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Förord 
 
 
Ämnet i denna uppsats handlar om medarbetarskap i offentlig sektor och är skriven under 
våren 2005 för Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Industriell ekonomi och sam-
hällsvetenskap, avdelningen för Industriell organisation. Med detta förord vill jag tacka 
alla de personer som varit involverade i denna uppsats. Jag vill tacka min handledare Ani-
ta Westerström för feedback och tips angående uppsatsens utförande. Tack även till inter-
vjuade parter på Tekniska kontoret och Sunnanå Utveckling i Skellefteå för djupgående 
information angående medarbetarskap. Jag vill även tacka mina opponenter för de kon-
struktiva synpunkter och åsikter jag fått vid seminarietillfällena. De har varit till stor hjälp 
för uppsatsens fortskridande.  
 
Trevlig läsning! 
 
 
Luleå, Juni 2005. 
Sandra Lundström 
 
 



Abstract 
 
 
The aim of this thesis was to study if the empowerment process in the public sector could 
influence the absence numbers and if this work has affected the situation for the co-
workers. Many organisations today are working with empowerment and are hoping, that 
by doing so, they will be able to increase the participation amongst the co-workers and 
thereby decrease the absence numbers in the organisation. To assist them in this process, 
there are companies that are specialized in this area of work. The investigation was carried 
out with a qualitative angle. Two interviews were carried out, one with the head manager 
of Tekniska kontoret, Hans Andersson and one with Charlotta Dahlqvist, co-worker at 
Sunnanå Utveckling. Relevant information has also been gathered from interviews with 
three co-workers at Tekniska kontoret, and also through literature, booklets and home-
pages. The results are pointing out that some leaders are negative towards the education 
and are doing little to help in best possible way. As a solution I suggest that managers 
must have full insight into what the education will mean for the organisation as a whole 
and how this will affect the situation of the co-workers and the managers. This in order to 
ensure effective organisational change. 



Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om medarbetarskapandet inom offentlig sektor 
kunde inverka på ohälsan i organisationen och om detta arbete har påverkat situationen för 
medarbetarna. Många organisationer arbetar i dag med medarbetarskapsutbildningar och 
hoppas, genom att använda sig av denna utbildningsprocess, att kunna öka delaktigheten 
och därmed minska ohälsotalen i organisationen. Till sin hjälp har de många gånger eta-
blerade företag som arbetar med denna sorts förändring. Undersökningen genomfördes 
med ett kvalitativt förhållningssätt. Två intervjuer genomfördes, en med högste chefen för 
Tekniska kontoret, Hans Andersson. Den andra genomfördes med Charlotta Dahlqvist, 
medarbetare på Sunnanå Utveckling. Information har även erhållits genom intervjuer med 
medarbetare på Tekniska kontoret samt via litteratur, häften och hemsidor. Resultatet visar 
att utveckling pågår, men att en del ledare ställer sig emot utvecklingen och gör lite för att 
hjälpa till på bästa möjliga sätt. Förslagsvis anser jag att ledarna måste ha full insyn i vad 
utbildningen kommer att medföra för organisationen i stort, såväl som för medarbetarna 
och ledarna i organisationen för att effektiv förändring ska kunna ske. 
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1 Inledning  
I inledningen beskriver jag relevant bakgrundsfakta till uppsatsen samt redogör för syftet, 
problemformuleringen samt de avgränsningar jag kommer att följa.  
 

1.1 Bakgrund 
Forskning publicerad på Statistiska centralbyråns hemsida, www.scb.se, visar att organisa-
tioner i dagsläget kännetecknas av höga ohälsotal, ofta beroende på stress och utbrändhet. 
En önskan om att finna orsaken bakom dessa ohälsotal och hur de kan förhindras har i 
dagsläget medfört att organisationers intresse för dessa arbetsrelaterade problem har ökat, 
påpekar Sunnanå Utveckling. En anledning till detta torde vara en insikt om att sjukfrån-
varon och ohälsan på arbetsplatsen innebär stora påfrestningar för både människor, företag 
och samhälle. Dessa ohälsotal leder till kostnader för individen såväl som organisationen 
och samhället i stort. Individen får en lägre livskvalitet och sämre möjligheter till en till-
fredsställande fritid på grund av en lägre inkomst. Arbetsgivare förlorar pengar i form av 
lägre produktivitet och mindre sysselsättning. För samhället i stort innebär de höga 
ohälsotalen att stora summor av sjukförsäkring måste betalas ut.  
  
En orsak till de ohälsotal som återfinns i dagens organisationer ges av Eklund och Lund 
(1998, s 5-7). De framhäver att medarbetarna i många organisationer felaktigt ses på som 
en kostnad för organisationerna istället för som tillgångar. Orsaken till denna negativa 
människosyn, påpekar de, är en rädsla och en oförmåga att acceptera olikheter på arbets-
platsen. Dessa faktorer samt en oförmåga att som både ledare och medarbetare se sina 
egna brister och tillgångar har gjort att det förekommit ett dåligt klimat som medfört 
ohälsotal (ibid.). De utvecklande åtgärder som dessa organisationer måste tillämpa, för att 
minska ohälsotalen, bör leda dem in på de arbetssätt som kännetecknar en lärande organi-
sation och som del av detta bli mer inriktade mot medskapande och delaktighet för alla i 
organisationen. 
 

1.2 Problemdiskussion 
En lärande organisation är enligt Mesut (2003) ett uttryck för en lärande kultur med en 
human människosyn och ett helhetstänkande kring person och organisation i en föränd-
ringssprocess. Mesut påpekar att den lärande organisationen har kraften att anpassa sig till 
omgivningens krav och att den är skapande och under ständig utveckling (ibid.). Heraty 
(2005) och Nyhan, Cressey, Tomassini, Kelleher och Poell (2004) påpekar att organisatio-
nen kännetecknas av ett kontinuerligt lärande för alla med en hög nivå av ansvar och initi-
ativtagande. Lärandet i organisationen ska hjälpa individerna att finna ett sätt att ta till sig, 
förbättra och föra vidare kunskap. Det handlar också om att ha kunskapen att förändra sig 
och tillägna sig nya kompetenser och insikter. Fortsättningsvis stateras det att den lärande 
organisationen har förmågan att uppmuntra till lärande bland sina representanter och gyn-
nar utbyte av information mellan de anställda. Därmed menar författarna att kunskapen 
ökar bland organisationens medlemmar. Denna förmåga till lärande skapar en väldigt an-
passningsbar organisation där människor måste godta och anpassa sig till nya uppslag och 
förändringar genom en delad framtidssyn (ibid.). Nyhan et al (2004) påpekar dock att det 
kan ta lång tid att bli en lärande organisation. Det gäller här att förstå att en alltför snabb 
anpassning inte nödvändigtvis leder till positiva resultat. Till en början kommer organisa-
tionen att symboliseras av förvirring och kaos och en balans mellan ombildning och taktik 
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måste därför finnas. De organisationer som ämnar bli lärande måste arbeta med omgiv-
ningen så att denna är öppen för samspel (ibid.).  
 
Att bli en lärande organisation innebär en förändring i många delar av företaget, exempel-
vis arbetsklimatet, kommunikationen och medarbetares kompetens. Den del av organisa-
tionen som dock oftast är svårast, men samtidigt mest betydelsefull att förändra, är indivi-
derna i organisationen, påpekar Rubenowitz (1994, s 164). Den delade visionen som ska 
symbolisera en lärande organisation medför därför att organisationen måste vara medveten 
om både företaget i stort såväl som individerna i företaget. Tänkandet i den lärande orga-
nisationen betyder helt enkelt att ledarens syn inkluderar ambitionerna och kompetensen 
hos de individuella arbetarna och inte bara organisationens mål (ibid.).  
 
Även Axelsson (1996, s 45) nämner medarbetarnas delaktighet i den lärande organisatio-
nen. Han betonar vikten av att, när det gäller den enskilda individens, det vill säga medar-
betarens roll, se till just medarbetarnas kompetens och hur denna kan utvecklas till det 
bättre. De anställdas kompetensutveckling och engagemang är en förutsättning för fram-
gångsrika organisationsförändringar påpekar författaren och nämner att för att skapa en 
lärande organisation måste lärande och kreativitet uppmuntras (ibid.). Tengblad (2003, s 
16) håller med och framhäver att det är av yttersta vikt att ta medarbetarnas kompetensut-
veckling i beaktning vid organisationsförändringar. Dessvärre, påpekar Tengblad, är det 
oftast chefen eller ledaren som står i centrum och detta kan många gånger kan leda till att 
medarbetarnas betydelse undervärderas (ibid.).  
 
Medarbetarnas kompetensutveckling definieras enligt Axelsson (1996, s 20) som alla åt-
gärder en organisation vidtar för att försäkra sig om att de ständigt har tillgång till dugliga 
och kvalificerade medarbetare. Kompetensen måste underhållas och utvecklas för att 
åstadkomma den kontinuerliga förändring som är nödvändig och önskvärd. Kinlaw (1995, 
s 18) framför vidare att det är den inlärda kunskapen, kombinerad med vilja och förutsätt-
ningar för att använda den, som ger kompetensen. Av denna anledning är det alltid viktigt 
att ledningen hyser förtroende för de underställda medarbetarna, försöker motivera dem 
samt ger dem konkreta befogenheter att använda sin kompetens. Den nya kompetensen 
kan enligt Rubenowitz (1994, s 179) exempelvis erhållas genom olika typer av dynamisk 
övning, som till stor del handlar om att finna en ny och starkare självbild av sig själv. Des-
sa övningar är, enligt honom, en bra metod för att försäkra framgång i kompetensutveck-
lingen och bör följas av en utvärderingsprocess av något slag för att utvärdera huruvida de 
haft någon positiv effekt eller ej (ibid.).  
 
Uttryck som ofta går hand i hand när man pratar om individen i organisationen och dess 
kompetensutveckling är medarbetarskapandet. På grund av ohälsotillstånden i organisatio-
nen i dagsläget är det av stor vikt att på bästa möjliga sätt bemöta och utveckla sitt medar-
betarskap. För vissa organisationer inom den offentliga sektorn pågår det i dagsläget stora 
förändringar som ska leda till ett bättre arbetsklimat och därigenom minskade ohälsotal. 
Ordet medarbetarskap innebär bland annat att medarbetarna ska lära sig att arbeta som ett 
team, förbättra samsynen, samarbetet och sammanhållningen samt att främja trivsel och 
god stämning i organisationen. Att ha lika möjligheter till delaktighet och utbildning hand-
lar också enligt, Nyhan et al (2004), om humana förmåner såsom en känsla av mervärde, 
om förståelse och respekt för medmänniskor. Ökad delaktighet och engagemang är nyck-
elord för främjandet av ett positivt medarbetarskap som ska förhindra och minska ohälsa, 
utbrändhet och andra negativa organisationsfaktorer.  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att se om arbetet med medarbetarskap inom offentlig sektor 
kan inverka på ohälsotalen i en organisation. Ur syftet kommer forskningsfrågan: 
 

• Har arbetet mot att främja större delaktighet och medskapande hos medarbetarna 
medfört att ohälsotalen och situationen för medarbetarna i organisationen har på-
verkats? 

 

1.4 Avgränsningar  
Termen lärande organisation involverar många mindre delområden. Undersökning av alla 
dessa delområden skulle medföra att omfattningen på uppsatsen blir alltför stort och tids-
aspekten skulle inte räcka till. Jag har därför avgränsat mig till att endast beröra den del av 
en lärande organisation som benämns medarbetarskap. 
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2 Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilken vetenskaplig inriktning och vilket an-
greppssätt jag använt mig av. Jag kommer även att redogöra för val av forskningsdesign, 
samt hur jag har samlat in aktuell data. Avslutningsvis kommer även en diskussion kring 
reliabiliteten och validiteten i undersökningen att föras. 
 

2.1 Litteratursökning 
På grund av att ämnet medarbetarskap, i den mening jag ämnar undersöka det, inte finns 
omskriven i litteratur i stor omfattning har sökandet varit relativt komplicerat. Jag började 
med att söka information angående en lärande organisation för att sedan smalna av mitt 
område till just medarbetarskap. 

 
Nästa steg var att söka artiklar. Detta gjordes i Sveriges nationalbibliografi Libris och i 
Lucia, Luleå Tekniska Universitets (LTU) bibliotekskatalog på Internet, för att hitta den 
information som krävdes för denna uppsats. Jag använde mig av bestämda sökord och 
kombinationer av sökord både på svenska och engelska. Dessa var lärande organisation, 
medarbetarskap, co-worker och personell AND training. Även genom databaserna Eme-
rald och Ebsco hittade jag artiklar som jag nyttjade i uppsatsen. Sökorden här var endast 
på engelska och bestod av bestämda relevanta sökningsord och kombinationer av ord, så-
som learning organisation, co-work*, organisation, personell AND training. Jag använde 
mig även av AND och OR i min sökning för att få så många relevanta träffar som möjligt.  
 
Vidare sökte jag på LTU:s campusbibliotek efter passande litteratur. Detta gjordes även 
det genom sökprogrammet Lucia. Viss information har även kommit från informationshäf-
ten och hemsidor.  
 

