerats ger författarna istället läsaren själv möjligheten att avgöra vad studiens resultat kan 
användas i för sammanhang och dess trovärdighet. I ovanstående redogörelse har den 
viktigaste informationen om studiens genomförande presenterats och ger läsaren möjlighet att 
bilda sig sin egen uppfattning över studiens trovärdighet. 
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3.	  REFERENSRAM	  -‐	  ARBETSPASSION	  
Kapitlet inleds med en genomgång av Self-Determination Theory, som arbetspassion delvis 
utgår ifrån. Sedan görs en litteraturgenomgång av arbetspassion samt sätter det i 
förhållande till närbesläktade begrepp inom området. Därefter redogörs passionen ur ett 
entreprenöriellt perspektiv. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över vad 
forskarvärlden i dagsläget vet samt inte vet om arbetspassionen, vilket lägger grunden för 
denna studie. 

3.1	  Self-‐Determination	  Theory	  	  
Self-Determination Theory (SDT) handlar om motivation och personlighet samt fokuserar på 
rollen av psykologiska behov vid utveckling av individen. Teorin utgår ifrån att om en individ 
ska kunna utvecklas måste de grundläggande psykologiska behoven av autonomi, kompetens 
och gemenskap vara tillfredsställda. Autonomi bygger på hur individen motiveras av en inre 
drivkraft för att utföra en aktivitet med lust och glädje. Med kompetens menas att individen 
har kunskap om hur den ska agera vid motivationsbrist samt hur den känslan kan hanteras. 
Gemenskap avser en känsla hos individen att kunna ta kontakt med andra likasinnade 
personer. För att individen ska kunna uppfylla dessa behov engagerar de sig i olika aktiviteter 
som gör att de kan växa och utvecklas. (Ryan & Deci, 2000a; Gagné & Deci, 2005) 
 
Teorin delar in motivation i tre olika kategorier. Amotivation är en kategori där individen kan 
välja att inte agera alls eller agera utan avsikt. Amotivation upplevs när en individ inte 
värdesätter aktiviteten, inte känner att den är kompetent för att utföra aktiviteten eller inte 
förväntar sig att det ska ge ett önskat resultat. (Ryan & Deci, 2000a) Yttre motivation är en 
annan kategori som utgår ifrån att individen gör en handling för att erhålla belöning eller 
tillgodose utomstående krav. Ryan och Deci (2000b) förklarar att den yttre motivationen kan 
varieras i fyra olika nivåer. De olika nivåerna inom yttre motivation är beroende på hur 
självbestämmande individen är när en aktivitet utförs. De olika nivåerna går från att vara en 
yttre styrning och görs för att tillfredsställa yttre krav (yttre kontroll) till att individen 
värderar aktiviteten högt och bli en del av individens identitet (integrerad kontroll). (Ryan & 
Deci, 2000a) Den inre motivationen är en kategori som handlar om att en individ utför en 
aktivitet för att den tycker att det är intressant och stimulerande. Det gör att individen kan 
skapa kontroll över sin egen motivation. Individens inre drivkraft och den yttre motivationen 
utgör basen inom Self-Determination Theory. (Ryan & Deci, 2000a, Ryan & Deci, 2000b) 

3.2	  Arbetspassion	  
Under större delen av levnadstiden ägnar individen sig åt arbetet, vilket kan göra det till en 
viktig del i livet. I den utsträckning som individen kommer att värdera, ägna tid, energi och 
tycka om sitt arbete kommer en passion att utvecklas till arbetet. (Vallerand & Houlfort, 
2003) Passionen har beskrivits som att älska sitt jobb (Marques, 2007), uppleva en personlig 
mening från jobbet (Boyatzis et al., 2002) och som engagerade medarbetare (Tucker, 2002). 
Vallerand et al. (2003, s. 756) definierar arbetspassion som ”en stark dragning mot en 
aktivitet som individen tycker om, som den finner är viktig och som den gärna investerar tid 
och energi i”. 
 
En medarbetare som har arbetspassion tycker inte bara om sitt arbete utan anser även att 
arbetet är en oerhört viktig del av dennes självbild. Det är något som gör att arbetet definierar 
medarbetaren som person. Medarbetaren ser sig därmed främst som det den arbetar med, 
exempelvis forskare eller lärare, än någon annan roll som medarbetaren kan vara exempelvis 
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tränare eller volontär för hemlösa. (Ho et al., 2011) Arbetspassionen fångar både den 
kognitiva och affektiva sidan hos medarbetaren. Det är något som gör att arbetspassionen 
skiljer sig från andra arbetsrelaterade attityder som inte kan fånga upp bägge sidorna (ibid). 
Skillnaderna redogörs vidare under avsnitt 3.3. 
 
Forskare (Vallerand & Houlfort, 2003; Vallerand et al., 2003) har tagit fram en dualistisk 
passionsmodell. Modellen delar in arbetspassion i en harmonisk- och tvångsmässig passion. 
Den visar att arbetspassionen inte endast kan vara positiv eller negativ. En medarbetare kan 
istället vara mer eller mindre harmonisk respektive tvångsmässigt passionerad till en aktivitet. 
Den dualistiska passionsmodellen är en förlängning av Self-Determination Theory (SDT) och 
föreslår att aktiviteter som medarbetaren tycker om att engagera sig i på en regelbunden basis 
kommer att bli internaliserad hos medarbetaren. (Vallerand et al., 2003) Vallerand et al. 
(2003) menar att medarbetare engagerar sig i olika aktiviteter i hopp om att tillfredsställa sina 
grundläggande psykologiska behov av autonomi, kompetens och gemenskap. En del 
aktiviteter som medarbetaren tycker om kommer att bli självdefinierande och därmed 
representera dennes identitet. När internaliseringen sker av en aktivitet hos medarbetaren, 
uppstår en passion till aktiviteten. Beroende på hur denna internalisering sker kommer 
passionen antingen bli harmonisk eller tvångsmässig till aktiviteten. (ibid) Koncepten 
harmonisk- respektive tvångsmässig passion är väldigt lika i och med att de representerar en 
kraft som driver medarbetaren framåt för att göra en viss aktivitet. Skillnaden är på vilket sätt 
som aktiviteten är viktig för medarbetaren samt hur aktiviteten internaliseras. (Vallerand et 
al., 2003) 
 
I arbetssammanhang är den harmoniska passionen associerad till en frivillig eller autonom 
internalisering av arbetet. Med det menas att medarbetarna självmant och frivilligt ser sitt 
arbete som viktigt på grund av dess egenskaper, exempelvis att arbetet är utmanande. 
Medarbetare med harmonisk passion ser arbetet som viktigt och signifikant för dem och 
hamnar inte i konflikt med andra saker i deras liv. Dessa medarbetare kan själv välja när de 
ska engagera sig i arbetet. (Vallerand et al., 2003) Den harmoniska passionen är i huvudsak en 
viktig motivationsfaktor och kan framkalla välbefinnande, livskraft (vitalitet) och flow10 
menar Forest, Geneviève, Sarrazin och Estelle (2010). Vallerand et al. (2003) hävdar att till 
skillnad från den harmoniska passionen är den tvångsmässiga passionen associerad med en 
påtryckande internalisering av arbetet. Med detta avses att medarbetaren ser arbetet som 
viktigt på grund av påtryckningar eller de resultat som är bundna till arbetet. Exempel på 
påtryckningar är känslan av överlägsenhet över andra eller en social acceptans som kommer 
med arbetet. Medarbetaren kommer att kontrolleras av detta och fortsätter att arbeta för att få 
behålla dessa känslor av prestige eller självkänsla. Det är något som gör att medarbetaren 
utvecklar ett internt tvång att utöva sitt arbete. Det i sin tur gör att medarbetarens strävan 
framåt blir begränsad eftersom denne känner en skyldighet att engagera sig i arbetet. 
(Vallerand et al., 2003) När ett internt tvång har skapats hos medarbetaren att utöva arbetet 
kommer en tvångsmässighet uppstå och därmed styra dennes liv. Det kommer i sin tur 
innebära att konflikter skapas med andra aspekter av medarbetarens liv. (Ho et al., 2011)  
 
Ho et al. (2011) poängterar att det finns ett positivt samband mellan harmonisk passion och 
kognitiv absorption samt kognitiv uppmärksamhet. Det är något som i sin tur har en positiv 
inverkan på arbetsprestationen. De resultat Ho et al. (2011) visade var att medarbetarna hade 
någon slags passion. Av medarbetarna hade 80,9 procent en harmonisk passion till arbetet och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Ett sinnestillstånd där medarbetaren är så involverad i det som utförs att ingenting annat tycks betyda något 
(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002) 
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38 procent en tvångsmässig passion. Av resultatet framstår det att flertalet medarbetare hade 
en balans mellan arbetet och det privata livet, vilket följer av den harmoniska passionen. 
 
Vallerand och Houlfort (2003) lyfter fram två åtgärder som organisationer kan arbeta med för 
att främja medarbetarnas arbetspassion. Åtgärderna är att visa uppskattning för medarbetarnas 
bidrag och bryr sig om dem. Perttula och Cardon (2012) är inne på samma spår och menar att 
autonomi hos medarbetarna och uppbackning från ledningen är positivt relaterat till 
arbetspassion. Zigarmi et al. (2011) har kommit fram till åtta åtgärder som främjar 
medarbetarnas arbetspassion, se Tabell 3.  
	  
TABELL	  3:	  Åtgärder	  som	  främjar	  medarbetarnas	  arbetspassion	  

ÅTGÄRDER TYDLIGGÖRANDE AV ÅTGÄRDER 
Meningsfullt arbete Medarbetaren förstår sitt bidrag till hela organisationen 
Autonomi Medarbetaren har möjlighet att bestämma hur uppgifterna ska lösas 
Samarbete Medarbetarna delar idéer och förslag med varandra 
Rättvisa/ärlighet Fördelarna som organisationen erbjuder medarbetaren är rättvisa 
Uppskattning/Feedback Medarbetaren får feedback för att kunna veta hur bra arbete den gör 
Karriär möjligheter Medarbetaren har möjlighet att utveckla kunskaper för att genomföra arbetet 
Samhörighet med kolleger Kollegerna visar intresse för mig personligen 
Samhörighet med chefen Chefen anstränger sig för att ha en relation med medarbetaren 

Källa: Zigarmi et al. (2011) 
 
Zigarmi et al. (2011) hävdar att organisationer som utvecklar medarbetarnas arbetspassion i 
linje med ovanstående åtgärder kommer att få medarbetare som är engagerade i att skapa 
trogna kunder, vilket i sin tur kan leda till hållbar tillväxt och ökade vinster. Ur litteraturen 
kan det urskiljas att arbetspassion är en viktig del för att skapa engagerade medarbetare och 
framgångsrika organisationer.  

3.3	  Arbetspassion	  i	  förhållande	  till	  närbesläktade	  begrepp	  	  
Konceptuellt och empiriskt kan arbetspassion särskiljas från närliggande begrepp såsom inre 
och yttre motivation, flow samt olika typer av arbetsrelaterade attityder (Ho et al., 2011). 
Både inre motivation och arbetspassion omfattar faktorer som består av glädje för den 
aktivitet som utförs. Det som skiljer dessa två begrepp från varandra är att inre motivation inte 
omfattar en internalisering av aktiviteten hos medarbetaren. Skillnaden är att den medarbetare 
som har arbetspassion ser aktiviteten som viktig och även en del av dennes personlighet. Inre 
motivation innebär istället att medarbetaren utför aktiviteten för att den tycker att den är rolig 
och blir tillfreds när aktiviteten utförs (Ryan & Deci, 2000a). Även yttre motivation skiljer sig 
från arbetspassion. Den yttre motivationen utgår ifrån att medarbetaren inte behöver tycka om 
aktiviteten. Drivkrafterna utgörs istället av yttre faktorer, exempelvis monetära belöningar 
menar Ryan & Deci (2000b). 
 
Nakamura och Csikszentmihalyi (2002) beskriver flow som ett sinnestillstånd där 
medarbetaren är så involverad i det som utförs att ingenting annat tycks betyda något. I detta 
sinnestillstånd upplever medarbetaren en fullständig kontroll och fokus i det den gör. 
Nakamura och Csikszentmihalyi (2002) förklarar vidare att flow sällan uppstår under passiva 
aktiviteter, utan upplevs oftast när medarbetarens favoritsysslor utförs. Vallerand et al. (2003) 
har kommit fram till att flow är ett resultat av passion och medarbetare som har arbetspassion 
oftare upplever flow än andra. Vidare menar Vallerand et al. (2003) att medarbetare med 
harmonisk passion oftare upplever flow oftare än medarbetare med tvångsmässig passion. 
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Arbetspassion skiljer sig även från vanligt förekommande arbetsattityder som medarbetare 
kan ha på arbetsplatsen. Bateman och Organ (1983) förklarar att trivsel kan ses som en allmän 
attityd till arbetet och något som fångar medarbetarnas tycke samt påverkas av faktorer såsom 
exempelvis löner och medarbetarnas relationer till varandra. Arbetspassion omfattar en stark 
och mer intensiv känsla som går utöver bara tycke. Medarbetaren identifierar sig med 
aktiviteten, vilket är en faktor som saknas i trivseln. Det är något som kan tydliggöras med att 
en medarbetare inte blir passionerad för sitt arbete endast för att den har bra relationer med 
sina kollegor. (Ho et al., 2011) Arbetspassion skiljer sig även från ett organisatoriskt 
åtagande. Arbetspassion avser en attityd till arbetet, medan det organisatoriska åtagandet 
avser en attityd mot själva organisationen. Följaktligen kan en medarbetare ha arbetspassion 
men ändå känna en liten anknytning till sin arbetsgivare och därmed villig att arbeta för ett 
annat företag som erbjuder ett liknande arbete. Alternativt kan en medarbetare vara starkt 
engagerad och lojal mot organisationen på grund av sin långa anställning, men känner lite 
passion för det arbete som utförs. (ibid) 
 
Arbetspassion skiljer sig från arbetsinvolvering och arbetsidentifiering i det att arbetspassion 
består av ett starkt tycke och njutning för arbetet, vilket saknas i både arbetsidentifiering och 
arbetsinvolvering (Kanungo, 1982; Vallerand & Houlfort, 2003). Kanungo (1982) menar att 
arbetsinvolvering endast är av kognitiv karaktär. Arbetspassion omfattas är av både affektiva 
och kognitiva karaktär. Arbetsidentifiering kan förklaras med ett exempel: En medarbetare 
kan se sitt arbete som en investering och som viktigt i dennes liv (arbetsidentifiering), men 
ändå inte känna något intresse för det arbete som utförs (ingen arbetspassion). (Ho et al., 
2011) Forskningen om arbetspassion är under ständig utveckling, men det finns fortfarande 
mycket kvar att upptäcka menar Moses (2001). En annan grupp av forskare (Burke & Reitzes, 
1991; Shepherd, 2003; Cardon et al. 2009) har studerat hur entreprenörers passion påverkar 
dem i deras arbete. Det presenteras i följande avsnitt.   

3.4	  Entreprenöriell	  passion	  
Cardon (2008) menar att entreprenörer som har passion till sitt arbete bedöms vara mer 
framgångsrika än de som inte har det av såväl forskare som praktiker. Den entreprenöriella 
passionen anses vara en stark motiverande resurs som driver entreprenörers tankar, handlingar 
och utövande av aktiviteter framåt (ibid). Cardon et al. (2009) definierar entreprenöriell 
passion som ”medvetet tillgängliga, intensiva positiva känslor som upplevs av engagemang i 
entreprenöriella aktiviteter förknippade med roller som är meningsfulla och framträdande för 
själv-identiteten av entreprenören.” Cardon et al. (2009) lyfter ut två centrala påståenden ur 
denna definition av entreprenöriell passion: (1) Entreprenöriell passion är medvetet 
tillgängliga, intensiva positiva känslor och (2) Entreprenöriell passion är en följd av 
engagemang i aktiviteter slutna till viktiga entreprenöriella identiteter. Burke och Reitzes 
(1991) menar att en identitet kan ses som en internaliserad förväntning över egenskaper som 
entreprenörer håller centralt, distinkt och bestående som delvis återspeglas i de roller de intar. 
 
För den enskilde entreprenören som är verksam i entreprenöriella sammanhang kan positiva 
känslor förknippade med passion ha flera fördelar enligt Baron (2008). De positiva känslorna 
stimulerar bland annat kreativiteten och den kognitiva flexibiliteten vilket underlättar 
skapandet av nya idéer och möjlighetserkännande (ibid). Pham (2004) menar att de positiva 
känslor leder till ett ökat engagemang i det arbete som utförs och främjar ett effektivare 
beslutsfattande. Lyubomirsky, King och Deiner (2005) förklarar att de positiva känslorna 
visat sig förbättra entreprenörens hälsa och stresstålighet. Okontrollerade intensiva känslor i 
samband med entreprenörskap menar Shepherd (2003) kan leda till att negativ information 
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misstros. Därmed finns en risk att i synnerhet entreprenörer undgår från att ”lära sig av 
misstagen” (ibid). 
 
Som nämnts tidigare uppstår entreprenöriell passion inte bara ur de positiva känslorna, utan 
även från entreprenörer som har ett engagemang i något som relaterar till en meningsfull och 
betydande identitet för dem (Cardon et al., 2009). Cardon et al. (2009) lyfter fram tre möjliga 
identiteter för entreprenörer: (1) En uppfinnaridentitet där entreprenörens passion är för att 
identifiera, uppfinna och utforska nya möjligheter, (2) en grundaridentitet där entreprenörens 
passion är för att kommersialisera och utnyttja möjligheter samt (3) en utvecklaridentitet där 
entreprenörens passion är förenad med att vårda, expandera och utveckla de redan befintliga 
idéerna. De enskilda identiteterna behöver nödvändigtvis inte vara hierarkiskt ordnade, men 
om så är fallet kan entreprenören koppla från identiteter som är förknippade till mindre 
meningsfulla idéer. Även om entreprenörers identiteter kan organiseras i olika nivåer behöver 
dessa inte stå i konflikt med varandra. (Cardon et al., 2009) 
 
3.5	  Sammanfattningsvis	  
Forskningen om passion kring aktiviteter och arbetet har fortfarande mycket kvar att 
upptäcka. Forskningen har kommit fram till att passion hos en medarbetare definierar denne 
som person och är ”en stark dragning mot en aktivitet som individen tycker om, som den 
finner är viktig och som den gärna investerar tid och energi i” (Vallerand et al., 2003, s. 756). 
Vallerand et al. (2003) har kommit fram till en dualistisk passionsmodell och genom modellen 
kunnat dela in passion i harmonisk och tvångsmässig. Vilken sorts passion som en 
medarbetare har är helt beroende på vilket sätt den internaliserats (ibid). 
 
