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ABSTRACT  
Title: I can, I want and I take responsibility. 

Author: Nelum Berglund 

 

In my quantitative study in the spring of 2016, entitled ”Employeeship - what is it?”, it was 

shown that goal orientation and following guidelines, rules, policies and safety routines at the 

work place are some factors that effects the employeeship. Those who felt that working com-

munity and cooperation are important parts of the employeeship were relatively few. There-

fore, the purpose of this study became to investigate the employeeship with particular focus 

on which role working community and cooperation have in this process. The main focus of 

my study was to investigate which meaning community and cooperation have on development 

of employeeship and how employeeship is experienced by employees and managers at 

Vårdia.  

 
The study was performed as a case study were I used an open partially participation observat-

ion as a data collection method. The empirical part of the survey was directed to a total of 37 

individuals, of which one was a cheif exeutive officer, six managers and 30 employees. A 

total of 35 people were observed. Power to act, ability to communicate, cooperativeness, self-

determination and occupational responsibility are the key factors in employeeship. 

 

The will to communicate is highly dependent upon the ability to communicate and the mana-

gements power to act. When the ability to communicate is lacking, the willingness to 

cooperate and to take responsbility beyond what is their duty due to their proffession also 

vanishes according to the participants. The will to cooperate was increased when the indi-

viduals could communicate in a constructive manner. How the cooperation restricts or enables 

the employeeship is entirely dependent on which ability the organisation has to create effici-

ent forms for cooperation, common goals and the indivuduals ability to broaden or change 

their view of their roles as employees in the organisation. 

 
 
 
Key words: Employeeship, Employee, Organization, Community, Cooperation. 
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1 INTRODUKTION  
I detta inledande kapitel behandlas studiens ämnesområde, syfte och frågeställning samt min 

definition av medarbetarskap. Här ges även en kunskapsöversikt över tidigare forskning som 

finns och som är relevant för denna studie. 

 

1.1 Inledning 
I min kvantitativa studie våren 2016 med rubriken ”Medarbetarskap – Vad är det?” som B-

uppsats där 105 respondenter ingick, visades att det finns många faktorer som spelar roll för 

medarbetarskapet; målorientering samt att följa riktlinjer, regelverk, policy och säkerhetsruti-

ner på arbetsplatsen är några faktorer som lyftes upp. Målorientering likställdes med ansvars-

tagande för det arbete som åligger dem i sitt yrkesutövande, i detta fall det som åligger dem i 

deras profession. Att ta ansvar för den helhet som krävs för organisationens- och för sin egen 

personliga utveckling sågs därför inte lika väsentligt. Vissa menade att medarbetarskap inne-

bär att göra som man blir tillsagd eller så gott man kan. Här har respondenterna konstruerat 

sin syn på vad begreppen målorientering och ansvar innebär och vad det bör leda till i form av 

förhållningssätt och handlingar, alltså att endast göra det som åligger dem i sitt yrkesutövande 

eller det som krävs för att göra ett gott arbete. De som ansåg att gemenskap och samarbete är 

en viktig del av medarbetarskapet var förhållandevis få, endast en tredjedel. Detta resultat är 

förvånande eftersom den mesta forskning som finns inom området ser medarbetarskapet som 

ett dynamiskt samspel (Berlett, 2001:50) eller sociala konstruktioner (Carsten et al., 

2010:545) mellan anställda, inom och mellan grupper samt mellan anställda och ledare. Detta 

samspel är enligt Andersson & Tengblad (2009:262-263 & 2009:266-267) viktigt för att 

stärka gemenskap, förtroende och ansvarstagande på en arbetsplats. För respondenterna var 

det viktigare att känna tillhörighet till organisationen, att arbeta tillsammans mot de uppsatta 

målen och att ha tillit till kollegorna. Frågan som väcktes hos mig var vilken inverkan gemen-

skap och samarbete egentligen har för ett fungerande medarbetarskap och vilka andra faktorer 

än målorientering och följa regelverk som är viktiga för medarbetarskapet. Därför valde jag 

att i denna uppsats studera betydelsen av gemenskap och samarbete för medarbetarskap. Ef-

tersom begreppen samarbete och gemenskap har utkristalliserats ur min tidigare kvantitativa 

studie, ser jag dessa begrepp som empiriskt framtagna begrepp. Denna studie har genomförts 

som en kvalitativ studie på en arbetsplats där det fanns behov av att arbeta med medarbetar-

skapet.  



 Linnéuniversitetet  
           Institutionen för samhällsvetenskaper  
     

                                                                                                        
 

6 

Platsen där studien genomfördes var en vårdcentral som är belägen i en Stockholmsförort och 

som hade behov av att förbättra sin psykosociala arbetsmiljö genom att jobba med medarbe-

tarskapet. Fortsättningsvis kommer jag att kalla denna vårdcentral för Vårdia. Studien genom-

fördes hösten 2016 i form av en delvis deltagande observation som ett bra komplement till 

den redan gjorda kvantitativa studien i ämnet utanför denna arbetsplats. 

 

I min studie utgår jag från ett organisationssociologiskt perspektiv eftersom min studie hand-

lar om att undersöka hur samarbetet mellan medarbete och ledare samt medarbetarna emellan 

fungerar i en organisation och vilken roll gemenskapen och samarbetet har i medarbetar-

skapsprocessen. Ordet organisation kommer från grekiskans organon som betyder redskap 

eller verktyg (Andersson, 1994:11). Andersson menar att man kan se en organisation som ett 

redskap för att samordna ett antal människors ansträngningar att nå ett visst mål. Organisation 

kan även definieras som ”en samling individer med olika behov, förväntningar och krav med 

ett gemensamt mål” enligt Andersson (1994:11). Om man vill förstå förhållandet mellan en 

organisation och dess medarbetare måste man, enligt Ahrne & Papakostas (2002:39), gå in i 

konkreta situationer och se hur interaktionen mellan medarbetare och organisationen sker. 

Genom att se till sådana processer i organisatoriska sammanhang ökar, enligt Ahrne & Papa-

kostas, möjligheterna att se nyanser i dem och bedöma deras utbredning. Jag ser samarbetet 

som ett resultat av interaktioner mellan människor i en konkret situation i ett sammanhang för 

att nå ett visst mål i en organisation. Därför anser jag att min studie utgår från ett organisat-

ionssociologiskt perspektiv eftersom det jag undersöker är hur samarbetet sker mellan medar-

betare och ledare samt medarbetare emellan i en specifikt given situation och kontext i en 

specifik organisation.  

 

1:2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att undersöka medarbetarskapet med särskilt fokus på vilken roll 

gemenskap och samarbete har i denna medarbetarskapsprocess. Min intention är att ta reda på 

vilken inverkan gemenskap och samarbete egentligen har för ett fungerande medarbetarskap 

och även att visa vilken betydelse gemenskap och samarbete har för utvecklandet av medarbe-

tarskapet generellt och inom vården eftersom den organisation som jag studerar är en vårdor-

ganisation. Jag kommer att undersöka följande frågeställningar:  

1. Viken betydelse har gemenskap och samarbete för utvecklandet av medarbetarskap? 
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2. Hur upplevs medarbetarskapet bland medarbetare och ledning på Vårdia? 

 

1.3 Forskningsöversikt 
Med utgångspunkt från denna studies syfte och problemställning gör jag i detta avsnitt en 

översikt över forskning som berör de bärande begreppen medarbetare, samarbete och gemen-

skap som är viktiga för mitt studieprojekt. Denna forskningsöversikt bygger på hur andra 

forskare och författare beskriver begreppen medarbetare och medarbetarskap samt resultat av 

deras forskningsstudier som berör de ämnen som jag valt att studera, alltså gemenskap och 

samarbete. Avsikten är att ge en överblick över forskningsfältet om dessa ämnen och att tyd-

liggöra studiens teman. Det som tas upp i denna forskningsöversikt är inte en heltäckande 

kartläggning av forskningsfältet, utan några exempel som fångar upp olika forskningsområ-

den som berör de ämnen som är viktiga för att jag ska kunna besvara, relatera till och analy-

sera min studies resultat. Jag valde att fokusera på gemenskap och samarbete på grund av att 

min kvantitativa studie visade att det var förhållandevis få, endast en tredjedel av responden-

terna som nämnde att gemenskap och samarbete är en viktig del av medarbetarskapet. Jag 

ville därför kombinera denna forskningsöversikt och min studies resultat för att hitta nya in-

fallsvinklar som kan tydliggöra vilken roll gemenskap och samarbete har i ett medarbetarskap 

samt hur samarbetet fungerar i just den specifika organisation som jag studerar.  