2.2 Forskningsdesign 
Forskaren kan välja mellan att använda ett kvantitativt eller kvalitativt angreppssätt. I den-
na studie valde jag att använda ett kvalitativt förhållningssätt då denna metod känneteck-
nas av ord istället för tal och därför passar bra vid intervjuer. Vidare valdes denna metod 
då detaljerade beskrivningar om händelser och belägenheter skulle fås fram om den valda 
forskningsfrågan.  
 
När man pratar om forskningsdesign handlar det främst, enligt Denscombe (2000, s 207), 
om upplägg, struktur och angreppssätt, det vill säga vilken typ av upplägg man använder 
sig av i arbetet. Tre metoder nämns: Induktion, deduktion och abduktion. Enligt Thurén 
(2003, s 19), betyder det induktiva tillvägagångssättet att författarna utgår från informa-
tionsinsamling och utifrån empirin försöka skapa teorier eller modeller som de sedan för-
söker konstruera generella och teoretiska slutsatser av. En andra metod, deduktion betyder 
att forskaren utgår från redan beprövade teorier inom ett specifikt område och det sista 
tillvägagångssättet, abduktion, handlar om att fokusera på ett speciellt sätt att tänka. Ab-
duktion innebär att hitta den förklaring, det vill säga hypotes som för tillfället bäst förkla-
rar några givna data (ibid.). Då jag i huvudsak använt mig av tidigare använd kurslitteratur 
och teorier anser jag mig ha använt den deduktiva metoden.  
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2.3 Undersökningsansats 
Fem olika metoder kan, enligt Denscombe (2000, s 42) användas för vetenskapliga under-
sökningar. Dessa är surveyundersökning, fallstudie, experiment, aktionsforskning och et-
nografi. Fallstudie som undersökningsansats var lämpligt i denna uppsats då den ger flera 
sätt att finna information på. En fallstudie innebär dessutom att forskaren undersöker en 
eller ett litet antal undersökningsenheter för att kunna dra speciella slutsatser snarare än 
generella. En fallstudie fokuserar därtill på det verkliga förhållandet, vilket i detta fall 
handlar om hur organisationens lärande ser ut (ibid.). Nackdel med denna metod är att tro-
värdigheten kan ifrågasättas i de förenklingar som görs utifrån resultatet. Fallstudie som 
undersökningansats valdes även då jag ville finna djupgående information genom att för-
söka synliggöra annars svårhittad information. I denna uppsats består den djupgående in-
formationen av de svar som erhållits från medarbetarna på Tekniska kontoret. 
 

2.4 Undersökningsenheter 
Vid val av undersökningsenheter började jag med att bestämma ett område som skulle 
vara intressant att undersöka. Efter detta val började jag att söka företag som arbetade med 
just det valda ämnet. Efter att ha letat efter företag på Internet och fått tips och råd be-
stämde jag mig slutligen för två företag belägna i min hemstad, Skellefteå.  
 
Tekniska kontoret i Skellefteå kommun valdes då de arbetar kontinuerligt med att förbättra 
medarbetarskapet i organisationen. Det valdes även då jag själv har erfarenhet av både 
praktik och arbete inom organisationen. Den andra undersökningsenheten, Sunnanå Ut-
veckling valdes då de är ett bolag som arbetar med att hjälpa företag att förbättra sitt ar-
betsklimat. Sunnanå utveckling utsågs även då de arbetar tillsammans med Tekniska kon-
toret för att förbättra medarbetarskapandet vid Tekniska kontoret. Båda företagen valdes 
dessutom då de var belägna i samma stad. 
 

2.5 Empirisk studie 
Primärdatan har samlats in genom personliga intervjuer med bland andra Hans Andersson, 
högsta chef och ansvarig för medarbetarutbildningen vid Tekniska kontoret i Skellefteå 
samt intervjuer med tre anställda, som valt att vara anonyma, vid Tekniska kontoret. Inter-
vju med Charlotta Dahlqvist, anställd hos Sunnanå Utveckling har även genomförts. Hans 
Andersson valdes ut då han har stort ansvar över utbildningen vid Tekniska kontoret, 
Charlotta Dahlqvist valdes då hon var delaktig i just Tekniska kontorets utbildningspro-
cess och de tre medarbetarna vid Tekniska kontoret utsågs då de finner utbildningen vara 
mycket intressant och ser sig som aktivt försöka förbättra medarbetarskapet i praktiken. 
Intervjuer som insamlingsmetod har använts då informationen ej varit av komplicerad art 
samt att ett djup i informationen har krävts. Utöver detta anser jag det vara den enklaste 
metoden att finna relevant information på. Tre typer av intervjuer nämns av Denscombe 
(2000, s 134-135). Dessa är strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 
I mitt fall hade jag i förväg bestämt relevanta frågor och områden som gav möjlighet till 
öppna svar, en diskussion och fördjupade följdfrågor. Intervjufrågorna har därför varit av 
semistrukturerad art (Bilaga A). Vid intervju med medarbetarna på Tekniska kontoret 
ställdes vissa av frågorna från intervjumallen. Intervjun var dock mer av öppen typ och 
mötet kännetecknades mer som en diskussion än en intervju. Intervjuerna har dessutom 
varit av arterna personliga såväl som gruppintervjuer, då jag genomfört dessa enskilt med 
den intervjuade parten samt med flera informanter vid ett och samma tillfälle. 
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Respondenterna kontaktades först via e-post för att undersöka om intresse fanns. Tidsbok-
ning skedde efter att jag förklarat vad det var jag ämnade undersöka och hur jag skulle 
vinkla min uppsats. Nästa steg var att utarbeta relevanta intervjufrågor. Detta gjordes med 
hjälp av vald teori samt de forskningsfrågor jag ställt i uppsatsen. Intervjun med Hans An-
dersson skedde via e-post på grund av hans pressade tidsschema. Frågorna skickades till 
honom 27:e april 2005 och besvarades några dagar senare. Intervjuerna med medarbetarna 
på Tekniska kontoret har skett både via e-post och direktmöten. Första intervjutillfället tog 
plats den 27:e april 2005 klockan 14.00 i Tekniska kontorets lokaler och varade ungefär en 
timme. De följande två dagarna träffades vi ytterligare för kompletterande frågor. Inter-
vjun med Charlotta Dahlqvist tog plats den 29:e april 2005 kockan 9.30 till 11.30 på Sun-
nanå Utvecklings kontor i Skellefteå. Intervjun var till sättet öppen och mycket diskussion 
förekom. I alla fallen har det funnits möjlighet att komplettera informationen genom att 
ställa frågor via e-post eller telefonsamtal. 
  

2.6 Tillförlitlighetsöverväganden 
Vid uppsatsskrivande används två termer för att försäkra uppsatsens äkthet: reliabilitet och 
validitet.  
  

2.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Thurén (2003, s 22) om tillförlitligheten hos undersökningen 
och betyder att reliabilitet är förmågan att göra en upprepande likadan undersökning och 
komma till samma slutsats. Ju högre reliabilitet man har, ju säkrare är den data forskaren 
samlat in. Mer förkortat, när en undersökning är utförd på rätt sätt, råder det reliabilitet 
(ibid.).  
 
Resultat av intervjuer kan ge en väldigt positiv bild av företaget som helhet, vilket kan 
vara en självklarhet då man frågar en högt uppsatt ledare om hur verksamheten fungerar. 
Eftersom intervjun med Hans Andersson skedde via e-post kan både validiteten och relia-
biliteten ifrågasättas. Information kan ha missförståtts från min sida och kanske inte skulle 
ha tolkats likadant vid en upprepande intervju. Hans Andersson kanske även han missupp-
fattade frågorna och gav ett annat svar än som var menat. Svaren på intervjufrågorna kan 
även ha påverkats av miljön vid den andra intervjun, då Charlotta Dahlqvist befann sig på 
sin arbetsplats där hon kände sig lugn och säker. Ytterligare en sak att beakta är frånvaron 
av en bandspelare. Denna frånvaro kan ha medfört att relevant information glömdes och 
försvann när svaren istället antecknades. Reliabiliteten har dock ökats genom att följdfrå-
gor har ställts och svaren noggrant diskuterats så att betydelsen ej har missuppfattats. 
Stödjande information har även inhämtats för att eliminera missuppfattningar samt för-
stärka svaren.  
 
Fortsättningsvis skulle, vid användande av endast Hans Anderssons svar, uppsatsen kunna 
vara missvisande då inte medarbetarnas åsikter framkommit. En upprepande undersökning 
skulle kunna ge ett annorlunda resultat. Reliabiliteten har dock varit hög då medarbetarna 
kontaktats och deras åsikter angående utbildningen noggrant diskuterats. Reliabiliteten kan 
också funderas över då viss del av teorin består av litteratur utgiven av Sunnanå Utveck-
ling. Dock anser jag att denna faktor inte har påverkat resultatet då vald teori gäller relativt 
generellt om ämnet och inte är specifikt för Sunnanå Utveckling samt att flera källor har 
ställts emot varandra. 
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2.6.2 Validitet  
Att den genomförda forskningen har god validitet är av stor vikt för studiens slutsatser på 
pekar Denscombe (2000, s 103). Thurén (2002, s 22) påpekar att validitet betyder i vilken 
utsträckning forskaren undersöker det han avser att undersöka. Det man åtagit sig att ta 
reda på ska helt enkelt vara det man verkligen utreder.  
 
Validiteten i uppsatsen har stärkts genom att jag innan genomförda intervjuer förberett 
mig noggrant genom att sätta mig in i begreppet medarbetarskap och därigenom gjort re-
levanta frågor. Jag förde även anteckningar i form av stödord under intervjuerna. Efter 
genomförda intervjuer har mer utförligare anteckningar gjorts för att väsentlig information 
inte ska ha förbisetts. Validiteten har även höjts genom att möjlighet funnits för ytterligare 
frågor samt den diskussion som förekommit vid merparten av intervjuerna. En missupp-
fattning om vad ämnet betyder skulle kunna leda till att validiteten ifrågasätts. Validiteten 
har dock varit stark då ordet medarbetarskap och dess betydelse har varit samstämmigt 
mellan mig och de intervjuade parterna. Denna samsyn framkom innan intervjuerna ge-
nomfördes. 
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3 Teoretisk referensram 
Uppsatsens teoriram inför den empiriska studien har sin grund i vad som skrivits om och 
diskuterats kring ämnet. Jag kommer i denna uppsats att använda mig av en teoriram som 
bygger på allmängiltiga teorier som gäller generellt om ämnet.  
 

3.1 Medarbetarskapsprocessen 
Kinlaw (1995, s 36) nämner en medarbetarskapsprocess som går ut på att utveckla och an-
vända kompetensinflytande. De sex informationsflödena i figur 3.1 finns, enligt Kinlaw 
(1995, s 37) till för att medarbetarskapsprocessen ska kunna genomföras på bästa möjliga 
sätt. 
 
Det första steget, innebörden av processen, handlar om vad som ska ändras för medarbe-
tarna i organisationen. Nästa steg blir att diskutera om vinsterna som kan antas tillkomma 
och varför medarbetarskapet är bra för organisationen. Målen för att nå dessa vinster ska 
sättas upp och gärna kännetecknas av många alternativ så att medarbetarna själva kan väl-
ja det alternativ som passar bäst för dem. Det fjärde steget, strategierna, handlar om hur 
målen ska uppnås och femte steget om hur kontrollen skiljer sig från organisationer utan 
medarbetarskap. Slutligen ska organisationen diskutera vilka nya roller och funktioner 
medarbetarskapet medför för att medlemmarna ska lära in nya kompetenser i enlighet med 
medarbetarskapet (ibid.).  
 

 
Figur 3.1 Modellen för medarbetarskapsprocessen. Kinlaw (1995, s 36). 
  
De sex övriga stegen som återfinns i figuren visar den kontinuerliga förbättring som sker 
inom en organisation och följer informationsflödets punkter, enligt Kinlaw (1995, s 35). 
Första punkten, definiera och förmedla, handlar om att varje person i organisationen själva 
ska bestämma vad medarbetarskapet står för. Nästa punkt, att fastställa mål och strategier 
handlar om att tillsammans (ledning och medarbetare) besluta vad som ska göras för att 
stärka organisationen. Efter att detta beslutats är det dags för utbildning av de anställda. 
Att lära sig sina nya roller inom organisationen är en viktig del i medarbetarskapandet. 
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Att anpassa företagets struktur betyder att organisationen ska präglas av mindre ordergiv-
ning och byråkrati. En mer demokratisk och delegerande organisation leder enligt Kinlaw 
(1995, s 36) till en ”gladare” organisation. Nästa steg är att anpassa företagets system för 
planering och bemanning efter vad definitionen på medarbetarskapet är och slutligen ska 
processen utvärderas och förbättras för att nå bästa möjliga resultat (ibid.). 
 

3.2 Medarbetarnas behov 
Det första som måste beaktas när en förändring ska ske, speciellt på en arbetsplats, är 
medarbetarnas behov. Rubenowitz (1994, s 44-46) nämner Maslows behovspyramid som 
en bra grund till att analysera de olika behoven som finns på en arbetsplats. Pyramiden be-
står enligt författaren av fem trappsteg. Längst ner är de fysiologiska behoven, följt av 
trygghetsbehoven, samhörighetsbehoven, behov av socialt accepterande samt slutligen be-
hov av självförverkligande. De lägre behoven symboliserar enligt Rubenowitz bristbehov 
medan de högre behoven symboliserar utvecklingsbehov (ibid.).  
 