Forskningen har även kunnat särskilja passionen från närbesläktade begrepp som exempelvis 
inre och yttre motivation samt kommit fram till att flow är ett resultat av passion. För att 
erhålla dessa resultat har passion till aktiviteter och arbetspassion studerats hos studenter, 
lärare och även inom organisationer i den privata sektorn. Resultaten från tidigare studier har 
kunnat konstatera att medarbetarnas arbetspassion kan främjas om organisationer värderar 
deras bidrag, bryr sig om dem och om medarbetarna har en slags autonomi över arbetet 
(Vallerand & Houlfort, 2003; Perttula & Cardon, 2012). Zigarmi et al. (2011) har kommit 
med åtta olika åtgärder som kan främja medarbetarnas arbetspassion. 
 
Än så länge är det ingen forskning som har undersökt arbetspassionen inom den offentliga 
verksamhet och undersökt hur ledningen kan främja medarbetarnas arbetspassion. Med detta 
examensarbete försöker vi därför att belysa den del som forskningen ännu inte undersökt. Det 
gör vi genom att studera hur ledningen kan arbeta för att främja medarbetarnas arbetspassion i 
en offentlig verksamhet. 
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4.	  REFERENSRAM	  -‐	  EKONOMISTYRNING	  
När intervjuerna med aktörerna i ledningsgruppen var klara kunde vi ur empirin utläsa 
vissa mönster. Utifrån dessa mönster anpassades teori och litteratur som kunde förklara 
ledningens arbetssätt för att främja medarbetarnas arbetspassion. Kapitlet inleds med en 
genomgång av den institutionella teorin för att sedan redogöra för styrfilosofierna 
”styrning med” och ”styrning över”. 

4.1	  Institutionell	  teori	  
Den institutionella teorin ger förklaringar till hur aktörer inom ledningen väljer att agera och 
förhålla sig i olika situationer. Finnemore (1996) förklarar att en institution består av en 
samling socialt konstruerade regler och handlingsmönster, där ledningen är med och skapar 
reglerna, samtidigt som de till stor del blir definierade av reglerna. Scott (2003) delar in 
reglerna i tre kategorier; regulativa, normativa, och kognitiva regler. Reglerna verkar för att 
skapa mening, stabilitet och ordning i en organisation (ibid). Williamson (2009) framhåller att 
organisationer består av en mix av dessa institutionella regler.  

4.1.1	  Regulativa	  regler	  	  
Genom de regulativa reglerna begränsas och regleras beteenden och handlingar hos aktören. 
De regulativa reglerna är oftast tydligt uttalade och tar sin utgångspunkt i att formella regler, 
lagar och förordningar ska följas. De regulativa reglerna upprätthålls oftast av olika 
sanktionssystem där regelbrott bestraffas. Regler kan dock upplevas som tvingande fastän det 
saknas ett formellt sanktionssystem. (Scott 1995, s. 35) Williamson (2009) menar att de 
tvingande reglerna i de fallen tillsätts centralt av ledningen. Scott (1995, s. 35) förklarar att 
behovet att rätta sig efter de tvingande reglerna är beroende av aktörernas 
verklighetskonstruktion. Tyler, Callahan och Frost (2007) hävdar att om de regulativa 
reglerna ska följas på ett ändamålsenligt och legitimerande sätt av i huvudsak medarbetarna 
krävs oftast nära övervakning från ledningshåll. I de fall medarbetarna styrs genom regler 
men utan nära kontroll och övervakning krävs det att medarbetarnas personliga moral och 
värderingar överensstämmer med ledningens för att reglerna skall följas och tillämpas för sitt 
ursprungliga syfte. (ibid) 

4.1.2	  Normativa	  regler	  	  
Scott (2003) förklarar att normativa regler är olika beteendemönster som aktörerna baserar på 
moraliska grunder där interna sociala åtaganden är viktigare än formella regler. Scott (1995, s. 
38) menar att de normativa reglerna talar om vad som är önskvärt och hur saker kan göras för 
att uppnå ett passande beteende. Wicks (2001) hävdar att normer oftast är rollspecificerade, 
vilket leder till att ett passande beteende för olika aktörer kan variera kraftigt. En chef och en 
medarbetare behöver exempelvis inte följa liknande normer. Wicks (2001) menar vidare att de 
normer och värderingar som ska följas beror på vilken roll eller social ställning som aktören 
har. Normer är oftast klart uttalade som formats i olika sammanhang och gjorts till föremål för 
ifrågasättande av olika aktörer. Om en aktör inte anser att en norm är tillämpbar eller lämplig i 
en viss situation kan de välja att motsätta sig den. I de fall en norm inte följs av en aktör 
innebär det att aktören oftast tappar i förtroende och anseende gentemot de andra aktörerna till 
skillnad från de tvingande reglerna där aktören oftast tillrättavisas av sanktionssystem. (Scott 
1995, s. 38) 
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4.1.3	  Kognitiva	  regler	  	  
Kognitiva regler kan till skillnad från såväl regulativa och normativa regler ses som mer 
grundläggande och ”självklara” och är därmed inte föremål för diskussion på samma sätt. 
Eftersom de kognitiva reglerna oftast ses som ”självklara” av aktörerna leder det sällan till 
någon större reflektion kring dessa regler. I dessa fall känner aktörerna sig oftast övertygade 
om reglernas rimlighet vilket gör att de inte kan tänka sig att bryta mot dem. Ett exempel är 
uppfattningen att det behövs chefer i en organisation. De kognitiva reglerna leder oftast till att 
aktörerna behöver göra sin egen tolkning av reglerna. Utifrån de tolkningar som aktören gör 
för att förstå sin verklighet kommer dennes agerande att påverkas. (Scott 1995, s. 42) 
Aktörerna upplever således att dennes egna tolkningar inte utsätts för reflektion utan snarare 
innehåller redskapen för att reflektera. Gränsen mellan de kognitiva och normativa reglerna är 
inte tydlig. Skillnaden är i huvudsak att det förekommer mindre reflektion och en högre grad 
av ömsesidig förståelse kring de kognitiva reglerna. (Scott, 2003) 

4.2	  Styrfilosofier	  
Boland (1979) menar att ledningens sätt att styra medarbetarna kan förklaras med hjälp av två 
övergripande styrfilosofier. Dessa styrfilosofier menar Boland (1979) kan ses som två 
ytterligheter vilket benämns ”styrning med” och ”styrning över”. Vid styrning av en 
organisation brukar någon av dessa ytterligheter vara mest dominerande, men oftast finns det 
inslag av bägge styrfilosofierna förklarar Nilsson (2005). Boland (1979) menar att de båda 
filosofierna av styrning är användbara i alla organisationer och vid samtliga tidpunkter. 
Skillnaden mellan ”styrning över” och ”styrning med” är i huvudsak hur själva styrningen i 
organisationen är utformad samt hur informationen används (ibid). I Tabell 4 återfinns en 
överskådlig sammanställning av de olika styrfilosofierna och dess utmärkande drag. 
 
”Styrning över” baseras på ett beslutsfattande som kommer uppifrån i organisationen och är 
hierarkiskt strukturerad. Det är något som gör att order och regler kommer ovanifrån och 
levereras neråt i organisationen samtidigt som flödet för resultatrapporter och avvikelser är 
tvärtom. (Boland, 1979) Organisationer med ”styrning över” som styrfilosofi menar Brunsson 
(1982) tenderar vara mer beslutsorienterade än handlingsorienterade eftersom besluten 
kommer att vara hierarkiskt särskilda från handlingarna. Idéen bakom uppdelandet av beslut 
och handling i en organisation är antagandet att medarbetarna saknar förmågan och viljan att 
ta egna initiativ. Av den anledningen ses medarbetarna från ledningshåll som passiva 
mottagare av information som väntar på att informationen ska levereras från ledningen. 
(Nilsson, 2005) 
 
Det som mest kännetecknar ”styrning med” förklarar Boland (1979) är ett ömsesidigt 
förhållande mellan ledning och medarbetare. Såväl ledning och medarbetare integrerar och 
påverkar varandra i en dialog (sociala processer). Under ”styrning med” är i huvudsak 
informations- och kommunikationsflödet horisontellt. (ibid) Med ”styrning med” är 
organisationen som helhet mer handlingsorienterad än beslutsorienterad, eftersom att beslut 
och handlingar finns på samma hierarkiska nivå i organisationen menar Brunsson (1982). För 
att medarbetarna ska kunna vara med i beslut- och handlingsprocesser anses de vara aktiva 
sökare av informationen enligt Nilsson (2005). 
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TABELL	  4:	  Utmärkande	  drag	  för	  två	  styrfilosofier	  

 ”STYRNING ÖVER” ”STYRNING MED” 
Processer Hierarkiskt styrda Socialt styrda 

Informations och kommunikationsflöden Vertikala Horisontella 
Maktkoncentration Central Lokal 

Orientering Beslut Handling 
Syn på aktörer Passiva Aktiva 

Källa: Nilsson (2005, s.26) 

4.3	  Sammanställning	  av	  referensram	  
I Tabell 5 nedan ges en sammanställning av områden som behandlats i referensramen. De 
viktigaste referenserna över respektive område har angivits samt vilket perspektiv de ska 
analysera. 
 
TABELL	  5:	  Sammanställning	  av	  referensram	  

OMRÅDE: REFERENSER: PERSPEKTIV: 
ARBETSPASSION 
 
Self-determination Theory 
 
Arbetspassion 
 
 
Entreprenöriell passion  

 
 
Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000 
 
Vallerand et al, 2003; Vallerand & Houlfort, 2003; 
Perttula & Cardon, 2012; Zigarmi et al, 2011 
 
Cardon, 2008; Cardon et al, 2009; Pham, 2004 

Medarbetarnas 
upplevelser 

EKONOMISTYRNING 
 
Institutionell teori 
Regulativa regler, normativa 
regler, kognitiva regler. 
 
Styrfilosofier 
”styrning med” och 
”styrning över” 

 
 
Scott, 1995; Scott, 2003; Wicks, 2001 
 
 
 
Boland 1979; Brunsson, 1982; Nilsson, 2005 

Ledningens 
arbetssätt 
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5.	  EMPIRI	  
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av kommunen, följt av en översiktlig presentation av 
Teknik och gatuförvaltningens organisation och verksamhet. Därefter ges en kortfattad 
sammanfattning om hur ledningen inom Teknik och gatuförvaltningen arbetar för att främja 
medarbetarnas arbetspassion. Kapitlet avslutas med att lyfta fram medarbetarnas 
upplevelser och uppfattningar med utgångspunkt i ledningens arbetssätt. Uppgifterna i 
kapitlet kommer från de aktörer som har intervjuats, från information som inhämtats via 
kommunens hemsida samt från övergripande dokument om verksamheten som författarna 
fått ta del av. 

5.1	  Presentation	  av	  Teknik	  och	  gatuförvaltningen	  
Kommunen är en demokratiskt styrd organisation, vilket innebär att huvudansvaret för den 
kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Teknik och 
gatuförvaltningen styrs av de politiskt valda ledamöterna i Teknik och servicenämnden. 
Nämnden sätter ramar och anger inriktningen för förvaltningens verksamhet samt fastställer 
resursfördelningen.  
	  
Teknik och gatuförvaltningen svarar för en stor del av den grundläggande infrastrukturen i 
kommunen. Verksamheten består i huvudsak av gator och vägar samt uppdragsverksamhet för 
drift och underhåll av VA-ledningsnätet11. Förutom gator och vägar ansvarar Teknik och 
gatuförvaltningen även för kollektivtrafik, parkeringsanläggningar, parkeringsövervakning, 
kommunens industrijärnvägsspår samt olika typer av bidrag och tillstånd kopplat till vägar 
och transporter. Verksamheten omgärdas av lagstiftning. Externt styrande faktorer som 
påverkar verksamheten är exempelvis ansvar för framkomlighet och trafiksäkerhet på gator 
och vägar. Teknik och gatuförvaltningens organisation är indelat i tre enheter samt en central 
stabsfunktion vilket illustreras i Figur 3. 
	  

	  
FIGUR	  3:	  Organisationsstruktur	  för	  kommunens	  Teknik	  och	  gatuförvaltning	  

Verksamheterna och de olika enheterna är geografiskt spridda över kommunen. Teknik- & 
gatuchefen med central administration samt en del av trafik & projekt avdelningen är 
lokaliserade i centrum. Underhållsavdelningen, transportavdelningen samt delar av trafik & 
projektavdelningen är lokaliserade och har sina arbetsplatser utanför centrum. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 VA= vattenförsörjning och avloppshantering  
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Teknik- & gatuchefen ansvarar för att utvecklingen, samordningen, styrningen och ledningen 
av Teknik och gatuförvaltningen ska verka för kommunnytta. Teknik- & gatuchefen tillhör 
den högsta beslutsfattaren inom förvaltningen. Teknik- & gatuchefen fungerar även som 
arbetsledare för central administration och enhetschefer. 
 
Centraladministrationen är ett övergripande stöd och en specialistfunktion till förvaltningens 
enheter inom bland annat ekonomistyrning, personalfrågor, kommunikation och information. 
Centraladministrationens huvuduppgift är att se till att styrsystem och organisation löpande 
anpassas till förvaltningens ledningsfilosofi och framtida utmaningar. I funktionen ingår 
controller, informatör och sekreterare.  
 
Trafik & projektavdelningen ansvarar för att förnya infrastrukturen samt verkar för att skapa 
ett hållbart samhälle. Enheten ansvarar även för planering och utredning samt projektledning 
vid investeringar. Kollektivtrafik, parkeringsövervakning och handläggning av tillståndsfrågor 
är övriga ansvarsområden. Enheten är uppdelad i en trafik och en projektfunktion. Trafik & 
projektchefen leder verksamheten och inom enheten arbetar trafikingenjörer, 
projektingenjörer, projektledare, handläggare och en parkeringsvakt. I Trafik & 
projektavdelningen har medarbetarna ett nära samarbete med varandra i det dagliga arbetet. 
 
Transportavdelningen är en enhet inom Teknik och gatuförvaltningen vars uppdrag är att 
utföra transporter och verkstadstjänster inom den kommunala verksamheten. Enheten erbjuder 
tjänster som prismässigt ligger under marknadspriser och fungerar även som en prispressare 
mot den öppna marknaden. Transportenhetens verksamhet består av en fordonspark, 
transportförmedling samt en verkstad. Enheten tillhandahåller fordon och maskiner i 
huvudsak till den egna förvaltningen, men även till andra förvaltningar och kommunala bolag. 
En tredjedel av alla transport- och entreprenadtjänster inom kommunen sker via 
transportenhetens egna specialfordon. Transportchefen leder och utvecklar verksamheten med 
hjälp av administratörer, chaufförer, verkstadsförmän samt verkstadsmekaniker.  
 
Underhållsavdelningen är en enhet inom Teknik och gatuförvaltningen som har hand om 
infrastrukturen inom gator, parkeringar, gång och cykelvägar samt industrijärnvägar. Inom 
uppdragsverksamhet ska enheten förvalta och förnya VA-ledningsnätet. Underhållschefen 
leder verksamheten och inom enheten arbetar arbetsledare, rörläggare/anläggningsarbetare, 
administratörer och förrådsmän. Underhållsavdelningens verksamhet pågår dygnet runt året 
om. Enhetens jourverksamhet har ansvar för utkallning till vinterväghållning, havererade 
pumpstationer, vattenläckor samt avloppstoppar. 
 
Ledningsgruppen för Teknik och gatuförvaltningen består av teknik & gatuchefen, de tre 
enhetscheferna, controllern, informatören samt sekreteraren. Ledningsgruppens syfte är att 
styra, följa upp och utveckla verksamheten. 
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5.2	  Ledningen	  
I följande avsnitt ges en beskrivning hur ledningen arbetar för att främja medarbetarnas 
arbetspassion. De främjande åtgärder som identifierats markeras med fet stil. Eftersom 
aktörerna i ledningen har behandlats konfidentiellt kommer dessa benämnas med fiktiva 
efternamn. De fiktiva efternamnen är påhittade och det går inte att härleda aktörernas kön 
eller arbetsposition utifrån dessa. De fiktiva efternamn som används i nedanstående avsnitt är; 
Andersson, Olsson, Svensson, Persson och Lundgren. I de fall bedömning gjorts att citat kan 
härledas till en viss arbetsposition har dessa avkortats för att behålla konfidentialiteten. 
 
Ledningens arbetspassion 
Ledningen som helhet beskriver sig själva som ”samhällsbyggare”. Andersson säger att ”jag 
och mina medarbetare gör ett bra jobb gentemot medborgarna”. Lundgren är inne på samma 
spår och tror att ”någonting som är rent allmänt karakteristiskt att arbeta inom den offentliga 
sektorn är någon slags passion att bidra till samhället. Att vara med och påverka samhället.” 
Olsson förklarar att ” i denna kommun så pratar man mycket om en attraktiv stad. […] Det är 
någonting som ligger mig varmt om hjärtat [...] att vara samhällsbyggare och bygga den 
attraktiva staden”. Svensson förklarar att ”det ska inte bara vara bra för mig utan för 
medborgarna och kommande generationer och turister och alla.” Ledningens sätt att se sig 
själva som ”samhällsbyggare” är något som gör att de känner en meningsfullhet till arbetet. 
 