 

1.3.1 Allmänt 

Enligt Møller (1994:4-13) finns det en hel del forskning om ledarskap och de personliga 

egenskaper en ledare bör ha för ett framgångsrikt ledarskap, men det är inte lika tydligt vad 

som krävs för att vara en bra medarbetare. De studier som fokuserar på området ”follower” 

och ”followership” görs ofta från ett mycket smalt område eller perspektiv som behandlar 

anhängare antingen som ”en odifferentierad massa eller kollektivt” (Collinson, 2006:179) 

eller som ”relativt passiva mottagare och observatörer i ledarskapsprocesser snarare än aktiva 

skapare av samarbete” (Bligh & Kohles, 2012:205 & Burak & Bashshur, 2013:920). Generellt 

sett ses begreppet follower som ”de människor som följer” och followership som den ”pro-

cess människor använder för att följa” (Rost, 2008:57). Enligt Jerry (2013:348) måste följare 

vara villiga och kapabla till att bli inspirerade till att bli ledda. Han utgår från att followership 

är en form av ledarskap eftersom en följare måste anta vissa egenskaper av ledarskap. Nyck-

eln är att det finns gemensamma värderingar och nödvändiga villkor för ledare och följare 
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som arbetar tillsammans för att skapa en effektiv organisation. Detta är ett kollektivt ansvar, 

enligt Jerry (2013:351), där båda parter skall spela en ömsesidig roll för att uppnå samma mål. 

 

Enligt Kleiner (2008:93) är medarbetarskapet en spegelbild av ledarskapet, och ett gott med-

arbetarskap är viktigt för organisationens utveckling. Ledare skulle vara obefintliga utan stöd 

av sina medarbetare (Chen & Kaun, 2013:47 & Uhl-Bien et al., 2014:84) och därför bör vi, 

enligt Chen & Kaun (2013:52), ägna oss mer åt att undersöka vilka personliga egenskaper en 

person bör ha för att bli en bra medarbetare. Møller (1994:4-13) menar att ansvaret för föränd-

ringar idag läggs på chefen av ledningen och när det önskade resultatet inte uppnås läggs 

skulden på denne och dennes beteende, inte på hela gruppen, vilket kan ses som ett problem. 

Vingestråhle (2014:31) & Møller (1994:4 -13) menar att det inte går att lägga skulden på che-

fen och dennes agerande utan det krävs ett samarbete mellan chef och medarbetare. 

Ledningen bör därför, enligt Møller (1994:4 -13), ifrågasätta chefens ansvarstagande i relation 

till medarbetarnas dito. Engagemang bör komma från alla medarbetare, inte bara från chefen 

enligt Møller (1994:4 -13). 

 

1.3.2 Medarbetare och medarbetarskap  

Zetterqvist poängterar i Ledarskapsboken (Jönsson, S. Strannegård, L., 2014:21) att orden 

medarbetare och medarbetarskap inte är entydiga begrepp utan har haft skilda betydelser be-

roende på vem som använt dem och i vilket sammanhang och syfte. Enligt Tengbland 

(2009:6-7) ses begreppet medarbetarskap som en skandinavisk organiseringsfilosofi som 

bygger på en aktiv och ansvarstagande medarbetarroll och begreppets spridning är störst i 

Sverige. Enligt författarna saknas etablerade motsvarigheter på det engelska språket och det 

närmaste man kan komma är orden ”employee och employeeship” och ”co-worker och co-

workership”, vilka är ytterst lite använda. Tengblad et al. (2007:39,48) betraktar alla personer 

som ingått ett anställningskontrakt som medarbetare. Även en chef ses som medarbetare, ef-

tersom denne också måste förhålla sig till en överordnad chef eller uppdragsgivare, vilket 

innebär att en VD kan ses som medarbetare i förhållande till styrelsen. Den enda typen av 

chef som inte är medarbetare till följd av ett anställningsavtal enligt Tengblad et al. är egenfö-

retagare som äger sin egen affärsverksamhet. I Kilhammars avhandling ”Idé om medarbetar-

skap” (2011:25-26) nämns att begreppet medarbetare och medarbetarskap har nära samröre 

med varandra och ordet medarbetare hänförs till personer, medan medarbetarskap ses som ett 
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fenomen av mer generell och avpersonifierad karaktär. Ordet ”medarbetare” ur en språklig 

synvinkel består, enligt Kilhammar (2014:25), av två ordled, nämligen ”med” och ”arbetare” 

och kan tolkas på olika sätt. Ordet ”med” kan betona samarbete, att man arbetar med andra 

människor. Enligt Kilhammar kan fokus även ligga på att medarbetaren är med i arbetet mot 

ett gemensamt mål, alltså delaktig i resultatet. Denna syn kan även innefatta ett gränsöver-

skridande mellan yrkesroller och hierarkiska nivåer.   

 

Inspiration till begreppet medarbetarskap finns i det engelska begreppet ”empowerment” 

(Hällstén & Tengblad, 2006:18). Empowerment förklaras enligt Hällstén & Tengblad som 

bemyndigande samt spridning och delegering av makt, i syfte att öka medarbetarnas känsla av 

delaktighet. Skillnaden mellan empowerment och medarbetarskap är att medarbetarskapet 

utgår från hur medarbetarna hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet 

medan empowerment mer handlar om hur organisationen skall hantera medarbetare, enligt 

dessa författare. I relationen till ”det egna arbetet” ingår, enligt författarna, graden av ansvars-

tagande, att leda sig själv, hitta balansen mellan arbete och privatliv samt hur medarbetaren 

förhåller sig till sin chef, till sina kollegor och till övriga intressenter (Hällstén o& Tengblad, 

2006:18). Enligt Andersson & Tengblad (2009:256-259) visar denna definition bara de indi-

viduella egenskaper som baseras på strategier, förhållningssätt och beteendemönster som en-

skilda medarbetare utvecklar i relation till sin arbetsgivare, sitt arbete och sina kollegor.  

 

Kilhammar (2001:222-225) har studerat hur idén om medarbetarskap har vuxit fram, hur stra-

tegier används för att sprida och implementera idén samt hur översättningsprocessen har gått 

till i det undersökta statliga bolaget och landstinget. Resultatet visade bland annat att medar-

betarskapet tolkas på olika sätt och att det finns en spänning mellan vad som ska prioriteras 

gällande målet för medarbetarskapet inom organisationen; medarbetarnas medbestämmande 

kontra organisationens nyttoperspektiv eller effektivitet. De båda undersökta organisationerna 

såg organisationens mål/effektivitet som det primära även om det fanns vissa nyansskillnader 

mellan organisationerna där landstinget betonade lite mer vinn-vinn perspektiv medan det 

statliga bolaget hade effektivitet som dominerande perspektiv. Kilhammar kallade dessa syn-

sätt ett medbestämmande- kontra nyttoperspektiv. Denna studie kan ge nya betydelsefulla 

infallsvinklar till min studie eftersom det inte kan uteslutas att samarbetet och gemenskap kan 
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påverkas av olika tolkningar av medarbetarskapet och intressen mellan arbetsgivare och med-

arbetare samt medarbetare emellan. 

 

Medarbetarskapet består enligt Möller (1994:6-8) av tre element; ansvar, lojalitet och initiativ. 

Ansvar ser Möller som det centrala i ett medarbetarskap eftersom utan ansvar kan inte medar-

betare vara lojala och initiativrika. Det är bara medarbetare med självförtroende och känsla av 

makt som förmår att ta ansvar. Möller (1994:9) menar att det finns tre former av ansvar som 

är relevanta för en arbetsplats, nämligen ansvar för egen-, arbetsplatsens- och organisationens 

utveckling. Möller (1994:10) beskriver lojalitet som att vara trogen den man valt att stödja. 

För Möller (1994:12) är lojalitet även att säga nej till arbetsuppgifter när det saknas resurser, 

förmåga eller tid. Initiativ kan, enligt Möller, inte uppnås utan ansvar och lojalitet. Ansvars-

begreppet är viktigt för min studie eftersom för att ett samarbete ska kunna uppstå mellan 

medarbetare och ledare, samt medarbetarna emellan, krävs det att alla tar ansvar för att det 

sker ett samarbete. Därför anser jag att det finns en anledning att se närmare på hur samarbete 

påverkas av ansvarstagande och vice versa. 