Grundtanken med modellen är, enligt Rubenowitz (1994, s 43-44) att alla individer i orga-
nisationen, vid en given tidpunkt, har ett antal rivaliserande behov. Ett av dessa behov är 
dock starkare än de andra och driver individen att handla för att försöka tillgodose just det 
behovet. Alla individer i organisationen har samtliga behov som återfås i behovspyrami-
den. Det är dock endast de ostillade behoven som leder till viljekraft och sysselsättning 
och dessa betecknas därför för motivationsfaktorer. Individen rör sig uppför behovspyra-
miden, då de grundläggande behoven är tillfredställda. Om individen inte lyckas få sina 
behov tillfredställda på en av de fem trappstegen rör sig individen istället nerför behovs-
trappan för att på nytt få sina grundläggande behov tillfredställda. Det gäller alltså för de 
ansvariga för utvecklingen att ta reda på vilken nivå alla anställda befinner sig på för att 
kunna genomföra en så lyckad utveckling som möjligt (ibid.).  
 

3.3 Olikheter mellan medarbetarna 
Förutom att inse medarbetarnas olika behov gäller det för den ansvarige utvecklaren att 
även förstå att alla medarbetare är olika. Enligt Ahltorp (2001, s 20-33) finns det fyra olika 
sorters människor och medarbetare. Den första är resultatjägaren som kännetecknas av en 
stark vilja att få saker gjorda på en gång. Denna typ gillar inte att vänta eller att lyssna på 
folk, långsamhet eller småprat. Denna person vill enligt Ahltorp att förändringen sker 
snabbt.  
 
Nästa medarbetare är organisatören som är en ordningsam, ordentlig och pålitlig medar-
betare. Organisatören är bra på vardagliga saker och har krav på kvalitet och noggrannhet. 
Dessa personer är ofta väldigt lätta att samarbeta med eftersom de är tydliga i vad som ska 
göras och har stora krav på sig själva att utföra arbetet på bästa möjliga sätt (ibid, s 28).  
 
Den tredje personligheten nytänkaren kännetecknas av en äventyrlig lust, impulsivitet, 
omväxling och spontanitet. Personen avskyr rutiner, planer, detaljer och allt det invanda i 
organisationen. Nytänkaren är en medryckande person och älskar allt som är nytt, i vissa 
fall med negativa följder då tålamodet är så bristfälligt att denne sorts medarbetare inte 
kan sätta sig in i hur nya saker fungerar. Ett ordspråk som kännetecknar nytänkaren är: … 
”om man står med båda fötterna på jorden kommer man ingenstans” (Ahltorp, s 32). 
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Den sista personligheten är samordnaren. Typiskt för denna är, enligt Ahltorp (2001, s 33) 
att han/hon är lyssnande, lyhörd, social och anpassningsbar. Personen gillar dock inte 
snabba ryck, stress, konflikter och kritik. Samordnaren bryr sig väldigt mycket om andra 
människor och kan se vad andra tycker och tänker innerst inne. Samordnaren får på grund 
av sin finkänslighet och förståelse för andras känslor andras förtroenden och öppenhet. 
Dessa personer kan fungera som en sorts kurator på arbetsplatsen som lite lågmält bjuder 
in till förtroendefulla samtal. 
 

3.4 Medarbetarskapet i organisationen 
Enligt Tånnander och Marklund (1994, s 35) handlar medarbetarskap om att förändra atti-
tyden till att aktivt vilja och våga utveckla förmåga och kunskap. Medarbetarskapet ska 
vara öppet, ärligt och ödmjukt och alla ska inse sina brister och tillgångar. Författarna lis-
tar fyra punkter som är viktiga att beakta när det gäller medarbetarskap: 
 

• Med lust och engagemang 
• Rätt information 
• Att alltid göra sitt bästa  
• Ledaren som modell och förebild  

 
De framhäver vidare att medarbetarskap bland annat innebär att människor: 
 
• kan kommunicera öppet, konstruktivt och lärande kring både positiva och negativa 

händelser, resultat och upplevelser 
• kan tolerera, acceptera och hantera människors olikheter 
• kan hjälpa individerna att vara mer delaktiga i organisationen 

 
Hällsten och Tengblad (2002, s 19) påpekar att medarbetarskapet i organisationen inte får 
vara ensidigt definierat från ledarnas sida utan medarbetarna måste själva vara med och 
aktivt forma detta innehåll. De framhäver vidare att medarbetarskap handlar om att ta stort 
ansvar för sitt eget arbete och måna om att samverka med kollegor och att bidra till en god 
stämning och kamratskap på arbetsplatsen. I det goda medarbetarskapet försöker medarbe-
tarna att finna en balans mellan att vara lojal mot arbetsgivaren, mot arbetskollegorna men 
även till sig själva (ibid.).  
 

3.4.1 Den medskapande individen 
Enligt Eklund och Lund (1998, s 39-40) är den medskapande människan påverkbar såväl 
som påverkande själv. Personen vägleds av sina egna värderingar och val, som prövats 
och ständigt omprövas i gemenskap med andra. Denna människa är medveten om betydel-
sen av det egna valet och den egna viljan. Viljan att vara medskapande kommer från till-
tron till och medvetenheten om att vi gemensamt kan klara det som var och en individuellt 
inte klarar av. Tengblad (2003, s 15) håller med och skriver att den medskapande männi-
skan har viljan att ta ansvar för sitt arbete och befogenheten att fatta egna beslut. Att 
benämnas den medskapande människan innebär enligt honom att vissa beslut ska delege-
ras till medarbetarna så att de på så sätt får mer delaktighet i organisationens verksamhet. 
Den medskapande människan har alltså mer personalansvar. Relationen mellan personal-
ansvar och medarbetarskap sätter gränser för varandra, kompletterar, berikar eller motver-
kar medarbetares ansvarstagande, lojalitet och engagemang. Tengblad påpekar att perso-
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nalansvar och den medarbetande människan utövas alltid i ett samspel och måste därför 
förstås i relation till varandra (ibid.). 

3.4.2 Ett utvecklande lagarbete 
Definitionen av ett utvecklande lagarbete är enligt Tånnander och Marklund (1994, s 87-
89) en arbetsform där ett lag tillsammans klarar av att prestera bättre än de skulle ha gjort 
om de var och en arbetade enskilt. Kvaliteten, effektiviteten och tillfredsställelsen är alla 
faktorer som stärks vid ett utvecklande lagarbete. Författarna påpekar att laget, det vill 
säga medarbetarna tillsammans har ett sätt som gör att hela laget utvecklas såväl som 
verksamheten. Det bästa enligt Tånnander och Marklund är när människorna i laget kän-
netecknas av olika individer som arbetar för det gemensamma bästa. Detta förklarar de 
med att olika personligheter ger olika styrkor i många områden. Axelsson (1996, s 54) hål-
ler med och förklarar detta med att genom att arbeta i lag använder medarbetarna sina per-
sonliga kunskaper och färdigheter tillsammans för att lösa problem och utveckla innovati-
va idéer för organisationen. Tånnander och Marklund (1994, s 88) listar fyra punkter som 
är viktiga att tänka på när man ska fungera som ett team: 
 

• att se olikheter som en tillgång 
• att var och en kan utgå från sig själv 
• att arbeta verklighetsnära 
• att i varje skillnad se ett lärande och en utvecklingspotential 

  
”Lagarbete handlar om att fråga sig vad var och en kan, vet, vill och vågar.” Tånnander 
och Marklund (1994, s 88). Förloppet för ett utvecklande lagarbete kännetecknas av ut-
veckling följt av förändring följt av rörelse (ibid.).  
 

3.5 Arbetsformer 
Utvecklande arbetsformer betyder enligt Tånnander och Marklund (1994, s 107) arbets-
former som gör det lättare att utvecklas och ständigt förändras till det bättre. Förändring av 
arbetsformer, påpekar de, ger en tänkbarhet att våga lämna gamla sätt att vara för att prova 
nya. Träning och utveckling är enligt Mesut (2003) en process för att systematiskt utveck-
la arbetsrelaterad kunskap och färdighet för att i slutändan förbättra produktiviteten i orga-
nisationen. Det är en planerad ansträngning av en organisation för att lära medlemmarna 
det rätta organisationsbeteendet i enlighet med organisationens mål. Genom att erbjuda en 
specifik träning kan självmedvetenheten, kunskaperna och motivationen att prestera bättre 
på arbetsplatsen förbättras (ibid.).  
 
Axelsson (1996, s 39) påpekar att en motiverad person är mer benägen och har lättare att 
lära sig och att detta är en aspekt som är viktig att belysa i ett företag vid förändring. En 
person som är motiverad är dessutom mer villig att försöka lära sig mer än andra omotive-
rade individer påpekar Axelsson. Han framhäver att en individs lärande består av tre 
stycken delar: Kunskaper, färdigheter och viljan. Viljan, som fås av motivationen är den 
del som är viktigast, då nya kunskaper och färdigheter bäst utvecklas vid en stark vilja att 
tillämpa sig dessa. Författaren påpekar att ”om hon saknar motivation, så aktiveras inte 
viljan” (ibid.). 
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3.5.1 Olika träningsmetoder 
Barrett (2002) betonar att organisationer använder sig av olika träningsmetoder för att in-
dividen ska tillägna sig ny kunskap. Vanligtvis sker denna utbildning enligt henne av on-
the-job-training på eller utanför arbetsplatsen. Denna utbildning innebär att man gradvis 
omskapar arbetsuppgifterna och att man lär av varandra inom eller utanför organisationen. 
Exempelvis kan praktik på andra enheter eller bildandet av olika nätverk vara bra för utby-
te av erfarenheter och inlärning av varandra. On-the-job-training finns till för att stödja 
och utforma medarbetarnas inlärande. Många gånger använder man, enligt Barrett (2002), 
interna projektledare eller träningspersonal för att lära upp sina medarbetare. Många orga-
nisationer använder sig dock av externa tränare för att tillfredsställa sina organisatoriska 
behov. Rubenowitz (1994, s 177) påpekar att det med den externa metoden kan finnas vis-
sa problem. Den största nackdelen ligger i att man inte kan ta hänsyn till det företagsspeci-
fika. Det kan ibland vara svårt för den enskilde kursdeltagaren att se på vad sätt det som 
lärs ut kan tillämpas inom den egna organisationen. Författaren påpekar dock att detta 
även kan vara en svårighet vid intern utbildning om företaget inte använder sig av situa-
tionsanpassad utbildning. 
 
 
 Individuell inlärning 
Axelsson (1996, s 47) listar fem steg som är viktiga vid en individs inlärning. Det första 
steget uppmärksamhet handlar om hur individen reagerar på inlärning. Nyfikenhet, rädsla, 
spänning och förväntan är exempel på sätt en individ kan reagera på inlärning. Att motive-
ra de anställda för att på så sätt få dem att lättare uppmärksamma vilka behov de känner är 
av stor relevans för den förändringsansvarige. Uppmärksamhet handlar också om att skapa 
behov hos individen, exempelvis genom att få dem att fråga: Hur ska jag fortsätta med det 
här? 
 
Nästa del, information, handlar om meddelandets utformning. Meddelandet bör utformas 
på så sätt att det är begripligt, rättvisande och i lagom mängd. Om dessa krav inte uppfylls 
kan det leda till en brist i inlärningen. De ansvariga för utbildningen måste också se till att 
informationen uppfyller ett behov hos individen för att denne ska ta till sig upplysningen 
(ibid.). 
 
Bearbetning är nästa steg och är också den mest kritiska delen. En bearbetning ska här ske 
av informationen. Gammal information ska ställas mot ny information och medarbetarna 
ska försöka finna samband och sammanhang med informationen (ibid.). 
 
Fjärde steget, slutledning, symboliseras enligt Axelsson (1996, s 48) av en sorts Jag för-
står- upplevelse där individen lär sig att dra egna slutledningar om den insamlade upplys-
ningen. 
 
Den sista fasen, tillämpning, handlar om i vilken mån individen får insikt i och förstår den 
nya kunskapen. Den nya kunskapen ska här försöka tillämpas av den anställde i praktiken, 
i en eller annan form. Detta försök, om lyckat, leder till kompetens, det vill säga, förmågan 
att använda kunskapen i ett sammanhang (ibid.). 
 
  
Gruppens inlärning 
Medarbetarna måste förutom att lära sig individuellt också lära sig att arbeta i grupp. 
Gruppens lärande i organisationen kännetecknas enligt Axelsson (1996, s 53-56) av fem 
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beståndsdelar: systemtänkande, teamutveckling, en gemensam vision, modeller för att ut-
veckla tänkandet samt personlig mognad. 
 
Systemtänkande 
Den första och även den viktigaste delen är systemtänkande. Denna del innebär att medar-
betarna i organisationen bör veta att det varje enskild individ gör påverkar organisationen 
och omgivningen och tvärtom. Med andra ord innebär det en helhetssyn över hur allting 
fungerar och vilka konsekvenser och problem olika handlingar kan medföra (ibid.). 
 