Lundgren blir engagerad i arbetet för att det är ”fantastiskt intressant och roligt”. Olsson 
tycker om arbetet och menar att i ”[g]runden är jag väldigt […] intresserad.” Det förklarar 
Olsson till stor del beror på arbetets problemlösande karaktär, vilket även skapar ett 
engagemang. Persson tycker inte att det är några problem att lägga ner tid och energi på 
arbetet: ”jag engagerar mig nog så mycket”. Olsson trivs med sitt arbete för att ”det är 
väldigt brett”. Svensson menar att arbetet är ”en stor del av min identitet”. Persson i sin tur 
säger att ”arbetet är inte allt för mig” och går hem när dagen är slut. ”Tankarna på jobbet 
finns oerhört mycket hos mig” även när arbetstiden är slut menar Olsson. Det är ingenting 
som Olsson vill ta bort och förklarar att ”jag brinner för det här på sätt och vis”. 
 
De svar på kontrollfrågorna som ledningen gav i samband med intervjuerna visar 
sammantaget på ett genomsnittligt värde av 4,70 på en skala mellan 0-6. Det indikerar att 
ledningen som helhet upplever arbetspassion nära flera gånger i veckan. Den totala 
sammanställningen av kontrollfrågorna återfinns i Bilaga 4. 
 
Ledningen engagerar 
Samtliga i ledningen förklarar att medarbetarna oftast placeras i arbetslag mellan två till fem 
personer. Det är något som förklaras av arbetets karaktär och begränsade resurser. Inom de 
olika arbetslagen försöker ledningen i den mån det går att cirkulera medarbetarna, för att de 
ska få arbeta med olika medarbetare och arbetsuppgifter. Det är något som delar av ledningen 
menar påverkar medarbetarnas engagemang och kallar det för arbetsrotation. Arbetsrotation 
är att medarbetarna inte alltid håller på med sin specifika arbetssyssla utan även byter till 
andra arbetssysslor beroende på exempelvis årstid eller överbelastning av arbete. Andersson 
förklarar att medarbetarnas intresse är avgörande vid rotation och säger att ”en del vill köra 
traktor och andra inte”. Andersson förklarar att det inte alla gånger är lätt att göra 
arbetsrotationen på ett bra och trivialt sätt vilket uttrycks med: 
 

”Det finns vissa arbetsuppgifter som det krävs specifik kompetens för och som bara 
ett fåtal kan klara av och då är det svårare att variera dessa arbetsuppgifter. Det är 
helt enkelt alldeles beroende på hur arbetet ser ut och vad som krävs som avgör hur 
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stor variationen blir”. 
 
Olsson säger att medarbetarna ”vill ha arbetsrotation för att få göra olika saker”. Svensson 
tycker att det är svårt att göra arbetsrotation eftersom medarbetarna på avdelningen har en 
unik kompetens och anställda för en viss position. Vidare förklarar Svensson att om 
medarbetarna vill har de ”mandat att en gång i halvåret att till exempel åka ut med p-vakten 
en dag”, för att få variation i arbetet och förstå varandras arbetsuppgifter.	  
 
Ledningen tror att frihet under ansvar är något som påverkar engagemanget allra mest bland 
medarbetarna. Olsson menar att ”[v]i har duktig personal och frihet under ansvar är ett 
valspråk”. Det gäller att få medarbetaren att ta ansvaret för sin arbetsdag och sina sysslor. 
Persson förklarar att medarbetarna ”jobbar mycket med frihet under eget ansvar, […] och att 
mycket beslut tas av arbetarna själva då de är där problemet uppkommer”. Svensson och 
Andersson är inne på samma spår och förklarar att ”personalen får forma sitt arbete utifrån 
deras egna förmågor”. För att öka detta menar Lundgren att ledningen ”vill jobba mer 
coachande istället för att gå först och styra, för vi tror att det är den moderna ledarens roll”. 
Genom att prata och förklara för medarbetarna att de ska ta för sig vill ledningen att 
medarbetarna ska känna att de har en frihet under ansvar. Olsson förklarar lednings syn på ett 
bra sätt och uttrycker sig enligt följande: ”Det är i alla lägen bättre att agera än att inte göra 
någonting. Agerandet kan i och för sig bli fel, men det köper vi. Istället för att man bara står 
och väntar”. Ledningen menar att medarbetarnas kreativitet främjas när de är tvungna att 
agera på egen hand. Med frihet under ansvar följer vissa restriktioner, vilket ledningen i 
enighet påpekar att ”det finns ett vakande öga över medarbetarna”. 
 
En annan faktor som delar av ledningen tror påverkar engagemanget hos medarbetarna är att 
de har bra resurser att arbeta med. Persson beskriver ”[a]tt vi tar till oss ny teknik. […] Jag 
tror inte på att man effektiviserar något på att spara in på utrustning, tror man har igen det 
genom att ha fin utrustning”. Ledningen tror att medarbetarnas arbete blir enklare om det 
finns fungerande verktyg och maskiner. Andersson poängterar att ”[o]m vi ska vara med i 
matchen så måste vi ha bra grejer. […] Du kan aldrig göra ett bra jobb om du inte har bra 
grejer, du måste följa med utvecklingen”. Olsson menar att ”[d]et är en sporre för 
medarbetarna att se att vi köper in grejer och satsar, vi är offensiva”. Lundgren har ett 
bredare perspektiv på synen om goda resurser och menar att ”[d]et är viktigt att vi vet vad 
som händer i forskning kring trafik och trafikplanering. För kan vi inte det så satsar vi ju 
många miljoner på fel saker”. Olsson förklarar att det finns vissa restriktioner och att 
medarbetarna ”har ju inte friheten att beställa, köpa hur som helst. Där är det strikt, de kan 
hämta ut arbetskläder till en viss nivå. De diskuteras […] på morgonen, vad behöver vi för 
grejer för det här.” Ledningen försöker vara lyhörda och lyssna på medarbetarna om de 
kommer med förslag på ny utrustning som de har uppmärksammat på någon mässa eller i en 
katalog. Olsson menar att ”[d]en dialogen finns dagligen. […] Det bollas mycket […] om vad 
de behöver för grejer”. Sammantaget är det något som ledningen menar gör medarbetarna 
delaktiga i utformningen av arbetet, vilket i huvudsak är något som inspirerar medarbetarna. 
 
Ledningen inspirerar 
Medarbetarna har stor delaktighet i verksamheten, som skrivet tidigare har de mycket frihet 
under ansvar, eftersom medarbetarna oftast på egen hand utformar sitt arbete. Det är inte bara 
det som medarbetaren har delaktighet i, utan även när det handlar om beslut och 
arbetsutformning med chefen. Svensson förklarar att ”[m]edarbetaren får vara med och 
forma arbetet utifrån deras arbetskapacitet och arbetssituation”. Det är något som ledningen 
tror inspirerar medarbetarna när de känner att de kan påverka sin arbetssituation. Andersson 
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menar att ”[n]är medarbetarna blir tilldelad ett fordon så får de lägga upp rutterna själva, 
bestämma själva hur de kör. De får även bestämma över hur fordonet ser ut inom en viss 
gräns”. Olsson delar Anderssons uppfattning, men tillägger att ”[d]ialogen är viktig för 
medarbetaren. För väldigt många gånger är det medarbetaren som har idéen och har format 
att det här ska vi göra, men de kollar bara av”. 
 
En dialog mellan chef och medarbetare tror ledningen inspirerar medarbetarna. Olsson menar 
att dialogen är ett sätt att få medarbetarna delaktiga i arbetet och dess utformning. Lundgren 
förklarar att ”[d]et handlar mycket om dialog och prata om det som pågår och kunna se att 
även om det går i stå så kan det finnas något positivt med det. Att försöka hitta guldkornen 
även när det går trögt”. Dialogen ska vara tydlig, rak och ärlig för att medarbetaren ska bli 
inspirerad av den menar Olsson, ”[a]nnars märker medarbetaren att det är svammel”. 
Andersson hävdar att ”dialogen finns dagligen. Det är väl någonting av kulturen här”. 
Svensson däremot förmedlar en annan bild och menar att på dennes avdelning kan det vara 
lite motigt och att genom”[s]pontana samtal och försöka få till en dialog. […] Det är en 
himla utmaning”. 
 
Genom den dialog som ledningen arbetar med hoppas de på att kunna införliva tilltro till 
medarbetaren, vilket ska ge denne inspiration. Lundgren menar att ”[d]et är viktigt att man 
bygger upp en tilltro till medarbetaren med att jag finns där, min dörr är alltid öppen om jag 
är på plats. Medarbetaren är välkommen in, att sätta sig ned en stund och prata”. Tilltron är 
viktig menar ledningen för att medarbetarna ska kunna förstå att det är acceptabelt att göra fel 
ibland, så länge de berättar om vad som hände och varför. Svensson förklarar det med att 
”hur det än går, […] bra eller dåligt så finns jag där och stöttar upp och ställer upp för dig 
om det händer, […] under förutsättning att du ser till att jag är informerad”. En öppenhet 
och tydlighet i dialogen gentemot medarbetaren ser ledningen som viktig och något som även 
det inspirerar medarbetaren. Öppenheten menar ledningen bland annat är att berätta för 
medarbetarna om exempelvis budgetuppföljning. Det i sin tur gör det lättare för dem att se 
helheten. Andersson förklarar ”[a]tt dela information är en nyckelfråga, att man inte håller 
på information för medarbetarna”. Ledningen arbetar en hel del gentemot medarbetarna med 
vad det egentligen innebär att vara en aktiv medarbetare. Lundgren betonar betydelsen av att 
få medarbetarna att se ”vilket delansvar har jag som anställd att förstå att jag måste se till att 
jag får den informationen jag behöver”. Det är medarbetarna själva som vet vilken 
information de behöver bäst förklarar ledningen. 
 
Medarbetarna får några gånger per år åka på mässor och studiebesök (lärande) för att 
inhämta inspiration och utbyta kunskap med likasinnade personer. Ledningen menar att det är 
bra för medarbetarna att få se nya produkter som har kommit ut på marknaden och även för att 
kunna diskutera problem och lösningar med andra. Lundgren förklarar att ”[n]ågra gånger 
per år utbyter vi erfarenhet med andra kommuner kring det arbete vi gör. I och för sig väldigt 
mycket tekniskt inriktat, men man får möjlighet att träffa andra individer och prata aktuella 
frågor”. Ledningen ser det som något som inspirerar medarbetarna att de får träffa 
likasinnade personer samt att de får skaffa sig ny kunskap och inspiration i vad andra har 
gjort. Ledningen tror även att utbildning (lärande) påverkar medarbetarens inspiration. Helt 
enkelt för att medarbetarna har möjlighet att förkovra sig inom sitt område. Det finns inte 
jättemånga utbildningar som medarbetarna kan gå menar ledningen, men poängterar att det 
finns något för alla. Om medarbetaren har någon bra utbildning som den vill gå och kan 
motivera betydelsen av den är det sällan några problem. Svensson förklarar det med: 

 
”Vi har faktiskt inte så strama tyglar för de medarbetare som vill förkovra eller 
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vidareutbilda sig, men det måste komma från medarbetaren själv. Det gäller att 
medarbetaren själv identifierar och i dialogen och det spontana mötet kommer ihåg 
att ta upp sådana frågor”.  
 

”Nu har vi ingen direkt plan för om vi säger utbildningar”, menar Andersson. Vissa generella 
utbildningar som exempelvis jämställdhet och diskriminering ska alla i kommunen gå. Dessa 
utbildningar är inte något som ledningen tror inspirerar medarbetarna i någon större 
utsträckning, men något nödvändigt då det är lagstadgat.  
 
Ledningen involverar  
Dialog är även något som ledningen arbetar med för att involvera medarbetarna. Det som 
ledningen tror involverar medarbetarna är att de lyssnar och tar till sig det som sägs och får 
medarbetarna att känna att de kan påverka. Olsson beskriver att ”[v]äldigt många gånger är 
det medarbetaren som har idéen och har format att det här ska vi göra, men han kollar bara 
av”. Persson säger att ledningen ”[v]ill jobba med att få medarbetare involverade och få dem 
att känna att de gör nytta”. Genom att ha den här delaktigheten tror ledningen att 
medarbetarna blir mer involverade i arbetet och därmed gärna kommer med förslag på 
förbättringar i arbetet. Arbetsplatsträffar är en del av delaktigheten och en metod som 
ledningen arbetar med för att involvera medarbetarna i arbetet. Lundgren beskriver 
arbetsplatsträffarna som ett ”forum att skapa medarbetarskap helt enkelt och delaktighet”. 
Ledningen beskriver arbetsplatsträffarna som en träff där såväl förvaltning som de olika 
enheterna försöker skapa gemensamma teman och frågor som kan lyftas fram. Under 
arbetsplatsträffarna förklarar Olsson att medarbetarna ”får komma med sina egna tankar och 
idéer”. Ledningen har även tagit ett stort grepp att prata om ”den goda arbetsplatsen”, där var 
och en av medarbetarna ska kunna bli det bästa han eller hon kan vara. Lundgren förklarar 
att”[d]et är okej att vi som individer är olika och att det faktiskt är när vi är olika som vi kan 
lägga pusslet så att det blir någonting bra. Tänker alla medarbetare lika blir det enfald”. 
 
Ledningen motiverar 
För att motivera medarbetarna visar ledningen uppskattning och ger beröm när de gör ett bra 
arbete. ”Att ge medarbetarna beröm är jätteviktigt. De växer liksom”, menar Olsson. Det är 
inte enbart genom uppskattning som ledningen försöker att motivera medarbetarna utan även 
genom att visa att de ser dem. Genom att exempelvis åka ut till dem på deras arbete. 
Andersson förklarar att ”[d]e kan ju vara ute på ett jobb i 14 dagar, jag ser att om jag far dit 
och tittar på jobbet och kommer och frågar ”Hur går det?” och ”Hur ser det ut?”, det gillar 
dom ju”. Ett annat sätt att visa uppskattning är med hjälp av gemensamma aktiviteter som 
anordnas med jämna mellanrum. Detta kan vara allt från brännboll till ”after work”. De 
gemensamma aktiviteterna anordnas både för varje enhet och för hela förvaltningen. Svensson 
säger att det från ledningshåll är ”viktigt att främja lagkänslan och se till att ledning och 
medarbetare har roligt tillsammans”. Andersson menar att det som främst karakteriserar de 
gemensamma aktiviteterna är att medarbetarna ”får anordna dessa själva och därmed välja 
vad de ska göra”. Vidare förklarar Andersson att det oftast sker i samråd mellan chef och 
medarbetare om de gemensamma aktiviteterna går att utföra. Olsson är inne på samma spår 
och säger att målet med de gemensamma aktiviteterna, oavsett om de är anordnade för 
enheten eller förvaltningen, är att alla ska vara med såväl chefer som medarbetare.  
 
Någon gång per år anordnas det en gemensam aktivitet där chefer och medarbetare får ta med 
sin familj på. Det kan vara en helg eller en dag då de exempelvis får åka skidor med familjen. 
Persson menar att ”[n]ågot som är ganska karakteristiskt för våran kommun så är det att livet 
är en helhet och det är viktigt att det fungerar både hemma och på jobbet”. Det är en viktig 
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faktor som ledningen jobbar med gentemot medarbetarna. Svensson säger att ledningen 
”pratar mycket om de frågorna, nu är klockan fem och nu går vi hem”. De följer övertid och 
pratar om att de ska hålla åtta timmars arbetsdagar för att medarbetaren ska fungera både 
hemma och på arbetet. Ibland kan det vara svårt att styra övertiden till fullo då externa 
faktorer som exempelvis vädret påverkar medarbetarnas arbetstider. Lundgren förklarar att 
deras ”verksamhet är en processindustri som fungerar dygnet runt och året om. Det är en 
utmaning att se till att människorna inte jobbar för mycket, för när det snöar då snöar det. 
Snön struntar i om det är fullt i övertidstaket eller ej”. Ledningen är medveten om att det 
krävs övertid för att deras verksamhet skall fungera. De följer hela tiden utvecklingen hos 
medarbetarna och agerar då det behövs.	  
 
Verksamhetens mål är i huvudsak på en övergripande nivå framtagna från nämndehåll och 
därmed i huvudsak inte individanpassade för medarbetarna. ”Jag försöker verkligen jobba 
med att få ned målen på individnivå. Just nu är det mer verksamheten och enheten. […] Nu 
har jag tagit hjälp av medarbetarna”, menar Svensson. Få ner målen på en individnivå tror 
ledningen är ett sätt att främja tävlingsmomentet hos medarbetarna och skapa motivation i 
deras arbete. Persson menar att ”det är ganska användbart att använda sig av något sorts 
tävlingsmoment i det som triggar en att göra ett bra jobb […]”. Delar av ledningen säger att 
det är svårt för dem att ha individuella mål för medarbetarna eftersom de är i en sådan 
verksamhet där det är svårt att sätta optimala mål. Olsson förklarar att ”det är svårt att sätta 
mål. På grund av att det är olika förutsättningar hela tiden”. De flesta målen sätts i de fallen 
utifrån varje specifikt projekt med utgångspunkt i en egen uppskattning över hur lång tid 
arbetet kommer att ta.  

5.3.1	  Sammanfattning	  ledning 
Med utgångspunkt i hur ledningen arbetar för att engagera, inspirera, involvera och motivera 
medarbetarna presenteras en sammanställning över de åtgärder som identifierats för hur 
ledningen arbetar för att främja arbetspassionen i Tabell 6. 
 