 

Berlett (2011:50-52) har i sin avhandling vidareutvecklat begreppet medarbetarskap genom 

att inkludera ledarskap i medarbetarskapet. Enligt författaren bygger medarbetarskap på två 

pelare som är viktiga i hantering av arbetsrelationer. Berlett kallar dessa pelare för social för-

måga och kompetens att utföra uppgiften. Berlett (2011:50) definierar medarbetarskap som 

”de beteenden som utgör den dynamiska processen av ömsesidiga arbetsrelationer mellan två 

eller flera anställda baserat på deras sociala förmåga och kompetens att utföra uppgiften.” Han 

ser medarbetarskap som ett dynamiskt samspel mellan anställda och inkluderar ledarskaps-, 

arbetskamrats- och ledar/följare-beteenden, vilka relateras till psykologiskt klimat. Bertletts 

syn på medarbetarskap som en dynamisk process handlar i högsta grad om ömsesidiga relat-

ioner på en arbetsplats. Ömsesidiga relationer kräver förmåga att samarbeta och därför blev 

denna studie viktig att ha i åtanke när jag undersöker min valda arbetsplats. 

 

1.3.3 Samarbete och gemenskap 

Hjortsjö (2006:3) nämner i sin avhandling att samarbete är ett väletablerat begrepp samtidigt 

som den i allmänhet är dåligt definierad och att det råder en brist på forskning om samarbete 

och dess effekter. Orsaken till detta, enligt Hjortsjö, är metodologiska svårigheter att mäta 
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samarbetets faktiska utfall. Ett vanligt antagande är att samarbete åstadkommer bättre resurs-

utnyttjande och är värdefullt och nödvändigt. Enligt Hjortsjö (2006:4) beskrivs samarbetet 

ibland som ett medel att uppnå ett mål och ibland som ett mål i sig, alltså samarbetet blir 

”lösningen”. Hjortsjö (2006:11) hänvisar till Svenska Akademiens definition av samarbete år 

2005, vilket innebär att arbeta tillsammans, med andra ord att två eller flera aktörer an-

stränger sig gemensamt för att utföra en arbetsuppgift. För att det ska betecknas som ett ge-

mensamt arbete krävs en viss form av interaktion och därmed blir kommunikation ett centralt 

begrepp för att förstå samarbetets innebörd, enligt Hjortsjö (2006:14). Kilhammars (2014:25) 

beskrivning av samarbetet liknar Hjortsjös definition. Ordet samarbete betonar att man arbetar 

med andra människor, vilket förutsätter minst två personer i en arbetsgemenskap. Fokus kan 

även ligga på att medarbetaren är med i arbetet mot ett gemensamt mål, alltså delaktig i resul-

tatet enligt Kilhammar.  

 

En förutsättning för samarbete mellan olika professioner är närhet, vilket innebär ett möte 

ansikte mot ansikte och att de samarbetande parterna finns på samma plats där samarbetet 

sker. Samarbetet kan ske både formellt och informellt. Det formella samarbetet kan ske i form 

av samverkan där mer strukturerade, regelbundna sammankomster med bestämda deltagare 

som enats om innehållet i samarbetet förekommer. Det informella samarbetet har en mer psy-

kologisk och känslomässig karaktär och handlar ofta om värderingar, legitimitet och uppfattad 

status. Detta informella samarbete bygger på deltagarnas intresse och vilja att samarbeta. När 

samtliga deltagares arbete till fullo integrerats i en organisation kan man nämna att de ingår i 

en samarbetsorganisation (Hjortsjö (2006:14).  

 

I tidigare forskning om gemenskap och grupper framkommer att det finns ett starkt samband 

mellan känslan av tillhörighet och gemenskap. Pooley, et. al. (2005:71-79) menar att genom 

grupptillhörighet kan både gruppens och individens behov tillgodoses, samtidigt som det 

skapas en stark gemenskap dem emellan. Mannarini et. al. (2012:951-967) hänvisar till Sara-

sons (1974) definition av gemenskap som innebär en känsla av att vara medlem i ett större 

socialt sammanhang där det finns mellanmänskligt stöd och ett känslomässigt engagemang. 

Sociala band stärks när det finns gemensamma intressen individer emellan och därmed ökar 

känslan av tillhörighet och den upplevda gemenskapen hos gruppmedlemmarna, enligt Man-

narini et. al. Obst & White (2005:127-135 ) anser att känslan av gemenskap är mer än bara att 
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tillhöra en grupp, vilket innebär att en individ kan känna samhörighet med en grupp utan att 

känna någon gemenskap till gruppen. När en individ är medveten om sin grupptillhörighet 

kan denne känna ett stort känslomässigt värde och identifierar sig starkt med sin grupp, enligt 

Obst & White. 

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att det förekommer olika sätt att se på begreppet medarbe-

tarskap och samarbete beroende på vem man frågar, på vilken organisationsnivå, och i vilket 

sammanhang definitionen förekommer. Forskare är överens om att relationer, social förmåga 

och ansvarstagande är centrala i ett medarbetarskap för att nå organisatoriska resultat. Ge-

menskap och samarbete är ofta kopplat till känslan av tillhörighet, social förmåga och relat-

ioner samt intresse och samarbetsvilja. Det finns även en samstämmighet i att balansen mellan 

ansvar och befogenheter, lojalitet, förtroende, engagemang, delaktighet och självstyrande an-

ställda är viktigt i ett medarbetarskap. Möller betonar ett speciellt personligt engagemang där 

medarbetare helhjärtat och målinriktat tar ansvar medan Andersson & Tengblad lägger tyngd-

punkten på medarbetarnas individuella egenskaper som baseras på strategier, förhållningssätt 

och beteendemönster för att hantera relationen. Kilhammar menar även att hur man tolkar 

begreppet kan variera på organisationsnivå och gruppnivå. Berlett vidareutvecklar begreppet 

och inkluderar ledarskap i medarbetarskapet. Det är svårt att kritiskt granska forskning om 

medarbetarskap eftersom den forskning som förekommer begränsas till ett snävt område.  

Forskningsresultat som förklarar ett väldigt smalt problemområde försvårar omformning av 

begrepp till mätbara variabler.  

Min förhoppning är att denna forskningsöversikt ska ge mig en förförståelse för de begrepp 

som förekommer inom det forskningsfält som jag studerar, så som medarbetarskap, gemen-

skap och samarbete och ge en inblick i hur forskare har definierat begreppen. Jag vill fånga 

upp ämnen som är viktiga för att jag ska kunna besvara, relatera till och analysera min studies 

resultat. Genom min studies resultat hoppas jag tillföra nya infallsvinklar till den befintliga 

forskningen och eventuellt få svar på vilken roll gemenskap och samarbete har i medarbetar-

skapsprocessen i en organisation för att besvara mitt syfte och frågeställning. 
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2 METOD  
I detta avsnitt redogör jag för val av metod och tillvägagångssätt som använts vid datain-

samling och databearbetning. Dessutom går jag steg för steg igenom själva genomförandet av 

processen i konsultuppdraget. Jag tar även upp etiska överväganden, bortfall samt undersök-

ningens validitet och reliabilitet. Metoden avslutas med en metodanalys där jag tar upp för- 

och nackdelar med den valda metoden och tillvägagångssättet. 
 

2.1 Forskningsstrategi och design 

Yin (2006:17-18) nämner att fallstudier kan användas i syfte att bidra till den samlade kun-

skapen om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska företeelser samt 

att utforska hur och varför det empiriska fenomenet som studeras förekommer. Fallstudie-

metoden gör det möjligt för forskare att bibehålla helheten och det meningsfulla i verkliga 

händelser, till exempel organisations- och ledningsprocesser. Min studie utfördes som en fall-

studie, vilket innebär att jag undersöker fenomenet medarbetarskap och har valt att titta när-

mare på den specifika vårdorganisationen Vårdia. Jag använde mig av en delvis strukturerad 

och delvis deltagande observation som datainsamlingsmetod. Deltagande observation är en 

metod som lämpar sig särskilt bra, enligt Fangen (2005:201), för att kombinera med andra 

metoder, så som intervjuer, videofilmning et cetera. Att observera innebär, enligt Ambjörns-

son (2003:39), att använda sig av blick och hörsel som redskap för att få tillgång till den kun-

skap som ofta är outtalad, svårformulerad eller enbart kroppslig så som nickar, rycka på ax-

larna och att höja på ögonbrynen. I denna studie valde jag att lägga mer fokus på dialogen 

mellan gruppdeltagarna än på de sociala interaktionerna. Jag använde mig i huvudsak av min 

hörsel för att fånga upp deltagarnas berättelser under grupparbetena som låg i linje med mitt 

syfte och frågeställningarna. De konkreta beteendena och sociala interaktionerna som obser-

verades var därför för få för att kunna redovisa och generalisera i min studie. Delvis delta-

gande observation innebär att forskaren deltar i det sociala samspelet, men inte i de miljöspe-

cifika aktiviteterna, det vill säga de aktiviteter som är speciella för den aktuella miljön 