Teamutvecklande 
Teamutveckling är den andra delen. Att teamet skall fungera tillsammans är enligt Rube-
nowitz (1994, s 179) en viktig aspekt. Så kallad teamträning för att få teamet så samman-
svetsat som möjligt är många gånger en välbehövlig faktor. Avsikten med teamträning är 
att ge deltagarna en mer allmän insikt av de praktiska samarbetsproblem som teamet 
kommer att möta i det dagliga arbetet. Ju mer teamet tränar med olika typer av samarbets- 
och kommunikationsövningar som anknyter till faktiska problem, desto större brukar ut-
bildningseffekten bli (ibid.).  
 
Gemensam vision 
En gemensam vision innebär enligt Axelsson (1996, s 54) att ta till vara på medarbetarnas 
syn på ett innebördsrikt arbete och sedan utveckla detta till en vision som gäller för hela 
företaget. Att ha en vision gör dessutom att medarbetarna blir mer motiverade och arbetar 
hårdare för att nå målen: “…med en delad vision är vi mer benägna att utveckla vårt eget 
tänkande, överge gamla inrotade föreställningar och upptäcka våra egna och vår organi-
sations brister” (ibid, s 55). Heraty (2004) bygger vidare på denna punkt och framhäver 
att det handlar om organisatoriska värden, att bygga en gemensam vision som alla med-
lemmar kan relatera till. Att tillsammans bygga en företagskultur som handlar om teamar-
bete, delaktighet och samverkan (ibid.).   
 
Modeller för att utveckla tänkandet 
Den fjärde fasen modeller för att utveckla tänkandet handlar om att skapa en dialog i or-
ganisationen som bland annat förmedlar ”hur vi i vår organisation uppfattar vår omvärld, 
vår uppgift, vår utmaning”, skriver Axelsson (1996, s 55). Olika forum och kanaler skapas 
inom organisationen för att uppslag och tankar skall kunna diskuteras mellan medarbetar-
na. Han framför även att det är viktigt att utgå från de förutsättningar och antaganden som 
organisationens verksamhet bygger på vid utvecklandet av dess strategier (ibid.).  
 
Personlig mognad 
Den sista fasen, personlig mognad, påpekar att medarbetare med personlig mognad kan 
iaktta sitt eget tänkande och fördjupa sin personliga framtidssyn. Det handlar om att be-
stämma vad man ska satsa sin viljekraft och fallenhet på för att ha kraften och tålamodet 
att nå organisationens mål (ibid, s 56). Heraty (2004) betonar att det handlar om medarbe-
tarnas kunskaper, vilket kan vara presentationskunskaper, personlig effektivitet, motiva-
tion och mentorskap. 
 

3.6 Utveckling av ledarskapet 
För att hjälpa medarbetarna att förstå varandras olikheter är det viktigt att även ledningen 
utbildas och föregår med gott exempel. Enligt Granér (1991, s 108) utgör ledaren en av de 
viktigaste sociala rollerna. Ledarskapets konkreta utformning formas enligt Granér av ett 



—————————————— UTVECKLING PÅGÅR —————————————— 

————————————————      14      ———————————————— 

samspel mellan överordnades och gruppens förväntningar samt individens behov och re-
surser. Tånnander och Marklund (1994, s 53) skriver att det är viktigt att inse att ledaren 
måste börja bearbeta sina egna värderingar och attityder för att få kvalitet och effektivitet i 
utvecklingsarbetet, innan ledaren kan förvänta sig att andra är villiga att förändras. Ledar-
na måste enligt Tånnander och Marklund vara aktivt utvecklande och understödjande utan 
att vara övertagande och utelämnande (ibid.). Rubenowitz (1994, s 117) skriver att en ut-
veckling av ledarskapet absolut måste ske för att försäkra att ledarna har den kunskap och 
kompetens som krävs för att leda medarbetarna genom den aktuella förändringen. Förfat-
taren påpekar att ledare som inte har den nödvändiga kunskapen inte kan hjälpa medarbe-
tarna med de frågor och problem som eventuellt uppstår (ibid.).  
 

3.7 Vikten av kommunikation 
Enligt Barrett (2005) och Springer (2002) är människors förmåga att kommunicera av stor 
vikt vid medarbetarskapande. Dialogerna mellan medarbetarna kan hjälpa till att både be-
arbeta besvikelser och hinder, men samtidigt att skapa och tillvarata möjligheter. Ju mer 
positiv och pedagogisk, desto mer förbättrande är kommunikationen. Springer (2002) på-
pekar att den efterforskande och utsträckta konversationen förutsätter en vilja hos alla 
medverkande att utmana sina egna grundade perspektiv och invanda förklaringar. Den kri-
tiska rollen av kommunikation i organisationer kan leda till större åtagande och vara en 
god förutsägbarhet av arbetstillfredsställelse enligt Springer. Enligt Granér (1991, s 175) 
kan en grupp tillföra, till skillnad från individuellt arbete, ny näring i form av information, 
upplevelser och kunskaper och så vidare. Kommunikationen som återfinns i grupper kan 
enligt författaren göra det möjligt för deltagarna att hitta sätt att förhålla sig till varandra. 
Granér påpekar kort och gott att det är kommunikationen som medel som gör att medarbe-
tarna utvecklas. Kommunikation är enligt Ross (2005) och Barrett (2002) ett bra sätt att 
bygga starka relationer till sina medarbetare. Författarna anser att det är viktigt att använda 
sig av varandras kunskaper och att be medarbetarna om råd och hjälp för att förstärka den-
na.  
 
Granér (1991, s 176) nämner två sorters kommunikation mellan medarbetare: instrumen-
tell- och socioemotionell kommunikation. Den första sorten handlar om att finna ett 
gemensamt språk, ord och modeller. Det handlar helt enkelt om att finna de enklaste och 
mest lättförståeliga sätten att kommunicera på. Den andra typen av kommunikation, so-
ciokulturell, handlar enligt samma författare om att utbyta känslor mellan varandra, om 
hur de upplever varandra.  
 

3.8 Vad medför medarbetarskapet? 
Enligt Kinlaw (1995, s 95) är fördelarna med medarbetarskap många (figur 3.2). En av de 
viktigaste punkterna är beteendeförändringen som sker i organisationen. Kinlaw pekar på 
att medarbetarna bättre samverkar med varandra och att de utför sina arbetsuppgifter på ett 
bättre, mer effektivt sätt. De anställda vågar bryta gränser och inskränkningar och testar 
nya sätt att arbeta på. När medarbetarna uppmuntras till att använda sin kompetens till nya 
sätt att arbeta leder detta till kontinuerlig rörelse och ständig förbättring (ibid.).  
 
Ett utvecklande och vidgat medarbetarskap kan dessutom leda till att fler kontakter knyts 
och mer samverkan sker tvärsöver företaget, påpekar Kinlaw (1995, s 103). De anställda 
blir enligt författaren genom medarbetarskapet mer självständiga och fler egna initiativ tas 
från både individuella anställda och arbetslag. Exempelvis löser de problem som upp-
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kommer själva, utan hjälp från ledningen eller genomför en förbättring utan att behöva 
rådfråga högre uppsatta. Medarbetarna lär sig även att vara mer ifrågasättande och ger fler 
förslag till förändringar av företagets policy, rutiner, beslut och planer från olika håll och 
kanter i organisationen (ibid.). Ytterligare en positiv faktor att belysa är enligt Kinlaw 
(1995, s 104) att mer feedback ges från ledare till medarbetare, samt mellan medarbetarna 
själva. Det nya företagsklimatet kan dessutom leda till att fler undersökningar och förfråg-
ningar inom organisationen tar plats samt att organisationen blir mer experimenterande 
och försöker lära sig andra sätt att arbeta på (ibid.). Förloppet kan enkelt beskrivas som att 
beteendeförändringar leder till förbättringar av systemelementet som i sin tur leder till 
ständig förbättring, påpekar Kinlaw (1995, s 104). 
 

 
Figur 3.2 Vinsterna av medarbetarskap på olika nivåer. Kinlaw (1995, s 101) 

Slutlig nivå 

Första nivån 

Andra nivån 

Beteendeförändringar 
Kontakt och samverkan     Feedback 
 
Självständigt agerande      Undersökning 
                                           Förfrågning 
                                           Experiment 
Ifrågasättanden 

Förbättring av systemelement 
Arbetsmiljö                 Arbetsprocesser 
 
Kundtillfredsställelse   Inputkvalitet 
 
Produktionskvalitet      Leverantörspres- 
                                     ationer 

 
 

STÄNDIG FÖRBÄTTRING 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer jag att beskriva de valda undersökningsenheterna kortfattat för att 
sedan sammanställa den empiri som framkommit från intervjuer, informationssökning och 
så vidare. 
 

4.1 Kort om undersökningsenheterna 
Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret i Skellefteå har, enligt deras hemsida, omkring 310 anställda. Verksam-
hetsområdena involverar bland annat gator, parker och torg, vatten och avlopp samt admi-
nistration. Verksamhetsidén i organisationen är att: 
 
 …”genom ett föredömligt ledarskap, kompetenta medarbetare och effektivt arbetssätt ge 
kommunmedborgarna och näringsliv en god teknisk försörjning till så låg kostnad som 
möjligt inom områdena trafik, vägar, parker, vatten och avlopp, renhållning samt sotning. 
Vidare ska hamnverksamheten verka för att regionens industrier och andra användare er-
håller fördelaktiga transporter via en väl fungerande hamnanläggning”. 
 
Under våren 2003 genomfördes en medarbetarundersökning där varje arbetsplats fick i 
uppdrag att ta fram tre förbättringsåtgärder för sin arbetsplats samt för hela tekniska kon-
toret. Som resultat av denna undersökning framkom ett samband mellan ledarskap, delak-
tighet och ansvar samt sjukfrånvaro, varför en satsning på ledarna respektive medarbetare 
i form av ett ledarskapsprogram samt ett medarbetarprogram startades.  
 
”Vi på tekniska kontoret har uttryckt vikten av att alla ledare och medarbetare tillsam-
mans bidrar till utvecklingen av vår verksamhet och att vi gemensamt arbetar med att nå 
kommunens vision: Skellefteå – en tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i”. 
(http://www.skelleftea.se/kommun/organisation/forvaltningar/tekniskakontoret/) 
 
Sunnanå Utveckling AB 
På Sunnanå Utvecklings hemsida går det att läsa att bolaget, beläget i Skellefteå kommun, 
grundades 1989 och ägs till fullo av Sunnanå Sportklubb. Företaget har sammanlagt åtta 
anställda som arbetar med förändringar och utveckling i bland annat företag och organisa-
tioner. Uppdragen går ut på att åstadkomma en positiv gemensam interaktion mellan indi-
viderna i organisationen och verksamhetens behov.  
 
Grundtanken till verksamheten utvecklades på 1970-talet då Sunnanås damlag i fotboll 
grundades. Deras sätt att spela och gemenskapen i laget gjorde att de tog sig långt i fot-
bollsspelandet, bland annat SM-guld 1980 och 1982. Dessa arbetssätt i laget blev snabbt 
efterfrågade i organisationer och föreningar, vilket gjorde att bolaget grundades några år 
senare. 
  
I dag har Sunnanå Utveckling genomgripande erfarenheter av utvecklingsarbeten ifrån helt 
olika organisationer och verksamheter. Deras expertis ligger bland annat i utvecklandet av 
arbetsklimat, kultur, lagarbete, medarbetarskap och ledarskap med mera.  
  
”Vår samlade erfarenhet av möten med ca 300 000 människor har bekräftat behovet av att 
verka för ett mer medskapande, tillitsbyggande och utvecklingsinriktat klimat i samhälle, 
organisationer, lag och familjer.” (www.sunnana.com) 

http://www.skelleftea.se/kommun/organisation/forvaltningar/tekniskakontoret/
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4.2 Medarbetarnas behov och olikheter 
När det gäller medarbetarnas olika behov säger Hans Andersson, högsta chef på Tekniska 
kontoret, att arbetssättet i organisationen har utgått ifrån att varje individ först får fundera 
och reflektera på egen hand över betydelsen av utbildningen. Denna möjlighet finns för att 
de anställda själva, utan påtryck från någon annan, ska fundera ut vad problemformule-
ringen ska vara. Efter detta har det, enligt Hans Andersson, givits möjlighet att diskutera 
samma frågeställningar i en mindre grupp, där gruppen tillsammans har dokumenterat sin 
samsyn för att därefter redovisa slutsatserna för en större samling. Allt som har kommit 
fram har sedan bearbetats och sammanfattats i ett dokument vid namn medarbetarskap och 
arbetsklimat. På det här sättet, anser Hans Andersson, att alla individer har fått möjlighet 
att bidra till organisationens gemensamma grund. De utfrågade medarbetarna svarade att 
alla skulle presentera sig inför de andra och berätta en del om sig själva, sin fritid, utbild-
ning, arbetsuppgifter, familjebild och liknande. Detta gällde även de som aldrig brukar 
prata inför grupp vilket, enligt medarbetarna, kan för de mest försynta personerna vara 
jobbigt. Medarbetarna säger att det var många grupparbeten och redovisning inför alla – 
alla skulle engagera sig, men att ingen blev tvingad till något. Det togs ingen direkt hänsyn 
till medarbetarnas individuella behov över hur engagerade och delaktiga de ville vara i ut-
bildningen. 
 