TABELL	  6:	  Sammanställning	  av	  identifierade	  åtgärder	  

IDENTIFIERADE ÅTGÄRDER 
Arbetsrotation 
Frihet under ansvar 
Resurser 
Delaktighet 
Dialog 
Tilltro 
Öppenhet 
Lärande 
Uppskattning  
Gemensamma aktiviteter 
Livet som helhet 
Tävlingsmoment  
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5.3	  Medarbetarna	  
I följande avsnitt ges en beskrivning av respektive åtgärd som inleds med en kort presentation 
av ledningens arbetssätt för att sedan beskriva medarbetarnas upplevelser. Eftersom 
medarbetarna har behandlats konfidentiellt kommer dessa benämnas med fiktiva efternamn. 
De fiktiva efternamnen är påhittade och det går inte att härleda aktörernas kön eller 
arbetsposition utifrån dessa. De fiktiva efternamn som används i nedanstående avsnitt är; 
Gustafsson, Lindqvist, Larsson, Karlsson, Eriksson, Hansson och Magnusson. I de fall 
bedömning gjorts att citat kan härledas till en viss arbetsposition har dessa avkortats för att 
behålla konfidentialiteten. 
 
Medarbetarens arbetspassion 
Medarbetarna delar i huvudsak uppfattningen om att de ser sig själva ha en viktig uppgift ur 
samhällssynpunkt. Eriksson menar att en stor utmaning i arbetet är att ”[b]idra till ett bättre 
samhälle”. Lindqvist delar den synen och förklarar ”att göra en bättre stad, en bättre 
kommun.	  Det är riktigt meningsfullt.”. Även Larsson menar att arbetet är meningsfullt då de 
hjälper medborgarna. Gustafsson tycker att arbetet är meningsfullt då denne ser helheten och 
är ”lite spindeln i nätet”. Magnusson tycker att arbetsplatsen är ”jätteintressant och vi gör 
otroligt mycket samhällsnytta här” vilket gör arbetet meningsfullt.	   
 
De svar på kontrollfrågorna som medarbetarna gav i samband med intervjuerna visar 
sammantaget på ett genomsnittligt värde av 4,73 på en skala mellan 0-6. Det indikerar att 
medarbetarna som helhet upplever arbetspassion nära flera gånger i veckan. Den totala 
sammanställningen av kontrollfrågorna återfinns i Bilaga 4. 
 
Arbetsrotation 
Ledningen försöker i den mån det går och efter medarbetarnas intresse variera arbetssysslorna. 
 
Alla medarbetarna förutom Larsson och Karlsson (6 av medarbetarna) tycker i huvudsak att 
arbetet är omväxlande, mångsidigt och bestående av en rad olika arbetssysslor. Det är något 
som de flesta utav medarbetarna upplever ökar deras engagemang, men även något som 
skapar en utmaning till arbetet. Det som främst skapar engagemanget är att få göra nya saker 
och variationen i stort. Magnusson vill till och med påstå att denne har ”kommuns mest 
varierande jobb”, men att det även finns en baksida med det. Baksidan är den ”rotlöshet” som 
lätt uppkommer när man inte riktigt vet var man hör hemma förtydligar Magnusson. Eriksson 
beskriver sig själv ha många olika arbetssysslor vilket leder till att denne oftast ”prioriterar 
det som är roligt”, och därmed skjuter de mindre roliga arbetssysslorna framför sig. Lindqvist 
beskriver att ”många olika arbetssysslor påverkar engagemanget bra. Då hinner man inte bli 
trött på en uppgift”. Hansson delar Lindqvist uppfattning och upplever även att ”arbetets 
omväxling gör arbetet mycket roligare”. Ledningen arbetar med arbetsrotation för 
medarbetarna, men vissa kunde inte roteras då de har unik kompetens. Larsson har väldigt lite 
arbetsrotation och förtydligar det med följande: ”Själva uppgiften jag har är väldigt samma 
sak, men då jag åker runt så är det olika förutsättningar för arbetet. Olika platser och 
förutsättningar. Det är utmanande i sig”. I samband när medarbetarna får göra nya 
arbetssysslor upplever även en del av dem att en utmaning till arbetet skapas genom att de får 
lära sig nya arbetssysslor. Gustafsson säger att ”[d]et är egentligen en arbetsuppgift jag är 
anställd för, men det är många moment”, vilket gör denne engagerad i arbetet. 
 
Frihet under ansvar   
Ledningen försöker arbeta mer coachande istället för styrande, genom att i huvudsak låta medarbetarna själva 
bestämma på vilket sätt arbetet ska utföras. 
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Frihet under ansvar är något som medarbetarna (8 av medarbetarna) värdesätter och något 
som de upplever att ledningen arbetar med för att främja engagemanget, motivationen, 
inspirationen och gör arbetet utmanande. Det är även något som främjar den egna 
kreativiteten hos medarbetarna då de får ta egna initiativ. Hansson upplever främst att det 
påverkar engagemanget och upplever att ”man är inte tvungen att vänta på besked”. Däremot 
kan det hända att man ”får en smäll på fingrarna” när beslut utanför ens åtaganden tas innan 
det först kontrolleras med chefen, förklarar Hansson. Magnusson och Gustafsson menar att 
frihet under ansvar påverkar engagemanget genom att de känner sig viktigare, vilket även 
skapar en motivation till att göra ett bra jobb eftersom de ”inte vill missbruka ett ansvar”. 
Karlsson och Johansson är inne på samma spår och säger att ”ökat ansvar ökar 
engagemanget”. Eriksson känner ett stort intresse i att utveckla och förbättra samhället. 
Genom att till stor del kunna lägga upp sitt arbete på egen hand främjar det inspirationen, 
vilket Eriksson förtydligar med att ”[j]u mer detaljstyrt desto mindre inspiration[…]”. 
Larsson delar Erikssons uppfattning och berättar att ”det skapar en drivkraft. Det driver en 
om man säger så”. Frihet under ansvar leder till ett ökat ansvar hos medarbetarna vilket de på 
frågan om de vågar göra fel i stor enighet svarar att ledningen backar upp en om det blir fel. 
Lindqvist menar att det är något som ”[b]livit en del av kulturen att man inte gnäller på 
varandra om det blir fel”.   
 
Resurser 
Ledningen försöker vara i teknisk framkant och förse medarbetarna med de rätta förutsättningarna för att 
arbetet ska bli så bra och trivsamt som möjligt. 
 
Medarbetarna (8 av medarbetarna) upplever att det aldrig är några problem om de behöver 
saker vilket Larsson uttrycker att ”[d]et sitter aldrig fast”. Engagemanget ökar i huvudsak 
genom att medarbetarna tycker att arbetet går lättare och snabbare. Karlsson, Eriksson och 
Hansson beskriver att nya saker ger en ökad inspiration, men att det just i sina roller inte sker 
alltför ofta. Magnusson upplever att engagemanget ökar när denne får arbeta med nya 
tekniska verktyg och maskiner och känner en ”[ö]kad stolthet för arbetsplatsen”. Stoltheten 
upplever medarbetarna förstärks i samband med att privata företag ringer då de antingen 
saknar resurser eller är ute efter ”expertisen”. ”Vi är helt enkelt mer kompletta än andra 
privata företag, vilket skapar en helhet”, menar Magnusson. Gustafsson menar att 
medarbetarna vet vilka resurser som finns till hands och förklarar att ”vi har utrustning […] 
för att klara problemen. Nog blir man mer engagerad”. Johansson utvecklar Gustafssons 
resonemang: ”Får man ha bra grejer då blir jobbet roligare och man blir fortare 
engagerad”. Medarbetarna upplever ledningen som öppen när de kommer med förslag till att 
förenkla olika moment i arbetet vilket Lindqvist förklarar med: ”Hittar vi bra grejer så 
kommer inte någon chef och säger nej, om det är rimligt att köpa det här”. Det är något som 
Lindqvist upplever öka engagemanget. 
 
Delaktighet  
Ledningen försöker låta medarbetarna vara med och tycka till med förslag och förbättringar i arbetet. 
Arbetsplatsträffar är en metod som ledningen använder sig för att öka medarbetarnas delaktighet.  
 
Majoriteten (6 av medarbetarna) av medarbetarna upplever delaktigheten i det stora hela som 
bra och att det är något som ökar deras engagemang. Gustafsson beskriver att 
”[e]ngagemanget ökar när man får vara med och uttrycka sina önskemål”. Johansson känner 
sig mer engagerad när denne ”får fram sina synpunkter och man kan bolla” vid exempelvis 
planering av arbetet. Eriksson förklarar att det främjar engagemanget när denne är med och 
kan påverka sitt arbete genom att exempelvis lämna förslag på vad som kan göras och när 
”man ges möjlighet och diskuterar […], hur det ska styras upp”. Även Larsson uttrycker sig 
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att chefen är ett bra bollplank och menar att”[c]hefen går att prata med och denne vet vad det 
handlar om. […] Om jag skulle behöva en grej säger jag till chefen att: ”Jag skulle behöva 
en sådan här”. Larsson menar att ledningen oftast köper in nya grejer om det inte handlar om 
en alltför stor summa. Hansson förklarar att chefen kommer ”och frågar vad man tycker” i 
vissa frågor, vilket är något som gör att Hansson känner sig delaktig i att kunna påverka sitt 
arbete. Magnusson tycker att chefen är öppen med att ta emot förslag på ”vad vi vill förändra 
på jobbet”. Arbetsplatsträffarna är ett ypperligt tillfälle att lyfta fram sådana frågor på 
förklarar Magnusson. Arbetsplatsträffarna är däremot något som medarbetarna i huvudsak 
inte upplever som en metod som ökar delaktigheten. Karlsson och Hansson menar att det 
under arbetsträffarna ”[i]nformeras mycket men det blir ingen större delaktighet”. 
Magnusson och Larsson upplever i huvudsak uppföljningen som mindre bra och förklarar att 
det oftast blir att ledningen säger samma sak varje gång och att det därmed inte blir något 
gensvar ifrån ledningen under arbetsplatsträffarna. Lindqvist förklarar att ”ibland är man inte 
riktigt med i dialogen” vilket sammantaget minskar engagemanget. Johansson är inne på ett 
liknande spår och menar att ”ledningen har bestämt vad som ska gås igenom, men då i 
slutändan blir det så mycket kackel att man inte hinner igenom listan”. Eriksson förklarar 
vidare att svårigheten på arbetsplatsträffarna ligger i att ”det är agenda på dem” och menar 
att det är svårt att diskutera saker som endast ledningen har bestämt. Detta leder sammantaget 
till att det inte blir någon större delaktighet.  
 
Dialog  
Ledningen försöker arbete med en rak, tydlig men framförallt ärlig dialog till medarbetarna. Spontana samtal 
och medarbetarsamtal är arbetssätt som ledningen bland annat använder sig utav för att skapa dialogen. 
 
Större delen av medarbetarna (7 av medarbetarna) upplever en dialog med chefen. Magnusson 
förklarar chefen som ”en arbetskompis fast med andra arbetsuppgifter”. Vidare menar 
Magnusson att medarbetarna kan ”prata med chefen precis som man pratar med sin 
arbetskompis”. Larsson förklarar att dialogen till sin chef ”är öppen och ärlig […] det 
premieras”. Lindqvist upplever att det finns en ständig dialog till sin chef främst i hur 
lösningar till de olika problem som uppstår i det vardagliga arbetet. Det är något som både 
Larsson och Lindqvist upplever utvecklar och ökar engagemanget. Eriksson upplever däremot 
inte dialogen med sin chef som jättebra men betonar att den ”blivit bättre för att man tagit 
upp och pratat mycket om det”. Johansson förklarar att dialogen med chefen är bra men att 
det många gånger är denne själv som tar initiativet och menar att ”[n]är ledningen lyssnar på 
en känner man sig respekterad”. Det är något som skapar en drivkraft och till stor del bidrar 
till att Johansson tycker arbetet är roligt. Larsson förklarar den öppna dialogen med att det 
inte är mycket samtal med chefen och uttrycker det med: ”Om jag inte kommer 
överhuvudtaget, vet chefen att det fungerar jättebra, och i regel om det inte fungerar så löser 
jag det”. De spontana samtalen är något som både Karlsson och Gustafsson ibland kan 
uppleva som något bristfälliga och opsykologiska, vilket är något som minskar deras 
engagemang till arbetet. ”De spontana samtalen blir ibland konstiga och då… det blir inte 
direkt engagerande” menar Gustafsson. 
 
Tilltro 
Ledningen försöker skapa en tilltro till medarbetarna genom bland annat öppenhet och dialog. 
 
Flertalet av medarbetarna (6 av medarbetarna) upplever i huvudsak att det finns utrymme för 
att prova nya saker och därmed även vågar göra fel ibland. Larsson förklarar att det är okey 
att göra fel men att det från ledningshåll är tydligt uttalat att ”[ä]r du rak och ärlig och står 
för det du gjort då är det aldrig några problem. Då får det vara i princip vad som helst”. 
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Hansson upplever att engagemanget påverkas genom att denne vågar göra fel, men vet inte 
direkt om det är något som ledningen pratar om. Gustafsson upplever att tilltron ökar genom 
att såväl chefer, arbetsledare och medarbetare är på samma nivå. Magnusson upplever 
”chefen som en arbetskompis fast med andra arbetsuppgifter”. En del medarbetare upplever 
en ärlighet från sin närmsta chef, vilket är något som en del medarbetare upplever ökar 
tilltron. Lindqvist förklarar tilltron med att: ”Min chef kommer alltid att backa upp mig. Vad 
än jag gör för fel och det känns bra”. Johansson känner likadant och tillägger att ”jag kan gå 
till mig chef och ha ett möte och prata om det är något jag tycker är fel”. Eriksson och 
Karlsson är inne på ett annat spår och förklarar att de inte upplever en direkt tilltro till sina 
respektive chefer då de saknar ”engagemang kring våra frågor”. Eriksson och Karlsson 
förtydligar det med att ledningen inte visar något stort intresse till de frågor som de håller på 
med.	  
	  
Öppenhet 
Ledningen försöker arbeta med att vara tydlig och dela med sig av information samt berätta i vilka sammanhang 
det ingår i för att medarbetarna bland annat ska kunna se helheten.  
 
Öppenheten är något som medarbetarna upplever på olika sätt. Magnusson menar att en del av 
det som gör denne involverad och motiverad i arbetet är att det finns en bra insyn i det mesta 
och förtydligar det med att: ”Det är inget hysch pysch om budget och ekonomi utan vi får 
veta”. Gustafsson förklarar att det finns tillräckligt med information speciellt vid jämförelse 
med andra arbetsplatser. Det är däremot inte något som påverkar Gustafssons engagemang 
något nämnvärt eftersom att ”[l]edningen pratar ett annat språk när de delger information”. 
De medarbetare som upplever en öppenhet (5 av medarbetarna) känner att detta i sin tur ökar 
deras engagemang till arbetet. Larsson förklarar att både öppenheten och tilltron till chefen är 
något som ”kommit med åren […] genom att vara rak och ärlig”. Genom en bra öppenhet 
upplever en del av medarbetarna att det bidrar till att de lättare kan se helheten. Larsson 
upplever att öppenheten skapar en inspiration till arbetet och menar att det på så sätt blir 
lättare att se när det gjorts något bra samt att det inte är bortkastat. Johansson förklarar att 
”[d]et är raka puckar och man behöver inte gå bakom ryggen på någon”. Hansson är inne på 
samma spår och förtydligar det med att om det finns en intressant kurs är det ”upp till mig 
själv. Jag kan bara säga att jag vill åka på den”. Det påverkar engagemanget till arbetet då 
medarbetarna vet att det är ärlighet som kommer från ledningen och att de kan vara ärliga 
tillbaka. Eriksson i sin tur förklarar öppenheten enligt följande: ”jag går inte igång på det. 
Jag är kanske sådan som person”. Det finns andra saker som påverkar inspirationen och 
engagemanget menar Eriksson. Karlsson och Lindqvist delar Erikssons uppfattning och 
upplever inte något speciellt med öppenheten och ser det inte som något som inspirerar eller 
engagerar dem.	  
 
Lärande 
Ledningen försöker premiera att medarbetarna ska vidareutveckla sig. Med jämna mellanrum försöker 
ledningen bjuda in leverantörer som visar upp nya produkter, låta medarbetarna besöka mässor och göra 
studiebesök hos andra kommuner. 
 
Medarbetarna upplever att de får lära sig mycket. Larsson uttrycker att ”Det finns inget ställe 
som har ett sådant kunnande som här”. Lära sig nya saker upplever Larsson likväl som 
flertalet av de andra medarbetarna är det mest inspirerande som finns. Eriksson menar att en 
del obligatoriska utbildningar inte är speciellt inspirerande, men att influenser från andra 
kommuner är något som ”skapar en nyfikenhet och väcker nya tankar till liv”. Karlsson likväl 
de andra medarbetarna upplever ett ”[b]ra stöd med utbildning om man hittar vad man vill 
gå”. Magnusson förklarar att: ”Om jag visar framfötterna så får jag hela tiden chanser”. 
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Gustafsson däremot menar att denne har påtalat viljan till utbildning men att ”det inte kommit 
till skott och vi har inte fått något erbjudande”. Hansson tycker att mässorna påverkar 
engagemanget genom att dessa är stimulerande, vilket förklaras med att få göra någonting 
annat och komma bort från det dagliga arbetet. Mässorna är även något som flertalet 
medarbetare upplever som väldigt intressanta. Lindqvist och Johansson menar att 
engagemanget ökar genom att de får åka på mässor och att en glädje skapas när ledningen 
uppmärksammar och ser dem. Studiebesök på andra orter är något som Eriksson verkligen 
tycker är stimulerande. Gustafsson tycker att studieresorna och mässorna blir en sporre och 
ökar engagemanget vilket uttrycks enligt följande: ”Det blir på något sätt att det här gör vi 
för att det gått väldigt bra”. Ledningen visar att de värdesätter medarbetarna genom bland 
annat utbildningar, mässor och studiebesök, vilket Magnusson menar gör en ”mer lojal och 
engagerad gentemot arbetsgivaren eftersom de ställer upp på den”.  
 