(Fangen, 2005:141). För min del var det att jag deltog i sociala sammanhang så som raster, 

fikapauser och lunch där jag till viss del samlade mitt material. Huvuddelen av det insamlade 

materialet kommer från deltagarnas arbete i grupp där jag höll mig i bakgrunden som en pas-

siv deltagare.  
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Att det blev just en fallstudie berodde på att jag fick ett erbjudande från företaget Vårdia i 

utbyte mot att jag skulle hjälpa företaget med att förbättra dess psykosociala arbetsmiljö ge-

nom att jobba med medarbetarskapet. Dessutom har jag redan gjort en kvantitativ studie i 

ämnet och såg därför en fältobservation som en bra kombination för att fördjupa mig i det 

som redan var gjort. Mitt syfte var att undersöka medarbetarskapet med särskilt fokus på vil-

ken roll gemenskap och samarbete har i medarbetarskapsprocessen. Jag ville även ta reda på 

vilken betydelse gemenskap och samarbete har för utvecklandet av medarbetarskap och hur 

medarbetarskapet upplevs bland medarbetare och ledning på Vårdia. Därför valde jag att an-

vända mig en delvis deltagande observation. Jag ansåg att en fallstudie där jag gick in i delta-

garnas sociala miljöer och studerade dessa utifrån deras perspektiv skulle ge en bättre samlad 

kunskap om de gruppmässiga, sociala och organisatoriska företeelserna än om jag använt mig 

av en annan datainsamlingsmetod.  

 

Kvalitativ metod används för att förstå sociala interaktioner och utforska sådant som inte kan 

beskrivas med siffor (Rennstam & Wästerfors (2015:13). Enligt Rennstam & Wästerfors 

(2015:81) är etnografiska fältanteckningar en vanlig form av kvalitativt material. Här befinner 

sig forskaren på plats i den miljö eller det sammanhang som ska studeras och gör detaljerade 

noteringar om människors agerande, vilket jag till viss del hade svårt att göra. Detta på grund 

av att jag agerade som organisationskonsult vid helgruppsdiskussioner med en utforskande 

roll där jag ställde öppna frågor som ”kan du förtydliga, kan du ge ett exempel, vad tycker ni 

andra” och så vidare, för att få en förståelse för hur deltagarna resonerade sig fram till det 

som är viktigt för medarbetarskapet. Därmed hade jag inte i förväg någon färdig intervjuguide 

med frågor utan frågorna ställdes spontant efter den aktuella situationen. Däremot hade jag till 

viss del möjlighet att fånga in individernas interaktioner i gruppen under grupparbeten där jag 

endast agerade som passiv eller icke deltagande observatör. Det viktigaste, enligt Rennstam & 

Wästerfors (2015:50), är att fånga interaktioner och handlingar samt skapa scener i materialet, 

det vill säga små dramer med människor, dialoger och gester. Jag valde att i huvudsak an-

vända mig av dialoger för att få relevant material till min studie. Detta för att försäkra mig om 

den insamlade datans tillförlitlighet genom att få möjlighet att ställa följdfrågor under den 

begränsade observationstiden. 

 

 



 Linnéuniversitetet  
           Institutionen för samhällsvetenskaper  
     

                                                                                                        
 

15 

2.2 Tillvägagångssätt 
2.2.1 Urval 

Val av organisation och deltagare skedde genom att jag blev kontaktad av vårdcentralen Vår-

dia som gav mig erbjudandet att göra denna studie i utbyte mot att jag ställde upp med att vara 

instruerande och stödjande i deras arbete med att förbättra medarbetarskapet och den psyko-

sociala arbetsmiljön, eftersom jag har både teoretiska kunskaper från högskoleexamen i ledar-

skap- och organisation samt praktiska erfarenheter av liknande arbete införskaffade från tidi-

gare anställningar som chef, styrelseledamot och organisationskonsult.  

 

Den empiriska delen av undersökningen skedde med hjälp av anställda på Vårdia. Den empi-

riska delen av undersökningen vände sig till totalt 37 individer varav en verksamhetschef, sex 

ledare och 30 stycken medarbetare. Totalt observerades 35 personer varav 27 kvinnor och 8 

män. Majoriteten av medarbetarna bestod av läkare (8 stycken) och sjuksköterskor (12 styck-

en). Det externa bortfallet, det vill säga enligt Rosengren & Arvidsson (2002:157), att perso-

ner av olika skäl helt fallit bort ur undersökningen, var 2 stycken på grund av sjukdom. 

 

2.2.2 Genomförande av uppdraget 

För att få en bra struktur i genomförandet har jag använt mig av en förenklad metod som lik-

nar Team thinking-metoden (TT-metoden), som finns beskrivet i Lindmark & Önneviks 

(2011:253-255) bok Human resource management – Organisationens hjärta. Ursprungligen 

har metoden tagits fram av den japanske antropologen Jiro Kawakita. Fördelarna med meto-

den, enligt Lindmark & Önnevik, är att alla deltagare får komma till tals, även de som inte är 

verbalt skickliga, samt att alla synpunkter ses som lika mycket värda i arbetet. Gruppen håller 

sig till fakta utan att blanda in känslor. Modellen genomförs som en organiserad form av 

”brainstorming” utifrån sju olika steg. Enligt författarna bör genomförandet ta 6-8 timmar för 

att få en god delaktighet från medarbetarna. Jag hade totalt 4 timmar till mitt förfogande, där-

för modifierade jag metoden genom att slå ihop steget åtgärder med uppföljning och utvärde-

ring samt gruppering av information med steget rubriksättning så att det blev fem steg istället 

för sju.  

 

Steg 1: Presentation och introduktion 
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Det började med en presentation av mig själv och ett förtydligande om i vilka moment jag 

skulle agera som konsult och som observatör. Sedan gav jag information om studien och alla 

fick möjlighet att ställa frågor. Information om studien gjordes i egenskap av observatör. När 

denna process avslutades gick jag över till konsultrollen där alla deltagare fick presentera sig 

själva och säga vilka förväntningar de hade på halvdagen. Jag informerade även om hur ge-

nomförandet skulle gå till samt gick genom en forskningsöversikt om medarbetarskap. Den 

genomgångna forskningsöversikten är densamma som redovisas i denna studie. Jag avstod 

medvetet från att nämna min egen definition och hur jag resonerar om medarbetarskapet för 

att undvika att deltagarna skulle färgas av mina tankar och värderingar. Tidsåtgången var 30 

minuter. 

 

Steg 2: Insamling av information 

Här fick deltagarna först själva reflektera över hur de tycker att organisationen fungerar idag 

och svara på frågan ”Vad innebär medarbetarskap för dig?” för att därefter skriva ner sina 

tankar i ett block. Som stöd hade deltagarna möjlighet att använda sig av frågorna; 

1. Hur fungerar vi idag? 

2. Vad är det som är bra? 

3. Vad är det som är mindre bra? 

Sedan fick deltagarna skriva ner sin beskrivning med max ett ord på varsin post-it lapp. På 

detta sätt fick alla reflektera över och skriva ner sin uppfattning om organisationens status för 

tillfället. Tidsåtgången var 30 minuter. Min roll var i huvudsak att observera vad som hände 

runt omkring i rummet. 

 

Steg 3: Gruppering av information och rubriksättning i grupp 

Här jobbade deltagarna i grupp. Det var 7 deltagare per grupp i totalt 5 grupper. Grupp 1-4 

bestod av medarbetare och grupp 5 bestod av ledare. Denna indelning valde jag för att kunna 

se om det fanns likheter och olikheter i hur medarbetare och ledare såg på medarbetarskapet 

och om de hade samma uppfattning om organisationens nuläge. Här fick var och en berätta 

för sina gruppdeltagare vad de hade kommit fram till och hur de resonerade kring tanken eller 

idén och lägga sina lappar i en korg. Sedan fick gruppen tillsammans sortera lapparna efter 

gemensamma nämnare och rubriksätta dem, till exempel de lappar som handlade om ekonomi 

hamnade in en grupp, det som berörde delaktighet hamnade i en annan grupp et cetera. De 



 Linnéuniversitetet  
           Institutionen för samhällsvetenskaper  
     

                                                                                                        
 

17 

fick bara ha en rubrik eller tanke per post-it lapp för att lapparna skulle kunna flyttas runt vid 

behov. De tankar eller idéer som det inte gick att hitta någon gemensam nämnare för fick vara 

för sig. Till sist fick de fästa post-it lapparna med rubrikerna på en whitebord-tavla under de-

ras grupp. På detta sätt fick alla uttrycka sin uppfattning om organisationens status för till-

fället. De tankar eller idéer som togs fram av deltagarna i grupper illustreras i tabell 1. Total 

tidsåtgång var 90 minuter inklusive fika. Under grupparbetet hade jag en passiv observatörs-

roll. 