En viktig grundvärdering enligt Charlotta Dahlqvist, anställd på Sunnanå Utveckling är att 
respektera alla människor. Hon menar att man måste utgå från var människorna i organisa-
tionen befinner sig. Med detta som utgångspunkt brukar Sunnanå Utveckling föreslå att 
varje individ får några minuter på sig att fundera över vad problemformuleringen innebär. 
Alla ska därför få sin röst hörda och Sunnanå Utveckling försäkrar detta genom att låta 
alla svara på frågan. En presentation av sig själv samt sina förväntningar på utbildningen 
skulle också framföras inför de andra. Om det finns någon som är motståndare till utbild-
ningen försöker de ta reda på varför genom att lyssna på personen, vara lyhörd och öd-
mjuk. Det gäller enligt Charlotta Dahlqvist att hitta en nivå för alla, att vara tydlig och få 
de anställda att göra sitt bästa. Man kan göra detta genom att hälsa på varandra, hjälpas åt 
och fråga: Hur vill du bidra till denna utbildningsprocess? 
 

4.3 Medarbetarskap i organisationen 
Betydelsen av medarbetarskapet vid Tekniska kontoret har enligt Hans Andersson gemen-
samt diskuterats fram mellan ledning och medarbetare. Detta har skett under medarbetar-
dagar hösten 2004. Det som har framkommit är kort och gott att alla är viktiga, behövs och 
kan vara en positiv skillnad för att utveckla ett hälsosamt och produktivt arbetsklimat i or-
ganisationen. Meningen med medarbetarskapet är att genom alla medarbetares bidrag ska 
mål nås och arbetssätt utvecklas. Ur ett medarbetarskapsperspektiv och för att minska 
sjukfrånvaron inom organisationen arbetar Tekniska kontoret med att ”stärka gott arbets-
klimat” och ”stresshantering”. Enligt medarbetarna betyder medarbetarskapet insyn, med-
verkan och möjlighet till påverkan i olika frågor, till exempel ändrade rutiner, nya arbets-
uppgifter eller arbetssätt samt organisationsförändringar.  
 
Sunnanå Utveckling ser på medarbetarskapandet som grundbulten i sin verksamhet. Char-
lotta Dahlqvist påpekar att det finns fem punkter att belysa. En sorts självvärdering ska 
ske – att inse att jag är viktig, tillsammans med andra. Nästa punkt är arbetssätt – alla i or-
ganisationen ska vara delaktiga. Tredje bulten är förmåga – vilket betyder att träna sin 
självkänsla och självförtroende. Sista punkterna är attityd samt beteende – som handlar om 
vilka tankar och känslor vi har och hur vi är, gör och säger mot våra medarbetare. 
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4.3.1 Den medskapande individen 
Medarbetarna har, enligt Hans Andersson, tillsammans med ledningen beskrivit vad som 
förväntas av var och en av de anställda. Uttrycket den medskapande människan handlar 
vidare om att de anställda har viljan och motivationen att bidra individuellt i organisatio-
nen, vad de vill verka för att det blir mer av respektive mindre av. Hos Tekniska kontoret 
har medarbetarnas möjlighet till delaktighet uppmuntrats via samverkansavtal mellan ar-
betsgivare och fackliga organisationer som ett komplement till medbestämmandelagen. 
Tekniska kontoret gick 2002 med i ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av staten 
och går under namnet Hälsobokslutsprojektet. Syftet med projektet är att utveckla model-
ler för hälsobokslut som leder till ökad hälsa i arbetslivet. För att få fram ett utgångsläge 
och belysa förbättringsområden utfördes en medarbetarundersökning 2003. Under denna 
undersökning framkom det att medarbetarna bland annat vill ha viljan, befogenheterna och 
uppskattning för sitt arbete (Bilaga B).  
 
Den medskapande individen vill enligt Sunnanå Utveckling utvecklas, han/hon är aktiv, 
påverkande, ansvarig, understödjande och låter sig påverkas. Den medskapande männi-
skan känner också att han/hon är viktig och gör en stor skillnad. Sunnanå vill att männi-
skor ska träna på ett medskapande förhållningssätt och på att vara en medskapande 
medarbetare utifrån ett individuellt nuläge. Charlotta Dahlqvist nämner viktiga grundvär-
den som utarbetats av personalen på Sunnanå Utveckling: 
 
• Stark tilltro till människors potential att utveckla godhet, empati och kreativitet 

• Människan behöver miljöer som ger möjligheter till gemenskap, lek, lärande och ett 
liv i självtillit 

 
• Grunden till framgång är den mänskliga förmågan att skapa det som leder till ut-

veckling och framgång 
 

• En skapande, medskapande och lärande grundhållning fungerar oberoende av nulä-
gen och framtidsambitioner 

  

4.3.2 Ett utvecklande lagarbete 
Vid denna fråga svarade Hans Andersson att ledningsgruppen inom Tekniska kontoret ser 
lagarbete som en viktig framgångsfaktor. Han säger att organisationen genom alla medar-
betares bidrag når sina mål och utvecklar sina arbetssätt. Han påpekar att tekniska kontoret 
vill att arbetssättet ska präglas av medskapande, utveckling och måluppfyllelse. I och med 
medarbetarutbildningen lär sig medarbetarna att arbeta som ett lag för att försäkra organi-
satorisk framgång. Ett bra lagarbete nås genom dialoger, medskapande, tillit och erfaren-
hetslärande. Medarbetarna på Tekniska kontoret ser lagarbetet som ett teamarbete där de 
som ingår i laget tillsammans arbetar sig fram till något där man i samverkan och samar-
bete kan skapa möjlighet till optimalt resultat. Var och en kan ha sin egen speciella upp-
gift, men klarar inte hela uppgiften om inte de andra sköter sina uppgifter. Medarbetarna 
menar att: ”Det kan liknas vid ett fotbollslag där var och en har sin givna roll och uppgift, 
men om bara några gör sitt bästa och andra slöar vinner man inte matchen”. 
 
Charlotta Dahlqvist berättar att lagarbetet ska handla om en dialog, hur vi kommunicerar 
med varandra. Medarbetarna ska våga fråga varandra och framföra sina idéer inför både 
medarbetare och ledning. Det gäller att inse att ensam är bra, men att ett bra lagarbete är 
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alltid bäst. Den individuella utvecklingen ska ske i riktning mot de andra. Individerna ska 
alltså utvecklas åt samma håll som laget, men i egen takt. Hon påpekar dock att det kan ta 
lång tid att finna samsyn inom laget men att en för snabb utveckling leder till utveckling i 
flera riktningar. 
 

4.4 Arbetsformer 
Arbetsformerna på Tekniska kontoret bygger, enligt Hans Andersson, på dialoger och eget 
arbete. Dessa dialoger och arbeten sker både individuellt och i grupp, under ledning av in-
terna och externa coacher. Interna coacher är utsedda personer inom organisationen och 
externa coacher är personal från Sunnanå Utveckling. Medarbetarutbildningen sker först 
med hjälp av Sunnanå Utveckling för att sedan tillämpas på de vardagliga situationerna 
inom organisationen. En sorts on-the-job-training sker enligt Hans Andersson. Han påpe-
kar att meningen med arbetsformerna är att de ska leda till medskapande, utveckling samt 
måluppfyllelse. Medarbetarna påpekar att de varvat teori (föreläsning/seminarium) med 
olika grupparbeten. Först tänkte de själva innan de pratade ihop sig i gruppen. Grupperna 
var tvärfunktionella med individer från olika befattningar vid Tekniska kontoret. Medarbe-
tarna skrev ner gruppens svar och redovisade sedan inför de andra. Medarbetarna påpekar 
att det även är viktigt med dialoger och kommunikation. 
 
När det gäller arbetsformer enligt Sunnanå Utveckling finns det ett antal grundpelare som 
de arbetar efter. På det stora hela handlar det arbetssättet om att träna individerna på att 
arbeta i lag. Det gäller enligt Sunnanå att påverka medarbetarens förmåga, det vill säga att 
träna självförtroende, självkänsla, mod, tillit, reflektionsförmåga och förmågan att leda sig 
själv. Attityden är även viktig att beakta menar Charlotta Dahlqvist. Det handlar om att få 
individen medveten om hur dennes tankar påverkar känslorna, agerandet och förhållnings-
sättet. Det handlar även om att träna sig i nya sätt att tänka. Nästa del i utbildningen är be-
teendet hos individen. Sunnanås uppgift är här enligt Dahlqvist att öka medvetenheten om 
hur det förhållningssätt och språk man har påverkar sig själv (ohälsa, ensamhet) och sin 
omgivning (undvikande). Det handlar vidare om att öka motivationen och viljan till att 
pröva nya sätt att göra saker och vara för att positivt påverka sig själv och andra. 
 
Charlotta Dahlqvist tillägger att de jobbar med självvärderingsmaterial inom olika områ-
den. Exempel på detta är medskapande, tillit, dialog, erfarenhetslärande och att leda-sig-
själv. De låter deltagarna arbeta i grupp för att ta fram egna utvecklingsområden och skapa 
personliga utvecklingsplaner. 
 

4.4.1 Individuell inlärning 
För att uppfylla de steg som återfinns hos en individs inlärning: information, bearbetning, 
kompetens och så vidare skriver Hans Andersson att det viktigaste är att ha en motiverad 
personal. De anställda motiveras, enligt Andersson, genom att Tekniska kontoret erbjuder 
dem hjälp att finna sin egen vilja och motivation. Det handlar också om att respektive 
medarbetare mobiliserar sin förmåga, sitt mod och sin ork. Tekniska kontoret som arbets-
givare bjuder in till ett gyllene tillfälle för alla medarbetare att vara delaktig och bidra till 
framtida utveckling, nämner Hans Andersson. Känslan av att vara delaktig leder till nya 
kunskaper, kompetenser samt ständig utveckling. De tillfrågade medarbetarna svarar att 
det inte fanns någon speciell information eller förberedelse inför utbildningen. De fick i 
förväg veta att de skulle delta i en utbildning och visste redan att ledarna genomgått ut-
bildning. Information om vad utbildningen innebar gavs på plats och inlärningen skedde 



—————————————— UTVECKLING PÅGÅR —————————————— 

————————————————      20      ———————————————— 

under utbildningsdagen. Det sammanfattande häftet av vad alla grupper tyckt i olika frågor 
delgavs en del av medarbetarna direkt och andra några månader senare.  
 
Som tidigare nämnts anser Sunnanå att varje person själva ska fundera över vad utbild-
ningen innebär. Det är viktigt att inte pressa individen då den kanske inte vågar säga vad 
den egentligen tycker och tänker om utbildningen. Det gäller enligt Charlotta Dahlqvist att 
få individerna att känna vilja att förändra sig genom att aktivt stödja dem och vara lyhörda. 
Motivationen till utbildningen fås genom känslan att vara delaktig. 
 

4.4.2 Gruppens inlärning 
Målen med medarbetarskapet måste, enligt Hans Andersson, diskuteras gemensamt så att 
gruppen vet vad som ska eftersträvas. Det gäller att bygga upp en vision som visar åt vil-
ket håll vi är på väg och hur vi ska komma dit. Teamutvecklingen ingår under punkten ett 
utvecklande lagarbete och stor vikt ligger på denna punkt. Modeller för att utveckla tän-
kandet besvaras på så sätt att det ska finnas en viss jargong i hur medarbetarna ska förhålla 
sig till varandra. Hur vi behandla varandra här! Medarbetarna berättar att det inte finns nå-
gon uttalad vision som de känner till eller sätt att vara eller kommunicera. De påpekar att 
det visserligen finns en arbetsmiljö- och jämställdhetsplan som till viss del tar upp detta, 
men den är mer av en ”hyllvärmare”. Den används alltså inte i det dagliga arbetet så som 
den borde göras. Det är snarare företagskulturen eller policyn som ”sitter i väggarna” som 
gäller, avslutar medarbetarna. 
 
Charlotta Dahlqvist berättar att gruppens inlärning handlar om samma saker som lagarbe-
te. Alla ska jobba i riktning mot varandra för att sedan samverka med varandra på ett 
passande sätt. Helhetssynen motsvarar förståelsen att ”vi kan åstadkomma mer i grupp än 
ensamma”. Hon berättar vidare att modeller för att utveckla tänkandet är sättet man ska 
förhålla sig till varandra på, exempelvis hur man kommunicerar till varandra. Visionen ska 
projiceras ut från ledningen till medarbetarna i tydliga och hanterbara mål. 
  

4.5 Utveckling av ledarskapet 
Hans Andersson framhäver att det finns ett ledarutvecklingsprogram som kompletterar 
kommunens övergripande utbildningar för ledare (Bilaga C). Detta program finns för för-
sta och andra linjens ledare och ska genomföras och följas upp av program för medarbe-
tarna. Syftet med ledarprogrammet är att skapa möjligheter för ledare att utveckla och trä-
na sin ledarskapsförmåga. Andersson skriver att det är viktigt med en kompletterande le-
darutbildning då det är dessa individer som ska övervaka och leda medarbetarna in i det 
nya sättet att tänka och vara inom organisationen. De tre medarbetarna framför att utbild-
ning alltid är bra i lagom portioner och varvat med omsättning i praktiken. Tyvärr upplevs 
det som att chefer och arbetsledare genomgår utbildningar, är på konferenser och så vidare 
för att få del av nyheter, men när de är tillbaka i verkligheten har de svårt att frångå sina 
gamla mönster. Vissa ledare har alltså svårt med förändringar eller att se hur de ska agera i 
verkligheten.  
 