Uppskattning  
Ledningen försöker berömma medarbetarna och framhäva värdet av deras arbete. 
 
Flertalet medarbetare (6 av medarbetarna) upplever att ledningen visar en uppskattning 
gentemot dem. Larsson upplever att ledningens uppskattningar ökar engagemanget och menar 
att det gör att ”[m]an försöker kommer på nya saker för att det ska underlätta för andra”. 
Hansson upplever att engagemanget ökar genom att då ”känner man att man gör ett bra jobb” 
när uppskattning ges. Lindqvist menar att en glädje skapas när någon i ledningen kommer 
fram och visar sin uppskattning för i huvudsak det arbete som utförs. Lindqvist upplever att 
chefen är bra men inte visar uppskattning alltför ofta vilket förklaras med: ”Chefen säger inte 
så mycket om det, men om det är dåligt så skulle jag märka det”. Eriksson upplever att 
ledningen till viss del arbetar med feedback men ”går inte igång på det”. Gustafsson tycker 
sig mer eller mindre sakna feedback till arbetet och att ledningen ibland inte visar att de bryr 
sig om det arbete som utförs. Johansson förklarar att människan likväl medarbetarna fungerar 
enligt följande: ”Får människan beröm och att folk tycker att man gjort ett bra jobb så blir 
man inställd på att det blir roligare att jobba”. Det saknas lite feedback enligt Johansson, 
vilket Magnusson instämmer med och förklarar att ”det är säkert lättare att säga när något 
är fel, än när något är bra”.  
 
Gemensamma aktiviteter  
Ett sätt för ledningen att visa sin uppskattning för medarbetarna är bland annat genom de gemensamma 
aktiviteterna, vilket kan vara allt från brännboll till ”after work”. 
 
Medarbetarna som helhet (6 av medarbetarna) upplever de gemensamma aktiviteterna som 
lyckade men att ledningen inte gör speciellt mycket för att skapa dessa. Larsson menar att de 
gemensamma aktiviteterna är roliga och anser att säväl motivationen som engagemanget ökar, 
vilket förklaras med: ”Om ledningen ger något åt en så ger man något tillbaks”. Karlsson 
menar att ”[l]edningen lägger ner mycket tid på att öka sammanhållningen men det blir för 
mycket kontroll”. Under de gemensamma aktiviteterna upplever Lindqvist att ”chefen är en 
del av folket, men ändå en chef”, vilket denne tycker är ett bra ledarskap. Johansson och 
Gustafsson har en liknande uppfattning och menar att de gemensamma aktiviteterna är 
trivselhöjande, men att det inte är ledningen som gör det stora jobbet utan medarbetarna. 
Magnusson förklarar ”att det finns några eldsjälar som ser till att vi kör en gemensam 
aktivitet”. 
 
Livet som helhet 
Ledningen försöker se till att medarbetarna finner en balans mellan arbete och fritid. Bland annat följer 
ledningen övertid, använder sig av flextid samt för en ständig dialog gentemot medarbetarna om detta. 



 Empiri 
 

 

 
31 

 

Medarbetarna känner till stor del att det finns en balans mellan arbete och fritid, men att det 
ibland händer att arbetet följer med hem. Livet som en helhet är inte något som medarbetarna 
upplever att ledningen har främjat utan snarare något som vuxit fram av sig själv, vilket 
Larsson sammanfattar med: ”Balansen mellan arbete och fritid kommer med åren”. 
Gustafsson delger sin syn: 
 

”Nu ska man ju inte ta hem arbetet och jag försöker att inte göra det, men jag är 
djävulskt intresserad. […] Är det något problem […] som man jobbat med under 
dagen och så funderar man på det på kvällen också, så kommer man på det när man 
går och lägger sig. Det är väl engagemanget eller intresset och det är inte bara 
fördelar”. 

 
Vidare förklarar Eriksson att inspirationen till arbetet ibland är så pass stor att sökandet efter 
information även sker efter arbetets slut och tydliggör det med: ”På nätterna vaknar jag ofta 
och finner lösningar på problem jag grubblat på, men absolut inte på ett tvingande sätt”. 
Karlsson upplever att arbetet tar för stor plats i livet och menar att ”[d]å jobbet är slut är jag 
slut”. Hansson upplever en dialog från ledningen att nu är dagen slut det och dags att gå hem. 
”Jo, man ser positivt på det då att de tycker att man gör rätt för sig”, menar Hansson. 
Gustafsson, Magnusson, Johansson och Lindqvist uppfattar inte ledningens dialog när det 
gäller övertid, förutom när det börjar närma sig övertidstaket. ”Då får man ju inte ha mer 
övertid helt enkelt” menar Magnusson och är förstående för den dialogen. 
 
Tävlingsmoment  
Ledningen försöker skapa tävlingsmoment för medarbetarna utan att det ska bli för mycket kontroll. Att föra ner 
de övergripande målen på individnivå är en metod som vissa i ledningen arbetar med för att främja 
tävlingsmomentet. 
 
Större delen av medarbetarna (6 av medarbetarna) upplever inte tävlingsmoment i det dagliga 
arbetet. Däremot påtalar flertalet av medarbetarna, vilket Larsson beskriver på ett bra sätt att 
medarbetarna själva istället”[s]ätter upp mycket egna mål för att skapa tävlingsmomentet och 
utmaningen” i arbetet. Just målarbetet är något som medarbetarna i huvudsak inte upplever 
som särskilt prioriterat och som till största del enligt Gustafsson består av ”övergripande 
verksamhetsmål”. Magnusson menar att det finns tävlingsmoment och att det i är något som 
ökar motivationen till arbetet. Eriksson upplever inte målarbetet som särskilt prioriterat och 
menar att om tydligheten i målen är större skulle både engagemanget och intresset öka. Det 
som flertalet av medarbetarna känner att de ”går igång på” är när de får se resultaten av deras 
eget arbete och när det lett till något bra. Gustafsson, Lindqvist och Hansson upplever inte 
särskilt mycket tävlingsmoment i sitt arbete och menar att det beror på att de inte mätts 
mycket. Johansson beskriver sig själv som en tävlingsmänniska vilket förklaras med: ”Om 
ledningen säger att det här jobbet tar två veckor, då vill man gärna visa att det här gör vi på 
en vecka istället och utan att tumma på någon kvalitet”. 
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6.	  TOLKNING	  OCH	  ANALYS	  	  
I detta kapitel görs tolkningar, analyser och diskussioner med utgångspunkt i de 
identifierade åtgärder som gjordes i föregående kapitel. Detta kapitel är uppdelat i två 
huvudavsnitt där det första avsnittet omfattar ledningens arbetssätt följt av en överskådlig 
sammanställning. Ledningens arbetssätt behandlas med utgångspunkt i den institutionella 
teorin och de övergripande styrfilosofierna. Det andra avsnittet avser medarbetarnas 
upplevelser följt av en överskådlig sammanställning. Medarbetarnas upplevelser behandlas 
med utgångspunkt i litteraturgenomgången om arbetspassionen samt den entreprenöriella 
passionen.  

6.1	  Ledningens	  arbetssätt	  	  
Arbetsrotation 
Andersson menar att det är ” beroende på hur arbetet ser ut och vad som krävs som avgör hur 
stor variationen blir”. Vidare menar Andersson att medarbetarnas eget intresse är en 
betydande del vid arbetsrotation. Olsson förklarar att det ibland är svårt att rotera vissa 
medarbetare då de innehar en specifik kompetens inom ett område. Svensson förklarar att 
”[m]edarbetarna har mandat att en gång i halvåret tillexempel åka ut med p-vakten en dag”. 
Det framstår som att ledningen med utgångspunkt i arbetets utformning, medarbetarnas 
kompetens och intresseområden fattar beslut över medarbetarnas huvudsakliga arbetssysslor. 
Det ger indikationer på att ledningen i huvudsak är den beslutande aktörsgruppen. 
Beslutsprocessen förefaller därmed i huvudsak som hierarkiskt styrd vilket i linje med Nilsson 
(2005) visar på en faktor som är karakteristiskt för ”styrning över”. Beroende på vilket beslut 
som ledningen fattar verkar det möjligt att de i antingen en större eller mindre utsträckning 
kan tillgodose medarbetarnas egna intresseområden. Det är något som skulle kunna begränsa 
medarbetarnas egna beteenden och handlingsmönster till arbetet, vilket i linje med Scott 
(1995, s. 35) är något som ger inslag av regulativa regler. Resultaten visar även att ledningen 
i ”den mån det är möjligt” försöker att tillgodose medarbetarnas egna intresseområden. Det 
ger även indikationer på ett ömsesidigt förhållande mellan ledning och medarbetare finns vid 
arbetsutformningen, vilket med stöd av Boland (1979) även visar inslag av ”styrning med”.  
 
Frihet under ansvar 
På förvaltningen menar Olsson att ”frihet under ansvar är ett valspråk”. Lundgren förklarar 
att ledningen försöker lyfta fram att det är bättre att medarbetarna agerar än inte gör någonting 
alls. ”Beslut tas av arbetarna själva då de är där problemet uppkommer”, menar Persson. 
Det arbetssätt som ledningen beskriver indikerar på en handlingsorientering, vilket med stöd 
av Brunsson (1982) ger indikationer på ”styrning med”. Ett tecken som kan utläsas är att 
flertalet beslut tas av medarbetarna själva. Det ger indikationer att beslut och handlingar 
förhåller sig på samma hierarkiska nivå inom organisationen, vilket i linje med Brunsson 
(1982) visar tydliga inslag av ”styrning med”. Flertalet av aktörerna i ledningen menar dock 
att det alltid finns ett ”vakande öga” över medarbetarna. Ett ”vakande öga” över 
medarbetarna kan i linje med Nilsson (2005) beskriva maktkoncentrationen som central. Det 
är något som visar inslag av ”styrning över” (ibid). Ledningens sätt att se frihet under ansvar 
som ett valspråk på förvaltningen gör att det framstår som något som vuxit fram med tiden 
och därmed är en del av kulturen. Det förefaller rimligt att anta att det är något som är klart 
uttalat och kan formas i olika sammanhang beroende på vilken handling det avser, vilket med 
stöd av Scott (1995, s. 35) sammantaget visar inslag av normativa regler. 
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Resurser 
Lundgren betonar vikten att följa med i den tekniska utvecklingen och att det är en 
förutsättning för att medarbetarna ska kunna göra ett bra arbete och trivas. Andersson 
förklarar att ledningen försöker vara lyhörda och ta del av medarbetarnas åsikter och idéer vid 
köp av ny utrustning. Ledningens lyhördhet indikerar på ett ömsesidigt förhållande, där 
ledningen och medarbetarna har möjlighet att påverka varandra i en dialog, vilket i linje med 
Boland (1979) i huvudsak indikerar på ”styrning med”. Olsson förklarar att ledningen ger 
medarbetarna tillåtelse att till en viss beloppsgräns hämta ut nya arbetsredskap i samråd med 
ledningen. Då ledningen fattar beslut över en viss gräns ger detta även indikationer på att det 
finns ett beslutsfattande inom organisationen som kommer uppifrån. Boland (1979) menar att 
det är något som karakteriserar ”styrning över”. Ledningens i förväg utsatta beloppsgräns ger 
indikationer på att det finns formella regler som medarbetarna ska förhålla sig till. Med stöd 
av Scott (1995, s. 35) visar det inslag av regulativa regler.  
 
Delaktighet  
”Medarbetaren får vara med och forma arbetet”, förklarar Svensson. Olsson menar att 
delaktigheten är ett resultat av en ökad dialog. Persson beskriver arbetsplatsträffarna som en 
metod som ledningen i huvudsak använder sig av för att öka delaktigheten. Olsson förklarar 
att arbetsplatsträffarna är en träff där medarbetaren ”får komma med sina egna tankar och 
idéer”. Med stöd av Nilsson (2005) framträder kommunikationsflödet i huvudsak som 
horisontellt, vilket ger inslag av ”styrning med”. Då medarbetarna får komma med tankar 
och idéer indikerar det på att beslut kan fattas från ledningshåll, vilket i linje med Boland 
(1979) visar på ”styrning över”. Det är något som samtidigt visar på ett ömsesidigt 
förhållande mellan ledningen och medarbetarna vilket kännetecknar ”styrning med” (ibid). 
Arbetsplatsträffarna är en lagstadgad metod vilket i linje med Scott (1995, s. 35) gör denna 
metod till i huvudsak en regulativ regel. Wicks (2001) menar att vad som utgör ett passande 
beteende för olika aktörer kan variera kraftigt. Utifrån Svenssons förklaring framstår det som 
att medarbetarnas arbetskapacitet och arbetssituation kan formas i olika sammanhang och 
ifrågasättas av medarbetarna, vilket med stöd av Wicks (2001) visar inslag av normativa 
regler.  
 
Dialog 
Dialogen ska vara tydlig, rak och ärlig gentemot medarbetarna. ”Dialogen finns dagligen. Det 
är väl någonting av kulturen här”, menar Olsson. Ledningen förklarar att de försöker lyssna 
på medarbetarna och ta till sig det som sägs i den mån det går och är möjligt för att 
medarbetarna ska känna att de kan vara med och påverka. ”Väldigt många gånger är det 
medarbetaren som har idén och har format att det här ska vi göra, men kollar bara av” 
menar Olsson. Dessa beskrivningar visar tecken på att medarbetarna kan påverka ledningen i 
en dialog (sociala processer), vilket kännetecknar ”styrning med” enligt Boland (1979). ”I 
den mån det går och är möjligt” i relation med ”kollar bara av” är öppen för tolkning. 
Beskrivningarna ger indikationer på en ”styrning över” i form av att medarbetarna får 
framföra sina egna tankar och idéer, men att det huvudsakligen är ledningen som fattar 
besluten (ibid). Uttrycket ”checkar av” indikerar däremot på en handlingsorientering där 
medarbetarna i huvudsak fattar besluten efter samråd med ledningen, vilket i så fall leder in 
på ”styrning med” (ibid). Dialog som en del av kulturen går i linje med Scott (2003) och 
visar inslag av i huvudsak kognitiva regler. 
 
Tilltro 
Lundgren förklarar att ledningen försöker skapa tilltro bland medarbetarna genom bland annat 
dialog och öppenhet. Ledningen menar sammantaget att tilltron är viktig för att medarbetarna 
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ska känna att det är ”acceptabelt att göra fel”, så länge de är raka, ärliga och öppna gentemot 
ledningen. Utifrån förklaringarna framstår kommunikationsflödet som vertikalt, vilket med 
stöd av Boland (1979) ger inslag av ”styrning över”. Förklaringarna ger indikationer på 
något som kan öka medarbetarnas handlingskraft. Utifrån detta förefaller det rimligt att 
ledningen därmed kan se medarbetarna som en aktör med en förmåga att ta egna beslut, 
istället för passiva och låta alla beslut gå igenom ledningen. Följaktligen visar tilltron i linje 
med Nilsson (2005) i huvudsak på ”styrning med”. ”Acceptabelt att göra fel” så länge 
medarbetarna är ärliga, raka och öppna gentemot ledningen ger indikationer på ett 
beteendemönster som ledningen baserar på moraliska grunder snarare än formella regler. 
Ledningens framtoning visar även tecken på rollspecificerade normer där det i huvudsak 
riktas gentemot medarbetarna och inte organisationen som helhet. Med stöd av Wicks (2001) 
och förstärkning av Scott (2003) visar det på inslag av i huvudsak normativa regler. 
 
Öppenhet 
Ledningen försöker skapa en öppenhet genom att berätta och dela med sig av information till 
medarbetarna. ”Att dela information är en nyckelfråga”, menar Andersson. Lundgren betonar 
värdet att förklara vad det egentligen innebär att vara en aktiv medarbetare och att det är 
medarbetaren som själv bäst vet vilken information den behöver. Lundgrens resonemang går i 
linje med Nilssons (2005) resonemang om aktiv sökare av information för att vara med i 
beslut- och handlingsprocesser. Öppenheten och det horisontella informationsflödet visar 
sammantaget med Lundgrens resonemang inslag av i huvudsak ”styrning med” (Boland, 
1979). Lundgrens resonemang framstår som något som kan göras av medarbetarna och 
därmed kan bli en del av medarbetarnas egna värderingar. Det är något som i enlighet med 
Scott (1995, s. 35) visar inslag av normativa regler. 
 
Lärande 
Ledningen förklarar att medarbetarna med jämna mellanrum får åka på utbildningar. Det finns 
från ledningshåll ingen direkt plan för utbildningar, förutom de obligatoriska utbildningarna 
som är lagstadgade. ”Det gäller att medarbetaren själv identifierar och i dialogen och det 
spontana mötet kommer ihåg att ta upp sådana frågor”, menar Svensson. Då medarbetarna i 
huvudsak på egen hand får hitta utbildningar och sedan argumentera för den, visar det i linje 
med Nilsson (2005) att medarbetarna är aktiva sökare för att finna intressanta och lärorika 
utbildningar. Genom att medarbetarna får argumentera och motivera valet av utbildning ger 
det indikationer på att både ledningen och medarbetarna påverkar varandra i dialog, vilket 
med stöd av Boland (1979) visar på ”styrning med”. När ledningen låter medarbetarna 
argumentera kring att få gå en utbildning ger det även indikationer på ett arbetssätt som 
bygger på olika värderingar. Det framstår som att medarbetarna själva ska utvärdera i fall 
utbildningarna är lämpliga och av värde att gå på, vilket indikerar på normativa regler 
(Scott, 2003). Det förefaller en risk att ledningens och medarbetarnas åsikter kan gå isär i 
frågan om vad som är önskvärt och hur ledningen anser att medarbetarna kan förkovra sig på 
bästa sätt. I linje med Wicks (2001) skulle utbildningarna kunna bli rollspecifika beroende på 
arbetsområde, vilket även detta indikerar på normativa regler.  
 