 
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 

Kommunikation 

Stödjande 

Samarbete 

Ansvar 

 

Respekt 

Samarbete 

Lyhördhet 

Ansvarstagande 

Hjälpsam 

Ansvar 

Kommunikation 

Samarbete 

Delaktighet  

 

Samarbete 

Lyssna 

Ansvar 

Kommunikation 

Stödja 

 

Lyhördhet 

Respekt 

Samarbete 

Ansvar 

Samsyn 

Engagemang 

Tabell 1 

 

Steg 4: Fortsatt rubriksättning och rangordning 

I detta steg fick varje grupp berätta för de övriga hur de resonerade sig fram till sina rubriker 

eller idéer. De rubriker eller idéer som hade en gemensam nämnare lades i samma hög, till 

exempel lapparna som handlade om lyhördhet och lyssna hörde ihop med kommunikation. 

Rubrikerna stödja, stödjande, hjälpsam hörde ihop med samarbete et cetera. Till sist kom del-

tagarna fram till en gemensam uppfattning om vad som är viktiga faktorer i ett medarbetar-

skap som de behöver arbeta vidare med på sin arbetsplats. De viktiga faktorerna fick huvud-

rubriken Arbetsplatsens värdegrund, enligt deltagarnas önskemål. Tidsåtgången var 30 minu-

ter. 

 

Steg 5: Åtgärder, uppföljning och utvärdering  

I det här momentet fick deltagarna 60 minuter på sig för att ta fram konkreta åtgärder som 

behövde genomföras för att värdegrunden skulle hållas levande och som verkligen kunde an-

vändas i det dagliga arbetet. Frågor som diskuterades var 

1. Hur kommunikationen ska gå till mellan medarbetare och ledare samt medarbetar-

na emellan? 

2. Hur ska vi samarbeta för att uppnå målen? 
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3. Hur stödjer vi varandra så att var och en får möjlighet att ta ansvar för sina arbets-

uppgifter och för hur vi kommunicerar? 

4. Hur och när följer vi upp detta arbete och i vilka intervall? 

Sessionen avslutades med en utvärdering av hur deltagarna uppfattade denna halvdag. 

 

2.2.3 Datainsamling  

För datainsamlingen användes ett delvis strukturerat observationsschema (se bilaga 2) samt en 

delvis deltagande observation. Detta på grund av att tiden för observationen var begränsad 

och att arbetet kring gruppen behövde ha en struktur för att deltagarna skulle förstå hur pro-

cessen med arbetet var upplagd. Delvis strukturerat observationsschema användes på grund av 

att det var ohanterligt att bara observera utan ett tydligt syfte, med tanke på den begränsade 

tiden. Därför tog jag hjälp av ett observationsschema där det både fanns riktade frågeställ-

ningar som passade mitt syfte och mina frågeställningar samt ospecifika teman som kunde 

vara relevanta med hänsyn tillfrågeställningarna. Konsekvensen av detta förfaringssätt blev 

att jag inte kunde skriva ner allt som observerades. Därför skrev jag i huvudsak ner det som 

var relevant för mitt syfte och frågeställningarna.  

 

Anledningen till att det blev en delvis deltagande observation var att jag samtidigt hade en 

konsultroll där jag deltog aktivt i vissa delar av genomförandeprocessen, så som helgrupps-

diskussionerna. I andra delar, till exempel vid grupparbetet, var jag endast observatör utan 

någon aktiv roll i processen. Genom att småprata med deltagare kunde jag glida in naturligt i 

det vardagliga samspelet och följa de implicita sociala regler som gällde för den aktuella 

gruppen. Dessutom var undersökningen en direktobservation vilket innebär att observatören 

samlar in data i verkliga situationer, där händelserna sker i sina naturliga miljöer.  

 

Insamlad data kommer huvudsakligen från det som sades under grupparbetet där jag var en 

passiv observatör och under det sociala samspelet där jag var en aktiv observatör. Direkt efter 

konsultuppdraget sammanställde jag det nedskrivna och de stödord som skrevs under hel-

gruppsdiskussionerna medan det fortfarande var färskt i minnet.  
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2.3 Databearbetning 
Insamlat datamaterial bearbetades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad av 

Graneheims och Lundman (2003, s 106). En manifest innehållsanalys fokuserar på gemen-

samma mönster som deltagarna förmedlar under observationen utan att göra egna tolkningar, 

enligt författarna. Analysen skedde i olika steg enligt Graneheims och Lundman (2003, s 105-

106) där observationsanteckningar lästes igenom och sedan delades in i små meningsbärande 

textenheter som beskrev ett meningsfullt och avgränsat tankeinnehåll och som kunde variera i 

längd. Textenheterna lästes en gång till och kondenserades sedan till kortare enheter utan att 

innehållet förändrades. Jag skrev sedan ner denna kondenserade text i en kolumn till höger 

om textenheterna och var noga med att behålla deltagarnas egna ord i texten samt att inte göra 

egna tolkningar. Sedan kodade jag dessa kondenserade, meningsbärande enheter genom att 

analysera det latenta innehållet, jag gjorde alltså en tolkning av textens innebörd. Koden var 

kortfattad och beskrev innebörden i varje meningsbärande enhet. I tabell 2 redovisas dessa 

kortare enheter under kolumnen ”Koder”.  

 

Nästa steg i bearbetningen gick ut på att bilda kategorier av koderna. Koderna på respektive 

meningsbärande enhet jämfördes, vilket gav möjlighet att bilda ett flertal kategorier med lik-

nande koder. Processen med kategoriseringen fortsatte tills det fanns olika innehåll i respek-

tive kategori. Detta innebar att kategorierna reducerades till ett mindre antal, men ändå täckte 

helheten i innehållet. Efter att ha granskat dessa slog jag samman kategorierna som hade lika 

innebörd till gemensamma teman. I tabell 1 visas hur citat från insamlad data har använts för 

att belysa att kategorierna verkligen återspeglar innehållet i texten. Dessa kategorier kunde 

slutligen bilda fyra övergripande teman genom gemensamma nämnare som ligger till grund 

för denna skriftliga presentation. Alla deltagare avidentifierades genom att ge dem koder. M 2 

innebär till exempel medarbetare nr 2 och L 31 innebär ledare nr 31.  

 
Meningsbärande enheter Kondenserade en-

heter 
Koder Kategorier Teman 

 
M 2 Vårt uppdrag är att ge 
god och säker vård till våra 
patienter tycker jag. Det är det 
som är vår prioritet. Patien-
terna borde gå före allt annat 
tycker jag. 

//… ge god och säker 
vård…patienterna 
borde gå före allt 
annat …// 
 
 
 

Uppdraget  
Skyldighet 
Prioritering 
Profession 
Mål 
Egenmakt 
Själv-

Tolkningsföre-
träde 
Professions-
tänkande 
Intressekonflikt 
 

Självbestäm-
mande och 
yrkesansvar 
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 bestämmande 
M 9 För mig är det viktigt att 
vi ställa upp för varandra. 
Idag känner jag att vi alla är 
stressade och ingen har tid att 
lyssna. Vara lyhörd när vi ber 
om hjälp. 

//…att ställa upp för 
varandra. //…//. Vara 
lyhörd när vi ber om 
hjälp. 

Samarbete 
Lyhörd 
Lyssna 
Bekräftelse 
 

Samarbete 
Kommunikation 
 

Samarbetsvilja  
 
Kommunikat-
ions förmåga 

L 31 Jag inser att vi är utan 
chef. Många medarbetare 
skiljer på vår …. VC, att det 
är hans fel att ekonomin går 
dåligt och de vill att vi ska bli 
av med honom. Många av oss 
är nya och oerfarna i ledar-
skaps-uppdraget. Vi vågar 
inte riktigt ta i konflikter och 
hålla oss till de fattade beslu-
ten. //…//. Hon har så mycket 
annat i knät och orkar inte 
sätta sig in i programmet. 

//…//. Många av oss 
är nya och oerfarna i 
ledarskapsuppdraget. 
Vi vågar inte riktigt 
ta i konflikter och 
hålla oss till de fat-
tade besluten. //…//. 
Hon …. orkar inte 
sätta sig in i pro-
grammet//. 