Enligt Sunnanå Utveckling bör alltid en medarbetarutveckling ske parallellt med ett ledar-
skapsprogram. De menar att detta behövs för att organisationen ska utvecklas i symbios 
och att ledningen ska föregå med gott exempel. Charlotta Dahlqvist förklarar ledarutveck-
larprogrammet som att ”gå upp på berget”. Förloppet förklaras som att ledaren står uppe 
på berget och tittar bakåt, på nuläget och in i framtiden för att sedan tillämpa sig den nya 
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kunskapen i vardagen och därefter gå upp på berget igen för att upprepa förloppet. Detta 
sker i några omgångar för att sedan tas över av en medarbetarutbildning. Ledarutveck-
lingsprocessen motverkar ett nedlåtande förhållningssätt, att utnyttja överlägen på grund 
av sin makt, fördömanden av andra människor och manipulerande. Det verkar enligt Sun-
nanå Utveckling aktivt för att ledaren ska lära sig att visa sin välvilja i ro, ta ett personligt 
ansvar och söka efter förståelse genom att se situationen med den andra människans ögon. 
Dialoger präglade av en öppenhet, välvilja och äkthet. 
 

4.6 Vikten av kommunikation 
Hans Andersson påpekar att kommunikation är en viktig faktor att beakta. Hur vi kommu-
nicerar med varandra kan leda till positiva eller negativa resultat. Kommunikationen i or-
ganisationen främjas genom bland annat den satsning som nu pågår för att utveckla ar-
betsplatsträffarna, vilka utgör en av de viktigaste arenorna för en fungerande dialog. 
Kommunikationen handlar även om att ta del av det som bestämts vid metarbetardagarna. 
Exempel på detta är att lyssna på varandra och ge feedback på ett konstruktivt sätt. Kom-
munikationen ska ske på ett speciellt sätt, enligt Hans Andersson. Det gäller att hitta ett 
sätt att förhålla sig och kommunicera med varandra som passar alla i organisationen. 
Kommunikation är a och o för bra arbetsklimat med allt vad det innebär, säger medarbe-
tarna. När kommunikationen brister blir det ”tungjobbat”, det är tråkigt att gå till jobbet, 
man känner sig osäker, bortkommen och utelämnad, vet inte vad som gäller, blir stressad 
och börjar må tämligen dåligt. Fortsätter detta är risken för allvarliga sjukdomstillstånd, 
som exempelvis nedsatt immunförsvar, värk av olika slag, yrsel, koncentrationssvårighe-
ter, hjärtproblem, depression och utbrändhet, listan kan göras lång. När kommunikation 
fungerar är det ”flyt” på det mesta och det är kul att gå till arbetet och att göra sitt bästa i 
sina uppgifter, berättar medarbetarna. 
 
De berättar vidare att kommunikation bör vara så att det ska vara fritt för var och en att ha 
åsikter, att få delta i beslut som rör den egna arbetssituationen, att få insyn i olika frågor 
(rätt och tillräcklig information), att bli visad respekt för sin person, sitt arbete, sina åsikter 
och prestationer, att ges tillräckliga förutsättningar för att kunna sköta sina åligganden, till 
exempel lika möjlighet till utbildning och utveckling oavsett kön, befattning och så vidare. 
Vid förändringar är det viktigt att få chans att vara med och göra sin röst hörd, att bli lyss-
nad på, att få delta i hela förändringsprocessen och bli behandlad seriöst och med aktning 
för att man är en lika viktig person som chefen och har mycket att ge i frågan, avslutar 
medarbetarna.  
 
Charlotta Dahlqvist berättar att det är viktigt att kommunicera på rätt sätt inom en organi-
sation. Medarbetare emellan handlar det om att bete sig rättvist och på ett bra sätt mot sina 
medarbetare. Orden ska vara trevliga och inget prat bakom ryggen eller annan sorts ut-
frysning får förekomma. När det gäller ledare till medarbetare handlar det om att vara tyd-
lig i det man frågar efter och säga rätt saker på rätt sätt. Exempelvis bör man inte säga du 
borde, eller det kunde du ha tänkt på lite tidigare. Det är bättre att säga: vad behöver du för 
att, eller vad är det bästa du kan göra av det som hände?  
  

4.7 Utvärdering av medarbetarskapet 
Andersson berättar att utbildningen precis har startat och att de stora effekterna först kan 
utvärderas om några år. Han påpekar dock att det redan nu märks i förhållningssättet 
medarbetarna och ledningen har till varandra, till exempel i vad de kommunicerar om och 
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hur de kommunicerar med varandra. De utvärderingar som inhämtats efter varje program-
tillfälle visar, enligt Hans Andersson, på en övervägande positiv upplevelse. Enligt medar-
betarna på Tekniska kontoret har medarbetarskapet medfört både positiva och negativa 
faktorer. En viss förbättring märks då det gäller arbetssätt, en positiv inställning till utbild-
ning, ett ökat engagemang vid arbetsplatsträffar och en känsla av att chefer och ledare har 
större tillit till medarbetarna. Orsaken till att resultaten ses som negativa kan, enligt 
medarbetarna, vara att denna förändring inte genomsyrar hela organisationen och tiden det 
tar mellan utbildning och förändring såväl som mellan utbildning och uppföljning (sex till 
sju månader). En annan orsak kan vara att en del ledare inte själva visar förändringsvilja. 
Det handlar till exempel om brister med att bidra till bra rutiner och arbetssätt, vara till-
gänglig och samarbetsvillig (Bilaga D). 
 
Vinster med medarbetarskap är enligt Sunnanå Utveckling att få en mer öppen personal 
med ett stärkt självförtroende och förbättrad självkänsla. Arbetet sker mer effektivt, pro-
duktiviteten ökar och mer och bättre kommunikation sker mellan personal på alla ställen i 
organisationen. 
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5 Analys och tolkning 
I detta kapitel kommer en analys av teorin och empirin i uppsatsen att göras. Jag kommer 
att analysera Tekniska kontorets medarbetarskap samt deras användning av Sunnanå Ut-
veckling som externa utbildare. För att förenkla läsningen kommer jag att inledningsvis 
återkoppla kortfattat till vald teori. 
 

5.1 Medarbetarnas behov och olikheter 
I vald teori framkom det att det är av yttersta vikt att se till medarbetarnas behov vid orga-
nisationsförändringar. Om inte de grundläggande behoven är uppfyllda, kan inte högre be-
hov kännas vid. För att ett högre behov ska kunna finnas måste alltså de grundläggande, 
låga behoven vara tillfredsställda. Ledarna måste förstå att alla människor är olika och där-
för beter sig olika på arbetsplatsen såväl som på fritiden. Olika individer med olika behov 
och personligheter behöver få olika saker uppfyllda för att ha viljan och lusten till en för-
ändring. Enligt Sunnanå Utveckling ska alla människor och dessas olika behov respekte-
ras. För att alla ska få komma till tals får de en stund på sig att själva fundera ut vad med-
arbetarskapet ska betyda, för att sedan tala om detta inför resterade medarbetare. 
 
Hans Andersson, högste chef vid Tekniska kontoret i Skellefteå, berättade att de tar hän-
syn till de olika medarbetarnas behov och personligheter. Detta sker i enlighet med vad 
Sunnanå Utveckling förespråkar, när de nämner att alla individer ska mötas med respekt 
och förståelse. För att kunna få med sina anställda till fullo krävs det även enligt många 
forskare att de mänskliga behoven och olikheterna skall tas i beaktning.  I jämförelse med 
medarbetarnas svar, att tillräcklig hänsyn inte tas, tyder det på att Hans och övriga ledare 
inte tagit reda på vilka behov och personligheter som finns inom organisationen. De kan-
ske vill och försöker se till de anställdas hälsa och välmående, men vet kanske inte riktigt 
hur detta ska göras. Förutom detta visar det att utbildningen ses som en viktig process och 
att den verkligen leder till en positiv förändring. Att använda sig av ett företag som är spe-
cifikt inriktat på att förbättra medarbetarskapandet i organisationer och företag visar på att 
man erkänner sig behöva hjälp och verkligen tar tag i problemet med medarbetarskapet i 
organisationen.  
  

5.2 Medarbetarskapet i organisationen 
Vad medarbetarskap har för betydelse i organisationer kan skilja sig åt mellan olika förfat-
tare. Det finns dock en vanligt förekommande definition. Medarbetarskap handlar om att 
förändra attityden till att aktivt vilja och våga utveckla förmåga och kunskap. Medarbetar-
skapet ska innehålla engagemang, förmåga och delaktighet. Medarbetarskapet i organisa-
tionen får inte bestämmas enbart av ledarna, utan medarbetarna bör aktivt delta i definitio-
nen av denna process. Enligt Sunnanå Utveckling ska fem punkter beaktas vid medarbe-
tarskap i en organisation: Värdering, arbetssätt, förmåga, attityd samt beteende. Det hand-
lar om att lära sig att värdera sig själv högt och få ett bättre självförtroende, vara delaktig 
samt hur man ska bemöta varandra på bästa möjliga sätt. 
 
Betydelsen av medarbetarskapet vid Tekniska kontoret har diskuterats fram gemensamt 
mellan medarbetare och ledning. Svaren från Hans Andersson och medarbetarna visar på 
att en samsyn finns mellan ledning och medarbetare vid Tekniska kontoret.  
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Resultaten visar på att Tekniska kontoret verkligen vill få sina medarbetare att känna sig 
delaktiga i den utveckling som efterfrågas. I enlighet med vald teori sker definitionen av 
vad medarbetarskapet ska involvera tillsammans med medarbetarna. Tekniska kontoret vi-
sar här att alla är viktiga och att de verkligen vill finna en lösning på problemen i organisa-
tionen. Utbildningen torde ske med lust och engagemang då medarbetarnas olika behov 
och personligheter, till viss del, tas i beaktning samt att de ges möjlighet till delaktighet i 
ett tidigt skede. Viljan kan förbättras om ytterligare hänsyn tas och då ledningen bryr sig 
om dig som enskild person och lyssnar på dina problem och önskningar. Ohälsotillstånd 
och andra negativa konsekvenser kan undvikas genom att lyssna på de anställda och till-
sammans diskutera fram vad processen ska medföra. Syftet som stateras: att alla är viktiga 
och behövs tyder på att det redan från början påvisas att alla i organisationen ska vara del-
aktiga. 
 

5.3 Den medskapande individen 
Enligt vald teoriram ska den medskapande individen vara väldigt påverkande, men samti-
digt kunna låta sig påverkas av andra. Personen ska ha självtilliten och viljan att kunna fat-
ta egna beslut och ha egna uppfattningar om saker och ting. Den medskapande individen 
är helt enkelt medveten om betydelsen av det egna valet och den egna viljan. Sunnanå Ut-
veckling påpekar att den medskapande människan ska ha viljan att förändras, vara påver-
kande, understödjande och kunna låta sig påverkas.  
 
I jämförelse med både teori och Sunnanå Utveckling pekar samarbetet mellan ledning och 
medarbetarna på att det inte endast är ledningen som är intresserade av en förändring. De 
många förslagen som framkom (Bilaga B) visar att en stor del av de anställda är intresse-
rade av och vill aktivt deltaga i det medarbetarskap som i framtiden kommer att symboli-
sera organisationen. Ledningens tillåtelse för medarbetarna som medbestämmande visar 
också att befogenheter och ansvar delegeras ner till medarbetarna så att de kan känna mer 
lust och vilja inför processen. Hans Andersson säger att det handlar om att motivera de an-
ställda, vilket även det tyder på ett intresse från ledningen att få individerna i organisatio-
nen så medskapande som möjligt. 
 

5.4 Utvecklande lagarbete 
Ett utvecklande lagarbete benämns i använd teori som en sorts arbetsform som gör att 
medarbetarna tillsammans i grupp arbetar bättre än enskilt, var för sig. Kvaliteten, effekti-
viteten och tillfredsställelsen stärks vid ett utvecklande lagarbete och medarbetarna till-
sammans har ett sätt som gör att hela laget utvecklas såväl som verksamheten. Sunnanå 
Utveckling menar att lagarbetet handlar om dialoger och hur vi kommunicerar med var-
andra. Medarbetarna ska våga fråga varandra och framföra sina idéer inför både medarbe-
tare och ledning. Att arbeta ensam har sina fördelar, men Sunnanå Utveckling påpekar att 
ett arbete tillsammans i grupp kan leda till synergi. Individen ska självklart utvecklas en-
sam, men alltid i samma riktning som övriga gruppmedlemmar. Tidsaspekten ska alltid 
beaktas menar Sunnanå Utveckling, då en för snabb anpassning många gånger kan leda till 
att medarbetarna utvecklas i olika riktningar. 
 