Uppskattning 
Ledningen betonar värdet av att visa uppskattning gentemot medarbetarna. Andersson 
beskriver att uppskattningen från ledningshåll till stor del består av att berömma medarbetarna 
men även visa att de ser medarbetarna. Anderssons beskrivning visar att uppskattningen 
huvudsakligen kommer uppifrån och ned inom organisationen, vilket i linje med Boland 
(1979) visar inslag av ”styrning över”. Det framstår som rimligt att anta att den uppskattning 
som visas från ledningshåll bygger på värderingar och moraliska grunder vilket i enlighet med 
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Scott (2003) visar inslag av normativa regler. Det kan även ses som en självklarhet och 
ingenting som direkt behöver diskuteras, vilket således visar inslag av kognitiva regler 
(Scott, 1995, s. 35).  
 
Gemensamma aktiviteter 
Andersson förklarar att de gemensamma aktiviteterna anordnas för både hela förvaltningen 
och för de olika enheterna. Olsson menar att det i grund och botten är medarbetarna som tar 
initiativet till de gemensamma aktiviteterna. Medarbetarnas förslag utvärderas huvudsakligen 
i samråd med respektive chef om det finns möjligheter att utföra dessa aktiviteter. Svensson 
förklarar att det från ledningshåll är ”viktigt att främja lagkänslan och se till att ledning och 
medarbetare har roligt tillsammans”. Ovanstående beskrivningar visar på en dialog mellan 
ledningen och medarbetarna, vilket i linje med Boland (1979) indikerar på ”styrning med”. 
Beskrivningarna visar även att medarbetarna är med i beslutsprocessen, men att ett slutgiltigt 
beslut tas av ledningen. Det är något som Nilsson (2005) menar karakteriserar ”styrning 
över”. Då medarbetarna är med i större delen av beslutsprocessen framstår det därmed som att 
ledningens arbetssätt i huvudsak indikerar på ”styrning med”. Svenssons förklaring framstår 
som något ledningen anser är önskvärt, vilket indikerar på något som är uppbyggt med 
utgångspunkt i värderingar. Med stöd av Scott (2003) visar det inslag av normativa regler. 
 
Livet som en helhet  
Persson betonar vikten av att det ”fungerar både hemma och på jobbet” för medarbetarna, där 
de gemensamma aktiviteterna är en del för att främja detta. Svensson förklarar att ledningen 
”pratar mycket om de frågorna, nu är klockan fem och nu går vi hem”. Svenssons förklaring 
visar tecken på att det finns en dialog där ledningen påverkar medarbetarna, men även att 
medarbetarna har möjlighet att få vara med och utforma utfallet, vilket indikerar i enlighet 
med Boland (1979) på ”styrning med”. Ledningens arbetssätt att det ska fungera både 
hemma och på arbetet förefaller rimligt att anta som en värdering och ett önskvärt beteende, 
vilket i linje med Scott (2003) visar inslag av normativa regler. 
 
Tävlingsmoment  
Delar av ledningen menar att det är svårt att utforma optimala mål på individnivå mot 
medarbetarna. De flesta övergripande målen är framtagna från nämndehåll. ”Jag försöker 
verkligen jobba med att få ner målen på individnivå […], har tagit hjälp av medarbetarna”, 
förklarar Svensson. Denna förklaring ger indikationer på att medarbetarna till stor del är 
handlingsorienterade. Det visar på att delar av ledningen genom ett ömsesidigt förhållande via 
dialog arbetar med mål och därmed tävlingsmoment i arbetet, vilket visar inslag av ”styrning 
med” (Boland, 1979). Persson menar att mål för medarbetarna är något som kan lyfta fram 
tävlingsmomentet hos varje medarbetare och därmed ett moment som ”triggar en att göra ett 
bra jobb”. Perssons beskrivning av att lyfta fram tävlingsmomentet, men även Svenssons 
resonemang över målarbetet framträder som ett önskvärt beteende som ledningen vill skapa 
hos medarbetarna. Sammantaget indikerar det på normativa regler i enlighet med Scott 
(1995, s. 38). Vidare förefaller det rimligt att målen kan sättas utifrån varje medarbetares roll. 
Det visar på ett rollspecifikt beteendemönster, vilket i linje med Wicks (2001) också visar 
inslag av normativa regler. 
 
6.1.1	  Sammanställning	  ledning	  
Utifrån tolkningen och analysen kring ledningens arbetssätt har vissa åtgärder påvisats 
innehålla inslag av olika institutionella regler och övergripande styrfilosofier. För att bekräfta 
nyanserna har den mindre framträdande regeln och filosofin satts inom parentes inom dessa 
åtgärder. I Tabell 7 presenteras den regel ur institutionella teorin och den övergripande 



Tolkning och analys 
 

 

 
36 

 

styrfilosofi som respektive åtgärd har mest inslag av, vilket motiveras med hjälp av olika 
kärncitat. Från tabellen kan det utläsas att det mest framträdande i ledningens arbetssätt är de 
normativa reglerna och ”styrning med”. Ur de identifierade åtgärderna avviker uppskattning 
och arbetsrotation, då de i huvudsak präglas av ”styrning över” och kognitiva respektive 
regulativa regler.   
 
TABELL	  7:	  Sammanställning	  av	  ledningens	  arbetssätt	  

ÅTGÄRDER INSTITUTIONELLA 
REGLER  

STYR- 
FILOSOFI 

KÄRNCITAT 

Arbetsrotation Regulativ Styrning över 
(styrning med) 

”beroende på hur arbetet ser ut och vad som 
krävs som avgör hur stor variationen blir” 

Frihet under 
ansvar 

Normativ Styrning med 
(styrning över) 

”frihet under ansvar är ett valspråk” 
 
”beslut tas av arbetarna själva då de är där 
problemet uppkommer” 

Resurser Regulativ Styrning med 
(styrning över) 

”De har ju inte friheten att beställa, köpa hur 
som helst” 
 
”dialogen finns dagligen” 

Delaktighet Normativ Styrning med ”Medarbetaren får vara med och forma arbetet” 
 
”Dialogen är viktig för medarbetaren” 

Delaktighet 
(arbetsplatsträffar) 

Regulativ Styrning med 
(styrning över) 

”Vill jobba med att få medarbetare involverade” 
 
”får komma med sina egna tankar och idéer” 

Dialog Kognitiv Styrning med 
(styrning över) 

”Dialogen är viktig för medarbetaren. För 
väldigt många gånger är det medarbetaren som 
har idéen” 
 
”Dialogen finns dagligen. Det är väl någonting 
av kulturen här” 

Tilltro Normativ Styrning med 
(styrning över) 

”Det är viktigt att man bygger upp en tilltro till 
medarbetaren” 
 
”under förutsättning att du ser till att jag är 
informerad” 

Öppenhet Normativ Styrning med ”Att dela information är en nyckelfråga” 
 
”se till att jag får den informationen jag 
behöver” 

Lärande Normativ Styrning med ”det måste komma från medarbetaren själv. Det 
gäller att medarbetaren själv identifierar och i 
dialogen och det spontana mötet kommer ihåg att 
ta upp sådana frågor” 

Uppskattning Kognitiv 
(normativ) 

Styrning över ”jag far dit och tittar på jobbet […] det gillar 
dom ju” 
 
”Att ge medarbetarna beröm är jätteviktigt.” 

Gemensamma 
aktiviteter 

Normativ Styrning med 
(styrning över) 

”att ledning och medarbetare har roligt 
tillsammans” 
 
”De (medarbetarna) får anordna dessa själva” 

Livet som 
en helhet 

Normativ Styrning med ”det är viktigt att det fungerar både hemma och 
på jobbet” 
 
”pratar mycket om de frågorna, nu är klockan 
fem och nu går vi hem” 

Tävlingsmoment Normativ Styrning med ”Nu har jag tagit hjälp av medarbetarna” 
”tävlingsmoment i det som triggar en att göra ett 
bra jobb” 
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6.2	  Medarbetarnas	  upplevelser	  
Arbetsrotation 
Flertalet medarbetare upplever i huvudsak att arbetet är omväxlande, mångsidigt och 
bestående av en rad olika arbetssysslor. Hanssons upplevelse indikerar på att arbetsrotation 
kan resultera i en ökad glädje då denne uttrycker att ”arbetets omväxling gör arbetet mycket 
roligare”. Det framstår som att glädjen i huvudsak uppstår när medarbetaren får utföra den 
aktivitet den tycker om, vilket i enlighet med Vallerand et al. (2003) kan främja 
arbetspassionen. Eriksson menar att olika arbetssysslor gör att man ”prioriterar det som är 
roligt”, vilket i linje med Vallerand et al. (2003) kan skapa en stark dragning mot en aktivitet 
som den tycker om och därmed främja arbetspassionen. Lindqvist förklarar att ”många olika 
arbetssysslor påverkar engagemanget bra. Då hinner man inte bli trött på en uppgift” och 
Larsson tycker att ”[o]lika platser och förutsättningar […] är utmanande i sig”. Lindqvist 
och Larssons beskrivningar visar inslag på att arbetsrotation påverkar engagemanget och 
skapar en utmaning till arbetet. Utmaningen framstår som ett resultat ur arbetets egenskaper, 
vilket i linje med Vallerand et al. (2003) visar på ett moment som kan främja arbetspassionen. 
Magnusson förklarar att arbetsrotationen resulterar i ”kommuns mest varierande jobb” och 
upplever att det är något som ibland kan skapa en viss ”rotlöshet”. Med ”rotlöshet” menar 
Magnusson att det är svårt att veta var man hör hemma. Denna upplevelse visar att 
medarbetarna är olika och upplever saker på olika sätt. Upplevelsen av ”rotlöshet” ger 
indikationer på något som kan göra det svårt att finna glädje och ett starkt tycke för en 
aktivitet. Utifrån detta förefaller det rimligt att anta med stöd av Vallerand et al. (2003) att 
arbetsrotation även visar på inslag som inte främjar arbetspassionen.  
 
Frihet under ansvar 
Frihet under ansvar är något som flertalet medarbetare värdesätter väldigt mycket. ”Man är 
inte tvungen att vänta på besked”, vilket ökar engagemanget tycker Hansson. Denna 
upplevelse ger indikationer på en ökad handlingsfrihet vilket kan jämföras med 
entreprenöriell passion såsom Cardon et al. (2009) beskriver den. Karlsson och Johansson 
upplever att ett ”ökat ansvar ökar engagemanget”. Larsson berättar att frihet under ansvar 
”skapar en drivkraft. Det driver en om man säger så”. Ur Karlsson, Johansson och Larssons 
upplevelser framträder att ett självbestämmande (autonomi) över arbetet är något som 
förespråkas, vilket kan främja arbetspassionen (Zigarmi et al., 2011; Perttula & Cardon, 
2012). Eriksson känner ett stort intresse i att utveckla och förbättra samhället. Frihet under 
ansvar är något som denne upplever skapar möjligheter till detta och menar att ”ju mer 
detaljstyrt desto mindre inspiration”. Erikssons upplevelse indikerar på att medarbetarnas 
kreativitet kan öka med frihet under ansvar, vilket förefaller rimligt att anta som ett moment 
där tankar kan drivas framåt i samband när mer initiativ får tas. Det är något som i enighet 
med Cardon et al. (2009) kan främja den entreprenöriella passionen.  
 
Resurser  
Gustafsson menar att medarbetarna vet vilka resurser som finns till hands och förklarar det 
med att ”vi har utrustning […] för att klara problemen. Nog blir man mer engagerad”. 
Johansson upplever att: ”Får man ha bra grejer då blir jobbet roligare och man blir fortare 
engagerad”. Ett ökat engagemang och ett roligare arbete är moment som går i linje med 
Vallerand et al. (2003) och kan främja arbetspassionen. Magnusson upplever en ”[ö]kad 
stolthet för arbetsplatsen” när privata företag ringer då de antingen saknar resurser eller är ute 
efter expertisen. ”Vi är helt enkelt mer kompletta än andra privata företag, vilket skapar en 
helhet”, menar Magnusson. Utifrån denna upplevelse förefaller det rimligt att anta resurser 
som en åtgärd som underlättar och bidrar till ett bra flyt i arbetet. Det är något som skapar 
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möjligheter för medarbetare att fortsätta med den aktivitet som de finner att starkt tyckte och 
dragningskraft till. I enighet med Vallerand et al. (2003) kan det därmed främja 
arbetspassionen. Lindqvist uttrycker att ”[h]ittar vi bra grejer så kommer inte någon chef och 
säger nej, om det är rimligt att köpa det här”. Lindqvist beskrivning visar tecken på ett 
tillmötesgående från ledningshåll, vilket enligt Vallerand & Houlfort (2003) kan främja 
arbetspassionen.  
 
Delaktighet  
Flertalet medarbetare upplever att delaktigheten i det stora hela är bra. ”Engagemanget ökar 
när man får vara med och uttrycka sina önskemål”, tycker Gustafsson. Eriksson upplever att 
det finns möjlighet att påverka och utforma sitt arbete genom att denne kan lämna förslag på 
vad som ska göras. Magnusson upplever att chefen är bra på att ta emot förslag. Gustafsson, 
Eriksson och Magnussons upplevelser indikerar på att förslag och idéer delas med ledningen, 
vilket i linje med Zigarmi et al. (2011) är ett moment som kan främja arbetspassionen. 
Hansson förklarar att chefen kommer ”och frågar vad man tycker” i vissa frågor vilket är 
något som Hansson upplever ökar delaktigheten. Hanssons upplevelse finner likheter med 
Gustafsson, Eriksson och Magnussons upplevelser av delaktigheten. Det förefaller rimligt att 
anta Hanssons upplevelse som ett resultat av en upplevd känsla av samhörighet med chefen 
vilket även det finner stöd av Zigarmi et al. (2011). Arbetsplatsträffarna är däremot något som 
medarbetarna i huvudsak inte upplever som en metod att öka delaktigheten igenom. Karlsson 
och Hansson menar att det under arbetsplatsträffarna ”[i]nformeras mycket men det blir ingen 
större delaktighet”. Under arbetsplatsträffarna är medarbetarna ”inte riktigt med i dialogen” 
tycker Lindqvist. ”Ledningen har bestämt vad som ska gås igenom”, förklarar Lindqvist 
vidare. Eriksson menar att det blir svårt att diskutera saker som endast ledningen har bestämt. 
Det framstår som att arbetsplatsträffarna är den huvudsakliga metoden som ledningen 
använder sig av för att öka delaktigheten bland medarbetarna. Utifrån medarbetarnas 
upplevelser framträder det som att arbetsplatsträffarna inte har någon påverkan på flertalet 
medarbetare. Vallerand et al. (2003) menar att organisationer som värderar medarbetarnas 
bidrag kan främja deras arbetspassion. Delaktigheten i allmänhet visar tecken på det, men inte 
delaktigheten under arbetsplatsträffarna. 
 
Dialogen  
Magnusson menar att medarbetarna kan ”prata med chefen precis som man pratar med sin 
arbetskompis”. Larsson förklarar att dialogen till chefen ”är öppen och ärlig”. Dessa 
upplevelser indikerar på att dialogen skapar en samhörighet mellan ledning och medarbetare. 
Samhörigheten kan med stöd av Zigarmi et al. (2011) främja arbetspassionen. Eriksson 
upplever däremot inte dialogen med chefen som jättebra men betonar att den ”blivit bättre för 
att man tagit upp och pratat mycket om det”. Johansson förklarar att dialogen med chefen är 
bra men att initiativ många gånger tas av medarbetaren själv och menar att ”[n]är ledningen 
lyssnar på en känner man sig respekterad”. Utifrån Eriksson och Johanssons upplevelser 
förefaller det rimligt att anta att en bättre dialog ökar samhörigheten och att ledningen 
värderar medarbetarnas bidrag, vilket kan främja arbetspassionen (Zigarmi et al., 2011; 
Vallerand & Houlfort., 2003). Dessa upplevelser visar även att medarbetarna är olika och 
upplever saker på olika sätt. Lindqvist upplever att det finns en ständig dialog till chefen 
främst hur lösningar till olika problem som uppstår i det vardagliga arbetet kan hanteras. 
Utifrån Lindqvist beskrivning framstår det som att ledningen hjälper till att lösa problem, 
vilket kan främja beslutsfattandet hos medarbetarna. I enighet med Pham (2004) visar det 
inslag på något som kan främja den entreprenöriella passionen. Det förefaller att dialogen 
även är en grundläggande förutsättning för att andra främjande åtgärder ska fungera bland 
annat arbetsrotation, frihet under ansvar och lärande. Dialogen är en faktor som kan skapa 
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möjligheter för medarbetaren att få komma till tals och vara mer delaktig. En större 
delaktighet kan i sin tur föra medarbetaren närmare en aktivitet som den finner glädje i och 
verkligen tycker om (Vallerand et al., 2003).  
 
Tilltro 
Medarbetarna upplever i huvudsak att det finns utrymme att få pröva nya saker och därmed 
våga göra fel ibland. ”Är du rak och ärlig och står för det du gjort då är det aldrig några 
problem. Då får det vara i princip vad som helst”, menar Larsson. Gustafsson tycker att både 
chefer och medarbetare är på samma nivå och upplever chefen mer ”som en arbetskompis fast 
med andra arbetsuppgifter”. Ovanstående förklaringar indikerar på att en del medarbetare 
känner en trygghet, där det inte finns en direkt rädsla eller oro över att göra fel. ”Är du rak 
och ärlig” visar att tilltron även kan vara ett resultat av dialogen. Med stöd av Perttula & 
Cardon (2012) kan ledningens uppbackning främja arbetspassionen. Det förefaller rimligt att 
anta att våga göra fel är ett resultat av en ökad tilltro bland medarbetarna gentemot ledningen. 
Det är något som kan främja kreativiteten vilket i enighet med Cardon et al. (2009) kan främja 
den entreprenöriella passionen. Eriksson och Karlsson delar uppfattning och förklarar att de 
inte har en tilltro till chefen eftersom de sammantaget upplever att det från ledningshåll 
saknas ”engagemang kring våra frågor”. Dessa upplevelser visar att medarbetarna är olika 
och upplever saker på olika sätt. Det framstår som att tilltron bland medarbetarna upplevs som 
både bra och mindre bra och därmed något som även inte går i linje med bland annat Perttula 
& Cardon (2012) då vissa medarbetare inte upplever en uppbackning från ledningen.  
 