Maktlöshet  
Oerfaren 
Konflikträdsla 
Beslutsamhet 
Stress 
Velande 
Syndabocks- 
tänkande 

Brist på hand-
lingskraft 
 
Konflikträdsla 
 
Våga stå för 
fattade beslut 
 
 

Handlingskraf-
tig ledning 

M 11 Jag känner mig mer 
orolig över vår överlevnad nu 
när vinsten har börjat plana ut. 
Vad kommer att hända med 
min anställning om det går åt 
skogen? Jag saknar en tydlig 
kommunikation från led-
ningsgruppen. All information 
verkar inte gå riktigt fram till 
oss. 

//….//.  Vad kommer 
att hända med min 
anställning…? Jag 
saknar en tydlig 
kommunikation från 
ledningsgruppen. All 
information verkar 
inte gå … fram till 
oss. 

Oro 
Tydlighet 
Informations- 
flöde 

Otillfreds-
ställande  
kommunikation 
Bristande in-
formation 

Kommunikat-
ionsförmåga 

Tabell 2: Analysschema  

 

2.4 De dubbla rollerna 
Att reflektera över forskarrollen och hur ens närvaro kan påverka vad som sägs och hur delta-

garna beter sig är viktig enligt Kvale & Brinkmann (2009:90-93). Ännu viktigare att reflek-

tera över är den dubbla rollen som jag hade vid denna observationsstudie. Jag hade här både 

en konsultroll och en forskarroll. I min konsultroll deltog jag aktivt i vissa delar av genomfö-

randeprocessen, så som helgruppsdiskussionerna. Det viktigaste för mig var här att informera 

och tydliggöra för alla deltagare var i processen jag skulle agera forskare respektive konsult, 

vilket jag även gjorde under presentationen innan genomförandet. Jag såg även till att ha en 

professionell distans till deltagarna både som forskare och konsult under hela genomförande-

processen. Detta för att minimera obehag, rädsla och oklarheter som kunde försvåra datain-

samlingen. Dessutom försökte jag hålla mig opartisk under hela processen utan att tappa en-

gagemanget för varken uppdraget som konsult eller som observatör. Detta för att försöka 

uppnå en så hög vetenskaplig kvalitet som möjligt på det som observerades. I andra delar, till 

exempel vid grupparbetet, var jag endast observatör utan någon aktiv roll i processen. Jag 
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deltog aktivt i själva presentationen och introduktionen, genomgången av forskningsöversik-

ten och småpratade med deltagare för att hitta en avslappnad atmosfär samt deltog i hel-

gruppsdiskussionerna, men jag var inte aktiv i själva grupparbetet med insamling av informat-

ion, bearbetning av medarbetarnas tankar och idéer och framtagandet av arbetet med resultat 

för arbetsplatsen. Jag avstod medvetet från att nämna mina egna definitioner och hur jag själv 

resonerar kring de ämnen som deltagarna diskuterade under grupparbeten och helgruppsdis-

kussionerna. Här fungerade jag istället som en passiv observatör.  

 

Sedan hade jag en mer utforskande roll vid helgruppsdiskussionerna där jag ställde öppna 

frågor för att få en fördjupad förståelse för det som diskuterades och som man kom fram till 

under grupparbetet, bad om förtydligande så att alla förstod vad individerna i gruppen menade 

när de berättade vad som kom fram under grupparbetet och så vidare. Denna utforskande roll 

ledde till att jag fick tillgång till en mer fördjupad förståelse av vad medarbetarna ansåg vara 

viktigt i ett medarbetarskap och hur de resonerade sig fram till det. Hade jag varit en passiv 

deltagare här hade jag blivit utestängd från denna information. Självklart finns det en risk att 

min dubbelroll kan ha påverkat deltagarnas agerande och det som lyftes fram och därmed 

studiens resultat. Jag upplevde ändå inte att min dubbelroll påverkade deltagarna negativt, 

tvärtom upplevde jag att deltagarna kände sig trygga av att det fanns en utomstående som 

kunde bevaka allas intressen och stödja gruppen i att komma fram till en konsensus kring hur 

de ville ha det på sin arbetsplats utan rädsla för låsningar och konflikter under arbetsproces-

sen.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär giltigheten i en studie. Validitet handlar om att en undersökning undersöker 

det den avser att undersöka och visar om de slutsatser som dras är giltiga eller inte (Bryman 

2011:50,352). För att kunna göra detta måste forskningsfrågorna eller temaområdena vara 

kopplade till problemen och syftet. Jag måste dessutom kunna beskriva hur jag har samlat in 

data och bearbetat den på ett systematiskt sätt. Bryman & Bell (2013:405) nämner att forskare 

bör anta ett granskande synsätt där denne säkerställer och tydligt redogör för hur forskningen 

går till genom att beskriva alla faser i forskningsprocessen. Eftersom jag noggrant beskrivit 

hur jag har samlat in data och bearbetat dem på ett systematiskt sätt samt under vilka förut-

sättningar jag utförde min studie och hur resultatet växte fram, utgår jag från att validiteten 
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har uppnåtts. Genom att denna observationsstudie utgick från ett observationsschema där jag i 

huvudsak utgick från förutbestämda frågor och ämnen som låg i linje med mitt syfte och frå-

geställning har jag ytterligare kunnat försäkra mig att validiteten har uppnåtts. Validiteten av 

undersökningen kan sägas vara relativt hög eftersom jag till viss del även kunde kontrollera 

datans riktighet och relevans genom följdfrågor som kunde förtydliga det som sades och ob-

serverades under helgruppsdiskussionerna. Ett sådant förfarande motverkar ett snedvridet 

resultat, enligt Esaiasson m.fl. (2007:66-67). När det gäller fallstudier, enligt Yin (2006:28), 

är det svårt att på ett vetenskapligt sätt generalisera, speciellt om generaliseringen sker på 

grundval av ett enda fall, som i min studie. Målet med fallstudier, enligt Yin (2006:28), är att 

man ska utveckla och generalisera teorier, så kallad analytisk generalisering. Att resultatet av 

min studie bygger på ett enda fall betyder dock inte att det inte kan vara relevant för andra 

liknande organisationer och gruppkonstellationer, framför allt vad gäller betydelsen av sam-

arbete och gemenskap för medarbetarskapet. 

 

Reliabilitet handlar om en undersöknings tillförlitlighet. Om en oberoende undersökning 

skulle få samma resultat vilket ger hög reliabilitet än om resultatet har påverkats av tillfällig-

heter. Reliabilitet visar om de mått som används i studien är konsekventa och korrekta (Bry-

man 2011:49). Jag kan inte garantera att man kommer fram till samma resultat om man skulle 

utföra en liknande undersökning eftersom deltagarna kan ha påverkats av olika omständighet-

er som till exempel stress och den dåliga psykosociala arbetsmiljön de upplevde vid tillfället. 

Om deltagarna mått bra skulle resultatet blivit annorlunda. Dessutom kan det korta tidsper-

spektivet ha påverkat resultatet. Utfallet kunde ha blivit annorlunda om jag observerat grup-

pen under en längre tidsperiod. Reliabiliteten kunde ha ökat om jag hade flera observatörer på 

plats, vilket inte var möjligt i den aktuella situationen med tanke på att det var ett konsultupp-

drag samt ökade kostnader för resor och uppehälle på grund av det geografiska avståndet. Ett 

ensamt författande kan leda till subjektiva och entydiga tolkningar av empirin. För att kunna 

förhålla mig kritisk till studiens empiri har därför handledaren granskat uppsatsen kontinuer-

ligt och på så vis kunnat tillföra viktiga synpunkter för att förbättra och förtydliga studiens 

innehåll. 

 

 

2.6 Metodanalys  
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Metoden deltagande observation som valdes passade syftet då den, enligt Repstad (2007:57), 

ger forskaren direkt tillträde till socialt samspel och sociala processer. Eftersom jag till viss 

del var aktiv i gruppen som observerades, var det naturligt att välja deltagande observationer, 

även om min första alternativa tanke var att göra en intervjustudie för att få en djupare bild av 

vad som möjliggör och begränsar i ett medarbetarskap. Kritik mot detta förfaringssätt kan 

vara att det kan uppstå svårigheter för mig som observatör att hålla mig objektiv i tolkningar-

na av gruppens berättelser och interaktion eftersom jag var aktiv i helgruppdiskussionerna och 

agerade som ett stöd i de beslut som gruppen fattades. Min dubbla roll gjorde att jag inte kan 

garantera att allt som observerades eller sades är med. 