Även här finns en samsyn mellan medarbetare och ledning, då Hans Andersson framför att 
lagarbete är viktigt i organisationen och medarbetarna säger att det är detta som leder till 
uppgiftens färdigställande. Dessa svar torde visa på att Tekniska kontoret, i enlighet med 
teori och Sunnanå Utveckling, ser lagarbete som en framgångsfaktor. Att de inser att det är 
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medarbetarna som har makten och styr resultatet av denna process visar att de är väl insat-
ta i processens betydelse och syfte. Att Tekniska kontoret vidare nämner att det är medar-
betarskapet som leder till ett utvecklande lagarbete pekar på att de är väl insatta i defini-
tionen medarbetarskap. Vid jämförelse med Sunnanå Utvecklings ståndpunkter visar det 
dock att Tekniska kontoret inte har någon tidsuppfattning om denna process eller hur pro-
cessen ska ske. 
 

5.5 Arbetsformer 
Arbetsformer inkluderar enligt många författare former som leder till utveckling. Ett ex-
empel på detta säger de vara on-the-job-training. I teoriramen nämns det att utvecklande 
arbetsformer gör det lättare att utvecklas och ständigt förändras till det bättre. Att arbeta på 
nya sätt och med nya arbetsformer kan leda till att gamla mönster ersätts med nya. Träning 
och utveckling är en process för att metodiskt utveckla arbetsrelaterat kunnande och skick-
lighet för att försäkra en bättre produktivitet och framgång i organisationen. När det gäller 
arbetsformer enligt Sunnanå Utveckling finns det ett antal grundpelare som de arbetar ef-
ter. Det gäller att påverka medarbetarens förmåga, attityd och beteende, det vill säga att 
träna självförtroende, mod, tillit, tankesätt och förmågan att leda sig själv.  
 
Tekniska kontoret tillämpar on-the-job-training som arbetsform, då medarbetarna lär av 
varandra genom att ställa frågor och hjälpa varandra vid behov. I jämförelse med den del 
av teorin som beskriver användandet av interna och externa förändringsagenter kan detta 
sägas vara uppfyllt genom dels de utsedda på hemmaplan samt Sunnanå Utveckling som 
externa agenter. Arbetsformerna på Tekniska kontoret bygger, enligt Hans, på dialoger 
och eget arbete. Dessa dialoger och arbeten sker både individuellt och i grupp, under led-
ning av interna och externa coacher. Mer utvecklat innebär Tekniska kontorets arbete att 
det sker en förändring i olika mänskliga faktorer, allt enligt Sunnanå Utvecklings åsikter. 
Att attityden, beteendet och förmågan bearbetas visar att det på djupet försäkras inlärning. 
Dessa faktorer visar också på en förståelse från Tekniska kontorets sida över hur viktigt 
det är att förstå varandra inom organisationen och hur man ska förhålla sig till varandra 
samt kunna stärka sin självkänsla och känsla av delaktighet i organisationen. De gruppar-
beten som finns visar även att Tekniska kontoret inser vikten av att få medarbetarna att ar-
beta tillsammans i enlighet med organisationens mål. Den del som handlar om att öka mo-
tivationen i organisationen för utbildningsprocessen visar att Tekniska kontoret har förstått 
det som teorin tar upp: ”om hon saknar motivation, så aktiveras inte viljan”. 
 
Den största nackdelen med extern utbildning ligger enligt teorin i att man inte kan ta hän-
syn till det företagsspecifika. Det kan ibland vara svårt för den enskilde kursdeltagaren att 
se på vad sätt det som lärs ut kan vara tillämpbart på just dennes arbetsplats. Att Tekniska 
kontoret även använder interna tränare visar att de har förstått att det inte räcker med ex-
terna förändringsagenter. 
 

5.5.1 Individens inlärning 
Det finns fem steg en individ går igenom vid inlärning: uppmärksamhet - hur individen re-
agerar på inlärning, exempelvis nyfikenhet och rädsla. Information - handlar om medde-
landets utformning. Meddelandet ska vara begripligt, rättvisande och i lagom mängd. Om 
dessa krav inte uppfylls kan det leda till en brist i inlärningen. Bearbetning - Gammal in-
formation ska ställas mot ny information och medarbetarna ska försöka finna samband och 
sammanhang med informationen. Slutledning - individen lär sig att dra egna slutsatser om 
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den insamlade informationen. Tillämpning, handlar om i vilken mån den anställde får in-
sikt i och förstår den nya kunskapen som eventuellt kan leda till kompetens. Sunnanå Ut-
veckling anser att varje person själv ska fundera över vad utbildningen innebär, utan att 
känna press. Det gäller att få individerna att känna vilja att förändra sig genom att aktivt 
stödja dem och vara lyhörda. Motivationen till utbildningen fås genom känslan att vara 
delaktig. 
 
Här staterades av Hans Andersson att individen ges tillfälle till att själv beakta vad utbild-
ningen ska handla om. Medarbetarna påpekade dock att bristfällig information gavs innan 
utbildningstillfället, vilket är en del av individens inlärningsprocess. Väl på plats kunde 
dock mer utförlig information och bearbetning av olika mål diskuteras, först enskilt och 
sedan tillsammans i grupp, vilket visar att ledningen och medarbetarna har hittat en sam-
syn. Att det ges tillfälle till detta visar att organisationen ser det som viktigt att den enskil-
da individen ska känna sig säker i utbildningen och inte bara ”flyta med”. I jämförelse 
med teorin kan det påvisas att bearbetningen av informationen för att kunna använda den 
som kompetens vid ett senare skede är en viktig del av utbildningen. Tekniska kontoret vi-
sar på att möjlighet till individuell inlärning finns. Att de ser motivation som en viktig del 
i individens inlärning kan tolkas på så sätt att de ser det som av yttersta vikt för att försäk-
ra ny kompetens hos individen. Tekniska kontorets arbetssätt tolkas som att uppfylla de 
kriterier som Sunnanå Utveckling ställer för individens inlärning. 
 

5.5.2 Gruppens inlärning 
Gruppens lärande i organisationen kännetecknas, i likhet med individuell träning, av fem 
beståndsdelar: systemtänkande, teamutveckling, en gemensam vision, modeller för att ut-
veckla tänkandet samt personlig mognad. Systemtänkandet handlar om att förstå att det 
man gör som medarbetare påverkar hela organisationen, teamets utveckling är viktigt för 
att få medarbetarna att ha en gemensam samsyn, den gemensamma visionen bör bestäm-
mas tillsammans av ledning och medarbetare, modeller för att utveckla tänkandet handlar 
om ett speciellt sätt att vara och sköta saker inom organisationen och den personliga mog-
naden är viktig för att kunna sköta sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Sunnanå Ut-
veckling anser att en helhetssyn är av yttersta vikt för organisationen. 
 
Helhetssynen som framkommer när både ledningen och medarbetarna utarbetar syftet med 
medarbetarskapet bör tolkas som att Tekniska kontoret även ser det som viktigt att grup-
pen lär sig tillsammans. Att Hans Andersson påpekar att en gemensam vision ska utarbetas 
medan medarbetarna inte känner till den överhuvudtaget pekar på att det finns vissa kom-
munikationsproblem. Resultatet pekar på att det måste förekomma ett tydligare framfö-
rande av visionen och ”sättet vi gör saker här” för att en samsyn ska finnas mellan ledning 
och medarbetare. Den personliga mognaden kan visas genom att viljan, ansvarskänslan 
och delaktigheten finns i organisationen, både vad gällande ledning och medarbetarna. De 
arbetsformer som involverar gruppens samverkan med varandra visar att Tekniska konto-
ret inser vikten av att få medarbetarna att arbeta som ett team där samarbetet och samver-
kan med varandra är en stor del av den framgång som eftersträvas. Det som tillsammans 
beslutas av medarbetare och ledning visar att det finns speciella sätt att tänka och kanaler 
för att utarbeta olika metoder för arbetet. I enlighet med Sunnanå Utvecklings åsikter om 
att inse att ett bra lagarbete är alltid bättre än att arbeta ensam bör informationen tolkas på 
så sätt att Tekniska kontoret har förstått vikten av att få medarbetarna samt ledning att ar-
beta tillsammans som ett team. 
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5.6 Utveckling av ledarskapet 
I vald teori stateras det att ledarna bör utbilda sig själva först innan de kan förvänta sig att 
andra är villiga att förändras. De måste kontinuerligt se till att de utvecklas och stödja 
medarbetarna i deras utveckling. Ledarna måste ha den kompetens och kunskap som krävs 
för att kunna försäkra framgång i medarbetarskapsutbildningen. Ledare som inte har den 
nödvändiga kunskapen kan inte hjälpa medarbetarna med de frågor och problem som 
eventuellt uppstår. Enligt Sunnanå Utveckling behövs en ledarutveckling för att organisa-
tionen ska kunna utvecklas i symbios. Är ledarna välutbildade har de dessutom kompeten-
sen att undvika ett nedlåtande förhållningssätt, utnyttja överlägen på grund av sin makt, 
fördömanden av andra människor och manipulerande. 
 
För att hjälpa medarbetarna att förstå varandras olikheter är det viktigt att även ledningen 
utbildas och föregår med gott exempel. Tekniska kontoret har insett vikten av att ha en le-
darutbildning för att föregå med gott exempel. Detta visar på att de förstår att en stor för-
ändring i en organisation inte kan ske utan en förändring högre upp i organisationen. Sun-
nanå Utveckling påpekar att utbildningen alltid ska ske parallellt med en ledarskapsutbild-
ning vilket visar på en samstämmighet i åsikterna. Tekniska kontorets svar bör tolkas på så 
sätt att de förstår att ett långvarigt positivt resultat med god kvalitet inte kan nås om inte 
ledningen själva utbildas i det nya tankesättet som skall genomsyra organisationen i fram-
tiden. De har vidare insett att en ledare måste fungera på olika sätt eftersom medarbetarnas 
behov är olika och att detta inte kan ske utan en ledarskapsutbildning. Dock anser medar-
betarna på Tekniska kontoret att denna utbildning inte leder till kompletta resultat, då vissa 
ledare genomgår utbildningen för att sedan falla tillbaka i gamla mönster. Resultatet här 
visar att alla ledare kanske inte förstått syftet med utbildningen eller är motstridiga och 
inte agerar i enlighet med medarbetarskapets mål. 
 

5.7 Vikten av kommunikation 
I uppsatsen teoriram nämns det att människors förmåga att kommunicera är av stor vikt 
vid medarbetarskapande. De dialoger som utbytes mellan medarbetarna ska underlätta för 
medarbetarna att samverka med varandra. Två sorters kommunikation förekommer: in-
strumentell- och socioemotionell kommunikation. Instrumentell kommunikation handlar 
om ett gemensamt språk, ord och modeller inom organisationen. Sociokulturell kommuni-
kation handlar om att utbyta känslor mellan varandra, om hur de upplever varandra. Sun-
nanå Utveckling påpekar att kommunikationen inom organisationen handlar om att 
medarbetarna ska bete sig rättvist och på ett bra sätt mot sina medarbetare, utan utfrysning 
eller annan sorts arbetsrelaterad mobbing. 
 
Att kommunikationen vid Tekniska kontoret främjas genom att samverkansträffarna ut-
vecklas visar att de har insett att en bra kommunikation går hand i hand med ett mer posi-
tivt utbildningsresultat. De positiva resultaten av att kommunicera i organisationen visar 
även på att kommunikationen mellan ledning och medarbetare bör vara kontinuerlig. Dia-
logen som enligt Sunnanå Utveckling bör ske visar att Tekniska kontoret har förstått hur 
man ska kommunicera med medarbetare på bästa möjliga sätt, både mellan ledning till 
medarbetare såväl som mellan medarbetarna själva. Att nämna dock är att medarbetarna 
inte alltid anser att kommunikationen fungerar på ett fullkomligt sätt. Detta resultat tyder 
på att Tekniska kontoret har viljan att kommunicera och använda sig av dialoger i arbetet, 
men att de inte riktigt vet hur de ska göra detta. Resultatet pekar även på att bästa möjliga 
resultat av medarbetarskapet inte kan erhållas förrän en fördjupad utbildning eller infor-
mation ges i hur kommunikationen bör gå till i organisationen. 



—————————————— UTVECKLING PÅGÅR —————————————— 

————————————————      28      ———————————————— 

5.8 Vad har medarbetarskapet medfört? 
En av de viktigaste punkterna vid medarbetarskapande är, enligt teoriavsnittet, beteende-
förändringen som sker inom organisationen. Samverkan mellan medarbetare och ledning 
påverkas till det bättre och arbetsuppgifterna utförs på ett mer effektivt och tillfredsstäl-
lande sätt. Samverkan leder till att fler kontakter kan knytas runtom i organisationen och 
att de anställda blir mer självständiga och initiativrika. Medarbetarskapet kan också leda 
till mer ifrågasättande och fler förslag till förändringar av företagets policy, rutiner, beslut 
och planer. Enligt Sunnanå Utveckling är vinsterna med medarbetarskapet att få en mer 
öppen personal med ett stärkt självförtroende och förbättrad självkänsla. Arbetet sker mer 
effektivt och mer och bättre kommunikation sker mellan personal på alla ställen i organi-
sationen. 
 