Öppenhet 
Magnusson upplever en öppenhet gentemot ledningen och känner att det finns en god insyn i 
det mesta vilket tydliggörs med: ”Det är inget hysch pysch om budget och ekonomi utan vi får 
veta”. Larsson förklarar att både öppenheten och tilltron till chefen är något som ”kommit 
med åren […] genom att vara rak och ärlig”. Öppenheten känner Larsson även skapar en 
inspiration eftersom det blir ”[l]ättare att se att man gjort något bra och att det inte är 
bortkastat”. Magnusson och Larssons upplevelser framstår som ett resultat av en ökad 
förståelse över den tillförda nyttan för organisationen. Med stöd av Zigarmi et al. (2011) är 
det ett moment som kan leda till att medarbetaren känner arbetet som meningsfullt, vilket kan 
främja arbetspassionen. Larssons upplevelse indikerar på att öppenheten är något som 
kommer med åren, vilket även förefaller rimligt att anta som ett resultat av samhörighet 
mellan ledning och medarbetare. Enligt Zigarmi et al. (2011) kan det främja arbetspassionen 
hos medarbetarna. Gustafsson menar att det finns tillräckligt med information och känner inte 
att det påverkar engagemanget något nämnvärt eftersom ”[l]edningen pratar ett annat språk 
när de delger information”. Eriksson i sin tur förklarar öppenheten enligt följande: ”jag går 
inte igång på det”. Gustafsson och Erikssons beskrivningar visar på att öppenheten även är en 
faktor som bland en del medarbetare inte främjar arbetspassionen, vilket visar att 
medarbetarna upplever saker på olika sätt. 
 
Lärande  
”Det finns inget ställe som har ett sådant kunnande som här”, menar Larsson. Karlsson 
upplever huvudsakligen ett ”[b]ra stöd med utbildning om man hittar vad man vill gå”. 
Möjligheten att få lära sig nya saker anser såväl Larsson och Karlsson som flertalet av de 
övriga medarbetarna är väldigt inspirerande. Det ger indikationer på att utbildning skapar en 
inspiration hos medarbetarna och att en del upplever det som en möjlighet att utveckla sina 
kunskaper, vilket kan främja arbetspassionen (Zigarmi et al., 2011). Eriksson tycker att 
influenser från andra kommuner är något som ”skapar en nyfikenhet och väcker nya tankar 
till liv”. Denna upplevelse går i linje med Zigarmi et al. (2011) resonemang om samarbete, 
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vilket kan främja arbetspassionen. Gustafsson tycker att studieresorna och mässorna blir en 
sporre och ökar engagemanget vilket uttrycks enligt följande: ”Det blir på något sätt att det 
här gör vi för att det gått väldigt bra”. Möjligheten att få åka på utbildningar, mässor och 
studiebesök menar Magnusson gör att denne känner sig ”mer lojal och engagerad gentemot 
arbetsgivaren eftersom de ställer upp på den”. Utifrån Gustafsson och Magnussons 
upplevelser framstår det som att ledningen värderar och bryr sig om medarbetarna, vilket i 
enighet med Vallerand & Houlfort (2003) kan främja arbetspassionen. 
 
Uppskattning 
En del medarbetare upplever att ledningen visar en uppskattning gentemot dem. Larsson 
menar att uppskattning från ledningen visar att ”man gör ett bra jobb”. Larssons upplevelse 
indikerar på att uppskattning från ledningen påverkar medarbetaren positivt, vilket i enighet 
med Zigarmi et al. (2011) kan främja arbetspassionen. Eriksson däremot ”[g]år inte igång 
på” ledningens sätt att arbeta med feedback, men uppfattar arbetssättet. ”Får människan 
beröm och att folk tycker att man gjort ett bra jobb så blir man inställd på att det blir roligare 
att jobba”, menar Johansson. Denna redogörelse framstår som individens egna tankar då det 
ses som ett resultat av dennes egna värderingar över hur människan fungerar. Det framstår 
som att det inte är ett direkt resultat av ledningens sätt att arbeta. Däremot visar Johanssons 
värdering inslag av glädje, vilket indikerar på att uppskattning från ledningen kan främja 
arbetspassionen i linje med Vallerand et al. (2003).  Gustafsson saknar feedback till arbetet 
och upplever ibland att ledningen inte visar uppskattning över det arbete som utförs. Lindqvist 
upplever att ledningen inte visar uppskattning så ofta vilket förklaras med: ”Chefen säger inte 
så mycket […], men är det dåligt så skulle jag märka det”. Gustafsson och Lindqvists 
upplevelser indikerar att ledningens sätt att arbeta med feedback och uppskattning upplevs på 
olika sätt bland medarbetarna.  
 
Gemensamma aktiviteter 
Flertalet medarbetare upplever att de gemensamma aktiviteterna är lyckade men att ledningen 
inte gör speciellt mycket för att skapa dessa. ”Om ledningen ger något åt en så ger man något 
tillbaks”, menar Larsson. Denna förklaring ger indikationer på att medarbetarna kan uppleva 
en uppskattning genom de gemensamma aktiviteterna. Under de gemensamma aktiviteterna 
beskriver Magnusson att ”det finns några eldsjälar som ser till att vi kör en gemensam 
aktivitet”. Magnussons upplevelse indikerar på att de gemensamma aktiviteterna inte är något 
som direkt kommer från ledningshåll. Vidare visar Magnussons upplevelse att det finns 
medarbetare som vill göra någonting annat vid sidan om arbetet och lära känna varandra även 
på det personliga planet, vilket med stöd av Zigarmi et al. (2011) kan främja arbetspassionen.  
Lindqvist upplever att ”[c]hefen är en del av folket, men ändå en chef”, vilket denne tycker är 
ett bra ledarskap. Lindqvist upplevelse visar inslag på att en viss samhörighet finns även med 
chefen, vilket kan främja arbetspassionen (Zigarmi et al., 2011). Karlsson menar att 
”[l]edningen lägger ner mycket tid på att öka sammanhållningen men det blir för mycket 
kontroll”. Karlssons upplevelse presenterar en mer negativ bild av de gemensamma 
aktiviteterna. Denna upplevelse visar att medarbetarna är olika och upplever saker på olika 
sätt, där Karlsson upplever kontroll från ledningshåll att göra roliga saker och känna 
samhörighet. 
 
Livet som en helhet 
Flertalet medarbetare upplever att det finns en balans mellan arbete och fritid. ”Balansen 
mellan arbete och fritid kommer med åren”, menar Larsson. Denna beskrivning indikerar på 
att det inte är något som ledningen direkt skapat. Hansson upplever att det finns en dialog från 
ledningshåll om att hålla tider och inte arbeta över för mycket. ”Jo, man ser positivt på det då 
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de tycker att man gör rätt för sig”, förklarar Hansson. Denne är den enda som uppfattat att 
ledningen aktivt arbetar med livet som helhet. Eriksson beskriver att: ”På nätterna vaknar jag 
ofta och finner lösningar på problem jag grubblat på, men absolut inte på ett tvingande sätt”. 
Erikssons upplevelse indikerar på att det finns ett intresse till arbetet. Karlsson däremot 
upplever att ”[d]å jobbet är slut är jag slut”. Gustafsson förklarar att arbetet ibland följer 
med hem. ”Jag försöker att inte göra det […], det är väl engagemanget eller intresset och det 
är inte bara fördelar”, menar Gustafsson. Livet som helhet framstår som en mer förklarande 
åtgärd än en som främjar arbetspassionen. 
 
Tävlingsmoment 
Flertalet medarbetare tycker inte att det dagliga arbetet består av särskilt mycket 
tävlingsmoment. Larssons påtalar att flertalet medarbetare istället ”[s]ätter upp mycket egna 
mål för att skapa tävlingsmomentet och utmaningen”. Gustafsson upplever inte målarbetet 
som särskilt prioriterat, vilket till största del består av övergripande verksamhetsmål. 
Magnusson däremot upplever att det finns tävlingsmoment och att det är något som ökar 
motivationen till arbetet. Johansson beskriver sig själv som en tävlingsmänniska och menar att 
”[o]m ledningen säger att det här jobbet tar två veckor, då vill man gärna visa att det här gör 
vi på en vecka istället och utan att tumma på någon kvalitet”. Utifrån ovanstående 
beskrivningar framträder det som att medarbetarna i huvudsak inte upplever några direkta 
tävlingsmoment i det dagliga arbetet. Ledningens sätt att arbeta med målen på en alldeles för 
övergripande nivå indikerar på att en del medarbetare istället sätter upp egna mål i arbetet. 
Eftersom att en del medarbetare sätter upp egna mål framstår tävlingsmomentet inte som ett 
direkt resultat av ledningens sätt att arbeta, utan snarare som ett resultat av medarbetarens 
egen vilja och drivkraft. 
 
6.2.1	  Sammanställning	  medarbetare	  
Utifrån tolkningen och analysen förefaller flertalet åtgärder kunna främja medarbetarnas 
arbetspassion. Det förefaller även som att en del åtgärder inte direkt främjar arbetspassionen, 
vilka är delaktighet (arbetsplatsträffar), tävlingsmoment och livet som helhet. I Tabell 8 
presenteras en överskådlig sammanställning av åtgärderna, där kärncitat lyfts fram samt 
kopplas till litteraturen om arbetspassion. För att bekräfta nyanserna lyfts även tvetydliga citat 
fram i tabellen. De åtgärder som visar tvetydlighet utifrån medarbetarnas upplevelser är 
delaktighet, dialog, tilltro, öppenhet, lärande, uppskattning och gemensamma 
aktiviteter. De åtgärder som i huvudsak visar enighet utifrån medarbetarnas upplevelser är 
arbetsrotation och frihet under ansvar.  
  
TABELL	  8:	  Sammanställning	  medarbetarnas	  upplevelser	  

ÅTGÄRD KÄRNCITAT LITTERATUR 
Arbetsrotation ”olika arbetsuppgifter påverkar engagemanget bra […] hinner inte bli trött 

på en uppgift” 
 
”olika platser och förutsättningar […] är utmanande i sig” 
 
”arbetets omväxling gör arbetet mycket roligare” 
 
”prioriterar det som är roligt” 

Vallerand et al. (2003) 
 
 
Vallerand et al. (2003) 
 
Vallerand et al. (2003) 

Frihet under 
ansvar 

”man är inte tvungen att vänta på besked” 
 
”ökat ansvar ökar engagemanget” 
 
”ju mer detaljstyrt desto mindre inspiration” 
 
”inte vill missbruka ett ansvar” 

Cardon et al. (2009) 
 
Perttula & Cardon (2012) 
Zigarmi et al. (2011) 
Perttula & Cardon (2012) 

Resurser ”bra grejer då blir jobbet roligare” Vallerand et al. (2003) 
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”vi har utrustning […] för att klara problemen. Nog blir man mer 
engagerad”. 
 
”[h]ittar vi bra grejer så kommer inte någon chef och säger nej, om det är 
rimligt att köpa det här”. 

 
Vallerand & Houlfort (2003) 
 
 
Vallerand & Houlfort (2003) 

Delaktighet ”Engagemanget ökar när man får […] uttrycka sina önskemål” 
 
”och frågar vad man tycker” 
 
”ledningen har bestämt vad som ska gås igenom”, 

Zigarmi et al. (2011) 
Vallerand et al. (2003) 
Zigarmi et al. (2011) 

Delaktighet 
(arbetsplatsträffar) 

”Informeras mycket men det blir ingen större delaktighet” 
 
”det är agenda på dem” 
 
”ibland är man inte riktigt med i dialogen” 

 

Dialog ”Den är öppen och ärlig […] det premieras” 
 
”När ledningen lyssnar på en känner man sig respekterad” 
 
”De spontana samtalen blir ibland konstiga och […] inte direkt 
engagerande” 
 
”blivit bättre för att man tagit upp och pratat mycket om det”. 

Zigarmi et al. (2011) 
 
Zigarmi et al. (2011) 
Vallerand & Houlfort (2003) 

Tilltro ”Min chef kommer alltid att backa upp mig […] det känns bra” 
 
”är du rak och ärlig […] är det aldrig några problem” 
 
”jag kan gå till min chef […] och prata om det är något jag tycker är fel” 
 
”saknas engagemang kring våra frågor” 

Perttula & Cardon (2012) 
Cardon et al. (2009) 
Perttula & Cardon (2012) 
 

Öppenhet ”det är helheten som inspirerar” 
 
”vi får veta” 
 
”jag går inte igång på det” 
 
”Ledningen pratar ett annat språk när de delger information” 

Zigarmi et al. (2011) 
 
Zigarmi et al. (2011) 

Lärande ”mer lojal och engagerad […] eftersom de ställer upp på en” 
 
”skapar en nyfikenhet och väcker nya tankar till liv” 
 
”obligatoriska utbildningar är inte speciellt inspirerande” 
 
”vi har inte fått något erbjudande” 

Zigarmi et al. (2011) 
Vallerand & Houlfort (2003) 
Zigarmi et al. (2011) 

Uppskattning ”känner man att man gör ett bra jobb” 
 
”Får människan beröm och att folk tycker att man gjort ett bra jobb så blir 
man inställd på att det blir roligare att jobba” 
 
”Chefen säger inte så mycket […], men är det dåligt så skulle jag märka 
det” 
”det är säkert lättare att säga när något är fel, än när något är bra” 

Zigarmi et al. (2011), 
Vallerand et al. (2003) 
Vallerand et al. (2003) 

Gemensamma 
aktiviteter 

”Om ledningen ger något åt en så ger man något tillbaks” 
 
”chefen är en del av folket, men ändå en chef” 
 
”att det finns några eldsjälar som ser till att vi kör en gemensam aktivitet”. 
 
”Ledningen lägger ner mycket tid på att öka sammanhållningen men det 
blir för mycket kontroll” 

Zigarmi et al. (2011) 
 
Zigarmi et al. (2011) 
 
Zigarmi et al. (2011) 

Tävlingsmoment ”Satte upp mycket egna mål för att skapa tävlingsmomentet och 
utmaningen” 
 
”Om ledningen säger att det här jobbet tar två veckor, då vill man gärna 
visa att det här gör vi på en vecka istället” 

 

Livet är en helhet ”Jo, man ser positivt det då att de tycker att man gör rätt för sig” 
 
”Balansen mellan arbete och fritid kommer med åren” 
 
”[d]å jobbet är slut är jag slut” 
 
”Är det något problem […] som man jobbat med under dagen och så 
funderar man på det på kvällen också” 
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7.	  AVSLUTANDE	  ANALYS	  OCH	  SLUTSATSER	  
 I detta som är examensarbetets avslutande kapitel, presenteras först en sammanfattande 
analys som mynnar ut i slutsatser. Därefter sker en positionering av studiens bidrag. 
Avslutningsvis tydliggörs studiens begräsningar där ett antal förslag till framtida 
forskning lyfts fram, vilket sedan avlutas med några avlutande ord.   

7.1	  Sammanfattande	  analys	  och	  slutsatser	  
Intervjuerna och kontrollfrågorna som ställdes i samband med intervjuerna indikerar på att 
såväl ledning som medarbetare generellt har en inneboende arbetspassion. Utifrån 
sammanställningen av kontrollfrågorna framträder det som att såväl ledning och medarbetare 
på Teknik och gatuförvaltningen flera gånger i veckan känner en entusiasm och kan lägga ner 
hjärta och själ i arbetet. Vidare framstår arbetet som en viktig del i både ledning och 
medarbetares liv samt har en positiv inverkan på dem. Då aktörerna förefaller indikera en 
relativt hög grad av arbetspassion, vad är det som främjar arbetspassionen i en offentlig 
verksamhet? Frågan adresseras i denna studie med övergripande syftet: att öka förståelsen för 
hur ledningen kan främja medarbetarnas arbetspassion. Detta genom att: (1) identifiera och 
beskriva hur ledningen arbetar för att skapa arbetspassion hos medarbetarna, (2) identifiera 
och beskriva hur medarbetarna upplever dessa intentioner samt (3) utveckla en modell och 
propositioner för främjande av arbetspassion. Därmed adresserar studien ett gap bland 
befintliga studier som inte undersökt hur ledningens arbetssätt kan främja arbetspassionen hos 
medarbetarna samt avsaknaden av studier om arbetspassion inom den offentliga sektorn. 
 
Ledningens arbetssätt indikerar i linje med Williamson (2009) på en mix av institutionella 
regler. De institutionella reglerna framstår i ledningens arbetssätt i huvudsak av normer och 
värderingar och på en övergripande styrfilosofi som i huvudsak bygger på ”styrning med”. 
Ledningens arbetssätt har beskrivits med hjälp av ett antal identifierade åtgärder. Ur de 
identifierade åtgärderna som kan främja medarbetarnas arbetspassion avviker uppskattning 
och arbetsrotation från övriga åtgärder, då de präglas av ”styrning över” och kognitiva 
respektive regulativa regler. De åtgärder som har identifierats och som framstår av betydelse 
för främjandet av medarbetarnas arbetspassion är: arbetsrotation, frihet under ansvar, 
delaktighet, resurser, tilltro, öppenhet, lärande, uppskattning, gemensamma aktiviteter och 
dialog. Ur de identifierade åtgärderna indikerar frihet under ansvar kunna kopplas till 
autonomi då denna åtgärd upplevs kunna främja den inre drivkraften till arbetet hos 
medarbetaren i linje med Ryan och Deci (2000a). Delaktighet, öppenhet, gemensamma 
aktiviteter och dialog är åtgärder som framstår kunna främja gemenskapen och en känsla hos 
medarbetaren att kunna ta kontakt med andra likasinnade personer (ibid). Tilltro, öppenhet 
och dialog är åtgärder som framstår kunna främja behovet av kompetens hos medarbetaren. 
Sammantaget indikerar frihet under ansvar, delaktighet, tilltro, öppenhet, gemensamma 
aktiviteter och dialog kunna uppfylla de grundläggande psykologiska behoven utifrån Self- 
Determination Theory (Ryan & Deci, 2000a; Gagné & Deci, 2005). Det framstår som att 
medarbetarna i en offentlig verksamhet arbetar för att de upplever att arbetet är intressant och 
stimulerande och inte för att få belöning eller tillgodose krav utifrån, vilket visar att det i 
huvudsak är det inneboende i individen som främjas (Ryan & Deci, 2000a). Det visar på ett 
samspel av åtgärder är viktigt för att kunna främja medarbetarnas arbetspassion utifrån Self- 
Determination Theory (ibid). 
 