 

Den direkta observationen kräver att observatören finns på plats för att genomföra den. Den 

största fördelen med denna typ av observation är att det inte förekommer någon tidsfördröj-

ning mellan händelse och registrering. Min dubbla roll ledde till att det som observerades un-

der helgruppdiskussionerna registrerades i efterhand. Detta ser jag som en nackdel då jag inte 

noggrant kunde anteckna det som sades och observerades. Den korta fältobservationen gjorde 

att jag kunde hålla både närhet och distans till deltagarna. Närheten till informanterna före-

kom genom småprat under pauserna. På detta sätt kunde vi lära känna varandra lite bättre och 

jag kunde därmed få ett förtroende både som konsult och forskare. Distansen försökte jag 

hålla genom att förflytta mig en bit ifrån de observerade händelserna när jag samlade in data, i 

detta fall utan att delta i interaktionen i grupparbeten. Annars fanns det risk att jag omedvetet 

blev påverkad av gruppen och miljön genom att till exempel bli en av dem eller härma dem 

och göra deras egna synpunkter till mina egna.  

 

Formen på observationen utgjordes av ett öppet förhållningssätt eftersom den öppna observat-

ionen kräver frivillighet och på så sätt kunde jag undvika etiska dilemman som kunde ha för-

svårat datainsamlingen. Nackdelen med den öppna observationen, enligt Repstad (2007:45), 

är att deltagarna kan bete sig annorlunda mot vad de skulle ha gjort om de inte hade vetat att 

de är under observation. Dessutom var jag en främling och hade en överordnad roll angående 

expertkunskaperna gällande organisation och ledarskap. Detta kan ha påverkat deltagarnas 

agerande under observationen.  
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Valet av deltagare gjordes via ledningsgruppen. Kritik mot detta förfarande kan vara att delta-

garna inte vågade säga nej eftersom det var deras arbetsgivare som frågade och som behövde 

deras samtyckte för att få hjälp med både ledar- och medarbetarskapet samt den psykosociala 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Jag fick dock inte uppfattningen att så var fallet eftersom de 

vågade tacka nej till att delta i intervjuer. Det faktum att deltagarna bestod av en majoritet av 

kvinnor och endast få män kan också ha haft inverkan på resultatet. Gruppen kan sammanta-

get bara anses representera sig själv. 

 

Databearbetning skedde i enlighet med Graneheim & Lundmans (2003:107-109) rekommen-

dationer. Målet med manifest analys är att presentera fenomenet sådant det visar sig utan egna 

tolkningar. Ett viktigt delmoment för att uppnå denna frihet från tolkningar är att observatören 

parentessätter sin egen förförståelse (Graneheim & Lundman, 2003:106). Kritik mot detta kan 

vara att det kanske är omöjligt att helt låta bli att tolka och parentessätta min egen förförstå-

else eftersom jag innan observationen har orienterat mig kring forskningsfältet som berör mitt 

syfte och frågeställning. Sedan finns också risk att textenheterna blir för kondenserade och 

innebörden därmed går förlorad när man bearbetar data genom kondensering. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att för att mäta det jag avsett att mäta måste frågorna eller te-

maområdena vara kopplade till problemen och syftet. Med tanke på den mycket begränsade 

observationstiden är det inte möjligt att veta om mättnad uppnåtts. För att hinna få med så 

mycket som möjligt av observationerna var jag till viss del tvungen att prioritera det som 

kunde ha relevans för mitt syfte och frågeställning. Orsaken till att jag inte kunde skriva ner 

allt i realtid var att jag själv aktivt deltog i vissa delar av processen. Eftersom denna observat-

ionsstudie i huvudsak utgick från en semistrukturerad observation, och att observationsan-

teckningar gjordes på i huvudsak förutbestämda ämnen, kan jag garantera att validiteten har 

uppnåtts. Även validiteten av undersökningen kan sägas vara ganska hög eftersom jag till viss 

del kunde kontrollera datans riktighet och relevans genom följdfrågor som kunde förtydliga 

det som sades och observerades. Jag kan inte garantera att man kommer fram till samma re-

sultat om man skulle utföra en liknande undersökning, eftersom deltagarna kan ha påverkats 

av min närvaro och andra omständigheter som stress och den situationen som de befann sig i.  
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2.7 Etiska aspekter  
Urvalsgruppen och företaget för denna undersökning hölls anonym eftersom deltagarna kräv-

de total konfidentialitet, inklusive företagets namn. Samtycke lämnades via ledningsgruppen. 

Personuppgifter såsom namn, mailadress och telefonnummer hanterades konfidentiellt där 

endast jag och min handledare kom åt dem. Personuppgifter kodades så att ingen kan känna 

igen eller spåra personen i fråga. Personuppgifter raderades direkt efter att datainsamlingen 

bearbetats och avslutats. 

 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002:7) har autonomiprincipen beaktats genom att deltagan-

det i studien var frivilligt. Deltagarna informerades skriftligt (se bilaga 1) och muntligt om 

vem observatören var, studiens syfte och hur observationen skulle gå till utan att gå in på de-

taljer, rätten att avbryta sin medverkan när som helst, frivillighet att delta samt konfidentialitet 

i hanteringen av materialet och avidentifiering. Här fick även alla deltagare möjlighet att ställa 

frågor om studien. Sedan fick alla deltagare min e-mail adress där de kunde ställa ytterligare 

frågor. Kriterier för exklusion från studien var om deltagare motsade sig att observeras under 

arbetsmötet, vilket dock inte skedde. Formen på observationen utgjordes av ett öppet förhåll-

ningssätt eftersom öppna observationer kräver informerat samtycke och frivillighet. På så sätt 

kunde jag undvika eventuella etiska dilemman som kunde ha försvårat datainsamling.  

Allt material avidentifierades och behandlades konfidentiellt och därmed togs hänsyn till 

principen om att inte skada. Nyttoprincipen finns representerad genom att det finns möjlighet 

för Vårdia att använda studien för att förbättra sin verksamhet, sprida resultatet till andra till 

exempel genom sociala medier och för studerande inom Linnéuniversitet (Gustafsson, Her-

merén & Petersson, 2005, s 82). 

 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta teoretiska avsnitt fördjupar jag mig i för min studie relevanta teorier som jag sedan 

använder i analysavsnittet som analysredskap. Tanken med studien är att få ökad förståelse 

för vilken roll gemenskap och samarbete har i medarbetarskapsprocessen. Jag ser begreppen 

medarbetarskap, gemenskap och samarbete som empiriska begrepp eftersom de är framtagna 

av min tidigare studie. Hur man definierar dessa begrepp beror ofta på vilken organisation 
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man utgår från och i vilket sammanhang begreppet används. För att förstå vilken roll gemen-

skap och samarbete har i ett medarbetarskap samt hur samarbetet fungerar på Vårdia har jag 

använt mig av Göran Ahrne & Apostolis Papakostas (2002) organisationsteori om tröghet och 

förnyelse som beskrivs i boken Organisationer, samhälle och globalisering: Tröghetens mek-

anismer och förnyelsens förutsättningar och Thomas Andersson & Stefan Tengblads organi-

sationsteori om Medarbetarhjulet som beskrivs i kapitlet Medarbetarskap: Ledarskap som 

kollektiv initiativförmåga i Jönsson & Strannegårds (2014) bok Ledarskapsboken.  

 

3.1 Medarbetarhjulet 
Medarbetarskapet är i huvudsak ett organisatoriskt begrepp enligt Anderssson & Tengblad 

(2014:263-264). Enligt Anderssson & Tengblad (2014:263-264) betyder detta att: ”vad det 

innebär att vara en medarbetare och inte bara vara en lärare, sjuksköterska eller maskinopera-

tör.” Medarbetarskap handlar enligt Anderssson & Tengblad (2014:264) även om att ta ansvar 

för det som är bra för organisationen man tillhör, att ta en aktiv del i arbetsplatsens utveckling 

och att ha ett konstruktivt förhållningssätt till kollegor, chefer och andra. 