Hans Andersson berättade under denna punkt att det är svårt att mäta effekterna i detta 
skede eftersom utbildningen nyligen genomförts, men att de primära utläsningarna pekar 
på ett positivt resultat. Medarbetarna svarade dock att det finns negativa aspekter med 
denna utbildning. Som analys av detta kan en oklar strategi och utarbetande av betydelsen 
av medarbetarskapandet leda till att mycket pratas om och bestäms i teorin, medan lite 
sker i praktiken. En annan punkt kan vara att effekterna har uteblivit då ledarna inte haft 
tillräckligt med kunskaper att genomföra denna utbildning fullt ut, medarbetarna vet inte 
vad den innebär och ledarna vet inte hur de ska genomföra processen. De preliminära po-
sitiva resultaten kan visa på att en förbättring har skett i vissa delar av medarbetarskapan-
det, exempelvis lagarbete och delegerande av arbetsuppgifter. 
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6 Slutdiskussion 
Under denna punkt förs en diskussion om det som framkommit i empirin och analysen. Ef-
ter detta diskuteras kortfattat eventuell fördjupad forskning inom området. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om medarbetarskap kan inverka på ohälsota-
len i organisationen. Den fördjupade forskningsfrågan lydde huruvida detta arbete påver-
kat ohälsotalen och medarbetarnas situation i organisationen. Det som framkommit i upp-
satsens empiri- samt analysdel visar att vald undersökningsenhet, Tekniska kontoret, arbe-
tar kontinuerligt med medarbetarskapet. Hans Andersson listade faktorer som var viktiga 
att belysa: olikheter, kommunikation, lagarbete, delaktighet och arbetsformer med flera. 
För att nå en tillfredsställande lösning har Tekniska kontoret arbetat med Sunnanå Utveck-
ling.  
 
En positiv aspekt med medarbetarskapet torde vara att personalen känner sig betydelsefull, 
delaktig, uppmärksammad och får bättre självförtroende. Den kan också medföra en slags 
grund för policy, värderingar, attityder, företagskultur och så vidare. En annan trevlig 
aspekt kan vara att få träffa och arbeta med folk som de anställda normalt sett sällan har 
att göra med, då de har helt andra uppgifter och jobbar på andra ställen i organisationen. 
Det kan också ge ett bra tillfälle att få höra andras åsikter. Exempelvis kan utbildningen 
medföra att de anställda får en uppfattning om hur andra på arbetsplatsen tycker om värde-
ringar, attityder, arbetsklimat och ledarskap.  
 
Det finns oerhört mycket att göra inom områden för medarbetarskap, ledarskap, arbete 
över gränser, kommunikation, arbetsklimat, lärande av varandra och så vidare. Det har 
dock framkommit att en del anser att ledarna inte förändras, utan att deras insats är över 
redan efter första träffen. En del ledare vill inte, eller saknar förmåga att anpassa sig och 
utvecklingen står därför stilla. Det har satsats stora resurser på att utbilda chefer och ar-
betsledare i ledarskap och medarbetarskap. Det är bra, men då det inte märks några nämn-
värda skillnader i deras arbetssätt i praktiken eller förändringar i klimatet kan man fundera 
varför det blir så? Som lösning till detta behöver de lära sig att omsätta olika utbildnings-
insatser i ledarskap till praktiskt handlande. 
 
Medarbetarna betonar tiden det tar att se en förändring. Förutsättningar antas finnas att lite 
snabbare kunna omsätta teori i praktiskt handlande. Ledare är dock många gånger så in-
körda i gamla mönster och beteenden och har svårt att tänka i nya banor, vara lyhörd för 
omgivningen, kommunicera med mera så det uppstår en tröghet eller kanske konflikt mel-
lan det traditionella sättet att göra saker och förändringsviljan som finns i organisationen. 
Vissa ledare kanske inte heller vill anstränga sig att förändra sig och sitt arbetssätt. De vill 
inte därför att det är jobbigt, de vill befästa sin makt, ska snart gå i pension och så vidare. 
Här gäller det att ta reda på varför ledarna agerar som de gör för att sedan styra in dem på 
rätt spår, i rätt riktning igen, allt efter betydelsen av medarbetarskapet. 
 
En vidare negativ faktor som uppkom vid samtal med medarbetarna var upplevelsen av att 
ledare inte vill att medarbetarna ska vara deltagande och engagera sig. Tidigare gånger har 
de blivit bemötta på ett otrevligt sätt eller fått en besvärligare arbetssituation eller relation 
till sin överordnande. Även här är det viktigt att förstå varför utbildningen möts med skep-
sis från vissa ledare och sedan arbeta med att förtydliga vad som kommer att hända, att det 
kommer att bli bättre för organisationen i längden, vilka positiva egenskaper som kommer 
att infinna sig samt vad utbildningen betyder för ledarna.  
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En annan aspekt som visar att Tekniska kontoret handlat felaktigt redan från början är att 
de högre uppsatta redan bestämt vad utbildningen skall medföra. Det har framkommit un-
der diskussioner med medarbetare att ledningen vill öka delaktighet och engagemang och 
har bestämt si och så, men utan delaktighet från medarbetarna. Detta strider helt mot både 
vad som framförts av Hans Andersson, Sunnanå Utveckling samt den valda teorin. Hans 
Andersson påpekade att det fanns en stor delaktighet för medarbetarna redan från början, 
men det anser inte medarbetarna själva. Teorin säger att medarbetarna självklart ska vara 
med och utforma vad medarbetarskapet ska betyda och innebära för dem. Vill man ha del-
aktighet och engagemang i organisationen måste man släppa in medarbetarna på arenan 
långt tidigare och låta representanter få vara med och utforma utbildningen. Någon/några 
representanter från varje avdelning borde ha fått chans att framföra medarbetarnas syn-
punkter i upplägget. Först då kan man börja prata om att goda förutsättningar från ledar-
håll finns att kunna åstadkomma delaktighet och engagemang. Även om vissa ledare är bra 
föredömen så fungerar det inte om de sämre får för stort inflytande och sätter stopp för 
möjligheterna. 
 
Användandet av Sunnanå Utveckling anser jag ha gett ”råg i ryggen” för Tekniska konto-
ret, en styrka som grund i medarbetarnas arbete, liksom tydligheten från ledningen att det 
är viktigt att jobba med medarbetarskapsfrågor. Dock kan inslagen från chefer och ledare 
tas bort. Enligt medarbetarna skulle dessa delta och coacha tillsammans med flera Sunna-
nåkonsulter. Då inte alla ledare uppenbarligen är goda exempel kan det vara så att deras 
snack inte går hem hos personalen. De har för dåliga kunskaper i de faktorer de vill att 
medarbetarna ska klara av och kan exempelvis komma in i den delen av utbildningen vid 
ett senare tillfälle, efter att medarbetarna bestämt tillsammans med dem vad de vill att ut-
bildningen ska innebära. En ytterligare faktor att beakta är att inte låta så lång tid gå mel-
lan utbildningsdag och uppföljning. Som det är nu med sex till sju månader mellan gör att 
maskineriet är för trögt. Möjligtvis kan personalen hinna glömma, tappa gnistan och ”röda 
tråden” med tanken bakom utbildningen. Det borde snabbt ske en uppföljning/utvärdering 
som stärker positiva aspekter av utbildningen samt för att hitta områden som behöver ar-
betas vidare med. 
 
Många faktorer pekar på att arbetandet med medarbetarskap i en organisation i dagsläget 
är ett viktigt arbete. Ett bra medarbetarskap kan leda till minskade ohälsotal och mer gläd-
je och välmående på arbetsplatsen. Tekniska kontoret i Skellefteå ligger i startgropen till 
detta och måste arbeta hårt för att nå de resultat de eftersträvar. Ännu verkar det inte fin-
nas några tydliga siffror som visar huruvida medarbetarskapsutbildningen har minskat 
ohälsotalen och förbättrat medarbetarnas situation eller inte. Det har gått för kort tid sedan 
utbildningen och organisatorisk förändring kan ta lång tid. Vissa effekter har dock påvisats 
efter genomförd utvärdering. Vissa faktorer har förbättrats medan andra delar av medarbe-
tarskapet står stilla (Bilaga D). För att försäkra en någorlunda snabb förändring bör Tek-
niska kontorets ledare sammanfattningsvis, enligt min mening, lyssna mer på medarbetar-
na i ett tidigare skede och involvera dem i beslutandet av vad medarbetarskapet ska betyda 
för organisationen. Medarbetarnas behov och deras olika personligheter måste även tas i 
beaktning. De måste även få vara med och bestämma vilka strategier som ska användas 
för att nå de mål som sätts upp. Kommunikationen har förbättrats, men kan främjas ytter-
ligare genom fortsatt utbildning och övning. Det viktiga är för ledarna att lära sig att prata 
med medarbetarna på så sätt att de känner sig uppmärksammade, ”sedda” och hörda. 
Kommunikationen medarbetarna emellan verkar vara mer positiv, men även denna kan 
förbättras genom att medarbetarna visar varandra respekt och genom att de hjälper var-
andra vid eventuella problem som uppstår i arbetet.  
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Alla dessa faktorer är viktiga för att uppfylla kraven på teoriramens förklaring av medar-
betarskapsprocessen. Som det ser ut i dag har utbildningen medfört vissa förändringar, 
både positiva och negativa. Enligt min mening har dock Tekniska kontoret förstått att det 
alltid finns områden eller faktorer att förbättra och är därför på god väg mot att bli en mer 
hälsosam arbetsplats. 
 

6.1 Vidare forskning 
Min undersökningsplan bestod av att, förutom att prata med högsta chefen på Tekniska 
kontoret, även lämna ut en medarbetarenkät till ett antal anställda. Tyvärr ansåg ledningen 
att det har gått för kort tid från utbildningstillfället, då denna tog plats hösten 2004, att ut-
föra denna medarbetarundersökning. Som vidare forskning skulle denna kunna genomfö-
ras vid ett senare tillfälle för att få fram mer djupliggande information och åsikter. Ytterli-
gare forskning kan även göras i hur ledarskapsutbildningen ser ut och hur ledarna upplever 
denna. Leder den till utveckling? Även att undersöka hur ledarna ser på medarbetarutbild-
ningen vore en möjlig fördjupning. Det är sannolikt att olika ledare har olika uppfattning 
och i denna uppsats har endast Tekniska kontorets högste chefs insyn och åsikter gjort sig 
hörda
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Bilaga A- Intervjumall 
 
 
 

• Berätta lite kort om er organisation? 
 

• När, hur och varför började ni arbeta med medarbetarskapandet? 
 

• Vad betyder medarbetarskap för er organisation? 
 

• Hur är den medskapande människan enligt era åsikter? 
 

• Tar ni hänsyn till medarbetarnas olika behov och personligheter när ni utbildar dem? 
Hur? 

 
• Hur motiverar ni de anställda att ha viljan att delta i utbildningen och lära sig nya sätt att 

arbeta på? 
 

• Hur ser ni på lagarbete och de faktorer som är viktiga att belysa? 
 

• Vad ser ni för positiva effekter/vinster med medarbetarutvecklingen? 
 

• Vilka arbetsformer använder ni er av i denna utbildning? 
 

• Hur ser kommunikationen ut? 
 

• Har ni en kompletterande ledarutbildning? I sådana fall, hur ser denna ut?  
 
 
 



 

 

Bilaga B - Den medskapande individen 
 

 

• Lyssnar och samtalar konstruktivt 

• Är delaktig och påverkande 

• Lyfter fram och sprider goda exempel 

• Ser/fokuserar på möjligheter och lösningar istället för problem 

• Är stödjande, uppmuntrande och hjälpsamma mot varandra 

• Bidrar till trivsel, bra stämning och goda relationer 

• Har befogenheter 

• Har personalansvar 

• Har samarbetsförmåga 

• Framhåller det positiva hos andra 

• Engagemang 

• Är medskapande 

• Har viljan och motivationen att utvecklas 

 



 

 

Bilaga C - Tekniska kontorets ledarutvecklingsprogram 
 



 

 

Bilaga D - Sammanfattande resultat av medarbetarskapandet 
  
Medarbetarnas åsikter om medarbetarskapandet. 
 
Jag har sett/upplevt följande effekter sedan medarbetardagarna…. 
 
 

• Det har avstannat, ingen respons ”uppifrån” 

• Har presenterat styrkortet med handlingsplan, sedan har inget hänt 

• Bortglömt, för lite med en dag för medarbetarna 

• Positiv inställning till utbildning bland medarbetarna 

• Positivt snack i gruppen 

• Upplever att vissa chefer lutar sig tillbaka och tänker att de ”gjort sitt” 

• Fungerande kvalitetssystem, bra stöd i verksamheten 

• Positiva attityder (från de flesta) 

• Bekräftelse på att vårt arbetssätt är bra 

• Stöd av styrkorten 

• Självständighet 

• Information fungerar båda vägar 

• Pratar mer med varandra 

• Vi har gått framåt, alla känner sig delaktiga  

• Genomgripande förändring av attityder (till det bättre) 

• Tiden är för kort för utveckling 

• Alla tycker det är bra, men vi faller lätt tillbaka i gamla mönster 

• Större ansvar för trivsel och så vidare 

• Det har gått bakåt, större glapp mellan ledning och mellanskikt 

• Försöker vara ett föredöme 

• Försöker utveckla mig själv 

• Jag har bidragit för lite, men ställer upp och stödjer utbildningsprocessen 

• Vi pratar mer utveckling 

• Mer samsyn 

• Mer uppmuntran 

• Mer lyhördhet 

 