Av de främjande åtgärderna finner frihet under ansvar, delaktighet, tilltro, öppenhet, lärande, 
uppskattning och gemensamma aktiviteter stöd i litteraturen inom arbetspassion (Zigarmi et
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al., 2011; Vallerand & Houlfort, 2003; Perttula & Cardon, 2012). Arbetsrotation, resurser och 
dialog är åtgärder som tidigare studier däremot inte identifierat i sina resultat, men åtgärder 
som i denna studie visat indikationer på att kunna främja medarbetarnas arbetspassion. 
Resultaten i denna studie ger även indikationer på att frihet under ansvar, tilltro och dialog är 
åtgärder som kan främja arbetspassionen hos medarbetarna. Dessa åtgärder har i linje med 
Baron (2008) indikerat på skapande av nya idéer som ett resultat av en ökad stimulerad 
kreativitet bland medarbetare.  
 
Utifrån studiens resultat har en modell utvecklats som tar sin grund i ledningens arbetssätt och 
de identifierade åtgärder som visat indikationer på att kunna främja medarbetarnas 
arbetspassion. Modellen presenteras i Figur 4. 
 

	  
	  

FIGUR	  4:	  Modell	  över	  åtgärder	  som	  kan	  främja	  medarbetarnas	  arbetspassion	  

Modellen lyfter fram flertalet åtgärder med utgångspunkt i ledningens arbetssätt att främja 
medarbetarnas arbetspassion i en offentlig verksamhet. I synnerhet uppmärksammar modellen 
åtgärder utifrån olika aktörers beteendemönster hos ledningen. Modellen visar att ”styrning 
med” och institutionella strukturer uppbyggda på i huvudsak normativa regler förefaller 
kopplas mest till insatser som främjar arbetspassionen. De främjande insatserna påverkar 
olika för varje medarbetare och situation vilket indikerar att en mix av flera främjande 
åtgärder är av vikt för att kunna främja så många medarbetares arbetspassion som möjligt. Det 
visar på en heterogenitet i medarbetarnas upplevelser över vad som skapar arbetspassion 
finns. Ett samspel mellan ledning och medarbetare framstår som viktigt för att främja 
arbetspassionen. I denna studie har institutionella strukturer visat sig påverka medarbetarnas 
arbetspassion. Det leder in oss på följande proposition: 
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Proposition 1. Organisationer med institutionella strukturer som i huvudsak bygger 
på normativa regler främjar i högre utsträckning medarbetarnas arbetspassion än 
organisationer med institutionella strukturer som i huvudsak bygger på regulativa 
regler.  

 
Resultaten i denna studie indikerar på att ”styrning med” i huvudsak främjar medarbetarnas 
arbetspassion. Detta är något som skulle vara av värde att undersöka ytterligare i avsikt att 
driva forskningen närmre en teoretisering kring ledningens arbetssätt för att främja 
medarbetarnas arbetspassion. Det leder in oss på studiens andra proposition: 

 
Proposition 2. Organisationer som i huvudsak använder sig av styrfilosofin 
”styrning med” främjar medarbetarnas arbetspassion i högre utsträckning än 
organisationer som främst använder sig av ”styrning över”. 
 

7.2	  Positionering	  av	  studiens	  bidrag	  
Inga studier har identifierats med inriktning mot offentlig verksamhet och hur en ledning kan 
främja arbetspassionen bland medarbetarna. Genom denna studie har vi bidragit till detta gap 
inom området arbetspassion genom att identifiera åtgärder som kan främja arbetspassionen. 
Vidare kan modellen och de två propositionerna ligga till grund för teoriutveckling och 
framtida studier.  
 
Fastän detta fall kan ses som unikt, kan den kunskap som frambringats även användas av 
andra organisationer och ledningar för att främja medarbetarnas arbetspassion. De främjande 
åtgärder som identifierats i studien kan även förväntas ha ett värde för bland annat praktiker, 
policyskapare och offentliga organisationer. Det praktiska bidrag som studien genererat är i 
huvudsak ett arbetssätt som ledningen kan utgå ifrån och ett antal åtgärder som kan främja 
medarbetarnas arbetspassion och därmed skapa ett mervärde för organisationen. Modellen kan 
användas av ledningar för främjande av arbetspassion och då i huvudsak bygga på ”styrning 
med” och normativa regler. Den beskrivning som gjorts av det studerade fallet ger läsaren 
möjlighet att själv bedöma dess aktualitet. Utifrån medarbetarnas upplevelser kan ledningen 
inte enbart fokusera på någon enstaka åtgärd för främjande av arbetspassion. Istället visar 
denna studie att en ledning som arbetar med en mix av de identifierade främjande åtgärderna 
kan adressera heterogeniteten bland medarbetare och därmed främja arbetspassion på en 
bredare bas då individer påverkas olika av olika åtgärder och situationer.  
 
Såväl ledning som medarbetare som deltagit i studien har uttryckt önskemål om att få ta del 
av slutliga resultaten. Det visar att ett intresse inom området arbetspassion finns. Kännedomen 
över de problem som en del medarbetare upplever med dagens arbetssätt kan användas för att 
om möjligt reducera liknande problem i framtiden. Studien kan även ha bidragit till att ge 
läsaren en ökad förståelse om arbetspassion. Denna förståelse kan användas för att ge 
arbetspassion nya innebörder eller bekräfta sådant som redan är känt eller tros vara känt. 
	  
7.3	  Studiens	  begränsningar	  och	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  	  
Omfattande data har tillhandahållits i denna studie, men av praktiska skäl på grund av sin 
omfattning inte kunnat redovisas. En del data är också mycket svår redovisade, exempelvis 
beaktade känslouttryck vid intervjuer, gester och blickar som visar tillförsikt eller misstro och 
så vidare. Det finns ingen möjlighet att med full säkerhet värdera om urvalet av citat är 
rättvisande och analysen är korrekt. Vi kan bara ge en försäkran om att vi verkligen ansträngt 
oss för att det ska vara så. 
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Under studiens genomförande har idéer och förslag kring ytterligare forskning vuxit fram. 
Eftersom att vår studie var den första att studera arbetspassionen inom offentlig verksamhet 
skulle det vara av värde för att utveckla kunskap kring arbetspassion att utföra liknande 
studier i en större skala inom offentlig verksamhet. Det skulle kunna bidra med att pröva och 
utveckla de resultat som denna studie genererat och även öppna upp för jämförande studier 
mellan olika verksamheter. Vidare skulle det också vara värdefullt att undersöka om det finns 
någon styrform förutom styrfilosofin som indikerar på att främja medarbetarnas arbetspassion 
i en högre utsträckning.  
 
Den modell som har utvecklats i denna studie lyfter fram ett antal främjande åtgärder. Vi ser 
det som värdefullt om framtida studier med hjälp av en kvantitativ ansats undersöker i vilken 
utsträckning medarbetarna upplever respektive åtgärd. Det kan bidra till en ökad 
generalisering av studiens resultat. Avslutningsvis kan studiens propositioner ligga till grund 
för framtida studier i både kvalitativa och kvantitativa ansatser för att öka kunskapen 
ytterligare inom området arbetspassion. 	  
	  
7.4	  Avslutande	  ord	   
Tidigare forskning inom arbetspassion har identifierat ett antal åtgärder som kan främja 
medarbetarnas arbetspassion. Vår studie har indikerat på ett arbetssätt och identifierat ett antal 
åtgärder som kan främja medarbetarnas arbetspassion. Vår förhoppning är att denna studie 
kan vara till stöd för framtida forskning om hur ledningen kan främja medarbetarnas 
arbetspassion. 
 

”Alla företagsledare vill ha passionerade medarbetare”12 
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 http://www.svd.se 
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BILAGOR	  

BILAGA	  1:	  UTVÄRDERING	  EXAMENSARBETE	  
Examensarbetet har varit en stor lärdom för oss båda. Tillvägagångssättet som använts under 
arbetets gång bygger till största del på att en av oss varit huvudansvarig för en del, men där vi 
tillsammans vidareutvecklat, språkkontrollerat och framförallt finjusterat arbetet. Under 
arbetets inledande fas så identifierades på egen hand litteratur, för att sedan delas mellan 
varandra. Detta för att vi bägge skulle vara väl insatta inom det valda området. Det var en 
väldigt tidskrävande process. Efter att litteraturen hade identifierats preciserades studiens 
inledning, problemdiskussion och övergripande syfte, som under tidens gång utvecklats till 
det ytterligare. När inledning och syftet var lagt och därmed grunden för detta examensarbete 
började övriga delar att behandlas. Metod och referensramen arbetades parallellt med 
varandra. Det gjorde att ett huvudansvar tilldelades över respektive område. Därefter 
utformades en intervjuguide som låg till grund för den empiriska insamlingen.  
 
Intervjuerna har vi båda gemensamt deltagit i för att erhålla en så stor lärdom som möjligt. Vi 
har i stort sett genomfört ett likt antal intervjuer. Transkriberingarna efter varje avslutad 
intervju har slumpvis tilldelats oss båda beroende på vem som blev klar först och vilka som 
var kvar. När intervjuerna och dess transkriberingar var färdiga började arbetet med att 
framställa empirin, som delades upp i två delar (Ledning och medarbetare). Ett huvudansvar 
över respektive del fanns. Analys och slutsatser har skrivits tillsammans för att kunna 
vidareutveckla och precisera idéer samt reflektioner gemensamt. Vi har i huvudsak befunnit 
oss inom skolans lokaler för att kunna föra ett resonemang kring de olika delarna med 
varandra.  
 
Under arbetets gång har vi deltagit vid ett antal obligatoriska seminarier. Under samtliga 
seminarier har vi båda varit närvarande. Inför varje seminarium har vi gemensamt skrivit ihop 
huvudopponeringen för att sedan presentera den. För att använda tiden så effektivt som 
möjligt har vi däremot delat upp medopponeringarna mellan oss båda. Den av oss som inte 
haft huvudansvaransvar över en medopponering har i alla fall igenom arbetet för att kunna 
komma med tankar och synpunkter som sedan kunde skrivas ihop av den ansvarige. Under 
presentationen av opponeringarna har huvudopponeringen presenterats gemensamt, men där 
medopponeringen i huvudsak framförts av den som var ansvarig för den.  
 
Detta examensarbete har varit en otrolig resa, som bestått av både med- och motgångar. Tack 
vare ett bra samarbete har vi lyckats överbrygga motgångarna och stärkt oss i medgångarna.  
 
Vid eventuella frågor eller funderingar kring ovanstående redogörelse kan kontakt tas med 
någon av författarna via e-mail. 
 
Simon Blom: simblo-8@student.ltu.se  
Christian Lönnqvist: chrlon-6@student.ltu.se 
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BILAGA	  2:	  INTERVJUGUIDER	  

Ledning   

Bakgrund 
(Namn:) Behandlas konfidentiellt 
År: 
Titel: 
Antal år på nuvarande position: 
Arbetsbeskrivning: 
Tidigare erfarenhet (av liknande uppgift): 
 
Allmänt om kommunen: 

Ø Vad är kommunens vision? 
Ø Vad är en framgångsrik förvaltning för dig? 
Ø Vad anser du är det viktigaste för er förvaltnings framgång? 
Ø Vad har er förvaltning/avdelning för personalmål? Hur styr ni personalen? 

Personaltillfredsställelse? 
 
Deras egen passion? 

• Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete? 
 

• Vad tycker du om ditt arbete? 
 

• Vilken roll har arbetet för dig i ditt liv? 
 

• Ser du ditt arbete som meningsfullt för dig? 
 

• Kan du beskriva något i ditt arbete som verkligen ger dig inspiration?  
 

• Kan du beskriva något i ditt arbete som verkligen gör dig engagerad? 
 

• Finns det något i ditt arbete som är intressant och stimulerande?  
 
Hur skapas/främjas passionen på arbetsplatsen? 
 

• Vad gör ni för att inspirera de anställda att utföra ett bättre arbete? 
 

• Vad gör ni för att öka sammanhållningen/ gemenskapen inom förvaltningen? 
 

• Vad gör ni för att engagera medarbetarna? 
 

• Hur ser satsningarna ut på medarbetarna? 
 

• Vad gör ni för att få medarbetarna i förvaltningen att vara involverade och motiverade 
i arbetet?  

 
• Hur flexibla är riktlinjerna för personalarbetet och ert sätt att styra medarbetarna? 
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 Medarbetare 

Bakgrund: 
(Namn:) Behandlas konfidentiellt 
År: 
Titel: 
Antal år på nuvarande position: 
Arbetsbeskrivning: 
Tidigare erfarenhet (av liknande uppgift): 
 
Deras egen passion och hur ledningen påverkar den: 

• Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete? 
- Tycker du ditt arbete är utmanande? 
- Tycker du att du har många olika arbetssysslor? 
- Arbetar du mycket med teknisk utrustning? Är den utrustningen bra (rätta 

förutsättningar)?  
- Hur påverkar det dig att arbeta med modern utrustning? 
- Är ditt arbete mycket frihet under eget ansvar? (Lösa uppgifter på eget sätt) 
- Hur upplever du att ledningen arbetar med detta mot dig? 
- Har du mål att uppfylla i ditt arbete?  
- Vad är din upplevelse kring hur ledningen arbetar med dessa mål? Påverkar det ditt 

engagemang/inspiration/motivation i arbetet? 
 

• Vad tycker du om ditt arbete? 
 
• Vilken roll har arbetet för dig i ditt liv? 
- Pratar ledningen om någonting att det är dags att gå hem eller att du har mycket 

övertid? 
 

• Ser du ditt arbete som meningsfullt? 
	  

• Kan du beskriva något i ditt arbete som verkligen gör dig engagerad?  
- Varför gör det dig engagerad? 
- Vad gör ledningen/chefen för att främja detta? 
- Hur påverkar frihet under eget ansvar ditt engagemang i arbetet? 

(Inspiration/motivation/intressant/stimulerande)  
- Vad är din upplevelse kring arbetsledarens påverkan på ditt engagemang? 

(Inspiration/motivation/intressant/stimulerande) 
	  

• Kan du beskriva något i ditt arbete som verkligen ger dig inspiration?  
- Hur upplever du chefens ledarskap påverkar inspirationen?  

(tillit, öppenhet, feedback, positiv) 
- Hur upplever du dialogen med din chef? (Spontana samtal, utvecklingssamtal) 

	  
• Finns det något i ditt arbete som är intressant och stimulerande?  

	  
• Hur tycker du att sammanhållningen/gemenskapen är på enheten? 
- Vad gör ledningen enligt dig för att främja gemenskapen/ sammanhållningen i 

förvaltningen?  
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• Vad gör dig involverad och motiverad i arbetet? 
- Vad gör ledningen/chefen för att främja detta? 
- Hur är din upplevelse kring tävlingsmoment i arbetet? (Tävlar mot dig själv, mot 

andra) 
	  

• Hur upplever du att ledningen satsar på er arbetare? 
- Förmåner, utbildning, mässor osv? 
- Hur påverkar detta ditt engagemang/inspiration/motivation? 
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BILAGA	  3:	  KONTROLLFRÅGOR	  

 
Vänligen läs varje påstående nedan noggrant och avgör om du någonsin har känt så inför ditt 
jobb. Om du aldrig har känt så, kryssa i 0. Om du har haft denna känsla, indikera hur ofta du 
känner så. ((0) aldrig, (1) några få gånger per år, (2) en gång i månaden, (3) några gånger 
varje månad, (4) en gång i veckan, (5) flera gånger varje vecka, (6) varje dag 

 0 1 2 3 4 5 6 

1. Jag blir ofta entusiastisk när jag arbetar [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

2. Jag kan lägga ner hjärta och själ i det jag gör [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

3. Mitt arbete är en viktig del av mitt liv [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

4. Arbetet har en positiv inverkan på mig som person [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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BILAGA	  4:	  SAMMANSTÄLLNING	  KONTROLLFRÅGOR	  	  

 
0= Aldrig 
1= Några gånger per år 
2= En gång i månaden 
3= Några gånger varje månad 
4=En gång i veckan 
5= Flera gånger varje vecka 
6= Varje dag 
 
Total sammanställning för ledningen 
Fråga  Nedre kvartil  Genomsnitt  Övre kvartil  
Jag blir ofta entusiastisk när jag arbetar  4 4,74 5 
Jag kan lägga ner hjärta och själ i det jag gör 4 4,74 6 
Mitt arbete är en viktig del av mitt liv 4 4,80 6 
Arbetet har en positiv inverkan på mig som person 3 4,63 5 
TOTALT GENOMSNITT   4,73  
 
Total sammanställning för medarbetarna 
Fråga  Nedre kvartil  Genomsnitt  Övre kvartil  
Jag blir ofta entusiastisk när jag arbetar  3 4,75 6 
Jag kan lägga ner hjärta och själ i det jag gör 2 4,57 5 
Mitt arbete är en viktig del av mitt liv 3 4,75 6 
Arbetet har en positiv inverkan på mig som person 4 4,75 6 
TOTALT GENOMSNITT   4,70  

	  