 

Hällstén & Tengblad (2006:10-14) skiljer även mellan en beskrivande (deskriptiv) och en 

föreskrivande (normativ) definition av medarbetarskap. Den deskriptiva definitionen av med-

arbetarskap innefattar all slags medarbetarskap oavsett hur väl det fungerar. Det normativa 

medarbetarskapet beskriver hur ett väl fungerande medarbetarskap ser ut, det vill säga vad 

som är ett önskvärt och gott medarbetarskap, alltså ett konstruktivt och myndigt medarbetar-

skap. Med konstruktivt avses att det är positivt för både organisationen och medarbetarna. Ett 

konstruktivt medarbetarskap kan växa fram endast när både ledning och medarbetare tar an-

svar för relationen, enligt Hällstén & Tengblad. För att tydliggöra vilka förutsättningar och 

egenskaper som ett myndigt medarbetarskap bör vila på har Hällstén & Tengblad (2006:14-

17) utvecklat en modell kallad Medarbetarskapshjulet. Den består av fyra begreppspar som 

samverkar och påverkar varandra som ett hjul och bildar en helhet. Dessa begreppspar är: 

Förtroende & Öppenhet, Gemenskap & Samarbete, Engagemang & Meningsfullhet samt An-

svarstagande & Initiativförmåga. Enligt Hällstén & Tengblad kommer hjulet aldrig att rulla av 

sig själv utan kommer i rullning först när majoriteten av medarbetarna på en arbetsplats har 

bestämt sig för att vilja knuffa hjulet framåt tillsammans. Först då blir det fart på utvecklings-

processen och det frigörs energi där en ökad öppenhet och dialog leder till en stärkt gemen-
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skap och samarbete, engagemang för den gemensamma uppgiften, ökat ansvarstagande och 

initiativkraft som i som tur stärker förtroende och öppenhet. 

 

Förtroende handlar, enligt Andersson & Tengblad (2014:261), i allmänhet om att lita på nå-

gon eller något som vi egentligen saknar kontroll över. Förtroende handlar inte nödvändigtvis 

om att tycka om varandra utan snarare om att lita till varandras professioner, enligt Andersson 

& Tengblad (2014:262). En öppen kommunikation och en ärlig dialog med ärliga avsikter 

mellan medarbetare och chef, liksom medarbetarna emellan, är viktigt för att stärka förtroen-

det på arbetsplatsen. Att förstå den andre är ofta en grund för förtroende, enligt Andersson & 

Tengblad 

 

Samarbete sker inom grupper, mellan grupper och mellan chefer och medarbetare. Genom att 

medarbetarna samarbetar över yrkes-, avdelnings- och funktionsgränser och genom att de 

värdesätter varandras kompetenser och insikter kan medarbetarna stärka gemenskapen med 

andra utanför gruppen. Gemenskapen och samarbetet på en arbetsplats stärks också av om det 

finns gemensamma regler som blir respekterade. På så sätt stärkts även medarbetarnas förtro-

ende för varandra (Andersson & Tengblad, 2014:262-263).  

 

Hur medarbetarna upplever engagemang och meningsfullhet är viktigt för deras allmänna 

välbefinnande. Vad som är meningsfullt kan variera från individ till individ men att medarbe-

tarna kan se sitt arbete i ett större sammanhang, till exempel att arbetet som de utför är viktigt 

för andra eller att det egna arbetet utgör en viktig del i en större arbetsprocess. Även att de 

upplever att de kan vara med och påverka hur det egna arbetet utförs, vilka regler som ska 

gälla på arbetsplatsen samt att det finns en god social gemenskap är viktigt för känslan av 

engagemang och meningsfullhet (Andersson & Tengblad, 2014:264). När medarbetarna upp-

lever engagemang och meningsfullhet finns det goda förutsättningar för att det ska uppstå 

arbetsglädje och att de känner stolthet över att tillhöra organisationen, enligt Hällsten & 

Tengbland (2014:16).  

 

Ansvar är ett begrepp som är nära kopplat till handling. Även om chefen har det övergripande 

ansvaret för verksamheten är varje medarbetares ansvarstagande mycket betydelsefullt för att 

en arbetsplats skall kunna fungera. Ansvar är socialt konstruerat och ges därmed skilda inne-
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börder för olika personer. När någon tar ansvar innebär det med andra ord att den personen 

har konstruerat sin syn på vad ansvaret innebär och bör leda till i form av förhållningssätt och 

handlingar. En förutsättning för att medarbetare ska kunna ta ansvar är att de har både vilja 

och förmåga att göra det och vissa individer kan ibland behöva stöd och upplärning för att de 

ska vilja ta ansvar. Chefens ansvar blir att involvera medarbetarna i väsentliga frågor som rör 

arbetsplatsen och dess utveckling, samt skapa förutsättningar för att medarbetarna ska ha vil-

jan och förmågan att dela på ansvaret. Den som känner sig ansvarig i en situation tar ofta ini-

tiativ till att lösa problem, enligt Andersson & Tengblad (2014:266-267, 269).  

 

Jag använder Medarbetarhjulet som ett verktyg för att förstå vilken inverkan gemenskap och 

samarbete har i ett medarbetarskap för att sedan kunna beskriva och analysera min studies 

resultat. Jag studerar hur medarbetare och ledare ser på begreppsparen i Medarbetarhjulet och 

om deras uppfattning kan relatera till dessa begreppspar. Jag undersöker dessutom om det 

finns beröringspunkter eller ej i mitt resultat och denna teori och försöker sedan förklara hur 

dessa hänger ihop eller vad som gör att de fallerar. 

 

3.2 Organisatorisk tröghet  
Ahrne & Papakostas (2002:61-101) beskriver i kapitlet Tröghet och förnyelse i det sociala 

landskapet hur organisationer kännetecknas av tröghet och motstånd. Ahrne & Papakostas 

(2002:51) förklarar att när en organisation gör saker är det alltid människor som handlar och 

all handling utgår från individer, även om de ofta tar hjälp av olika tekniska hjälpmedel som 

tillhör organisationen. Man kan alltså hävda att det är människor som kan vara aktörer. Trots 

detta vill Ahrne & Papakostas se organisationer som aktörer. Enligt Ahrne & Papakostas 

(2002:51-52) utgör organisationer relativt beständiga, kollektiva aktörer genom att de tillhan-

dahåller mönster och resurser för koordinering av människors handlingar genom speciali-

sering och arbetsfördelning. Ahrne & Papakostas (2002:70) menar att grunden till all organi-

sering är att skapa stabilitet i en föränderlig värld eftersom människor vill ha något att åter-

vända till. I organisationer finns ett naturligt motstånd mot förändring och författarna kallar 

detta motstånd eller strävan efter stabilitet för tröghet. Tröghet betyder att förändring sker 

långsamt eller att de inte förändras tillräckligt snabbt och att det finns ett inbyggt motstånd 

mot förändringar på grund av att människor i organisationer eftersträvar stabilitet, upprep-

ningar och något igenkännbart (Ahrne & Papakostas, 2002:75).  
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Trögheten kan förstås dels som organisationers ”oförmåga att förändras” snabbt eller radikalt 

och dels som en effekt av organisationens ”ovilja att förändras” enligt Ahrne & Papakostas 

(2002:77). Allt som uppfattas som en skillnad mot något gammalt kan ses som en förändring, 

enligt Ahrne & Papakostas, 2002:91). 

 

När det gäller oförmåga till förändringar urskiljer Ahrne & Papakostas (2002:77-78) tre källor 

till denna: 

- Oförmågan att handla (kollektiva resurser, kunskap),  

- Oförmågan att fatta beslut (beslutsprocesser, regler och konstitution) och  

- Oförmågan att se behov av eller möjligheter till förändring (bristande förmåga att se 

problem och möjligheter, organisationsrutiner).  

3.2.1 Oförmåga att handla  

De kollektiva resurserna ger ramarna för verksamheten och sätter gränser för vad man kan 

göra och framför allt hur saker kan göras. De byggnaderna, det fysiska kapital i form av ma-

skiner, fordon, de människor, den interna kunskap, det förtroendekapital som en organisation 

har till sitt förfogande etc utgör redskapen och verktygen för dess kollektiva handlande och 

avgör vilken verksamhet organisationen i fråga har möjlighet att bedriva. I dessa resurser lig-

ger organisationens styrka, makt och handlingsförmåga, men också en källa till tröghet. De 

kollektiva resurserna kan ha tagit lång tid att samla ihop och en större förändring i verksam-

heten innebär att många av dessa resurser går förlorade. De kollektiva resurserna som är 

kopplade till kärnan i verksamheten, alltså de delar av verksamheten som måste fungera i var-

dagen, är de som är viktigast att bevara för att organisationen ska kunna överleva eftersom det 

är där de största investeringarna av de kollektiva resurserna finns (Ahrne & Papakostas, 

2002:78-79). 

 

3.2.2 Oförmåga att fatta beslut 

En annan källa till tröghet finns i själva organisationens struktur och i dess beslutsformer. 

Samtidigt som regler, beslutsprocesser och organisationskultur ger en oförmåga att göra saker 

på ett annorlunda sätt och gör att förändringstakten blir långsam, utgör dessa stommen i det 

som möjliggör en organisations kontinuerliga verksamhet och som gör att dess existens inte är 

beroende av enskilda medlemmar. Reglerna förmedlar kunskaper om hur saker och ting skall 

skötas och förenklar samordningen av olika människors handlingar (Ahrne & Papakostas 
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(2002:80). 

   
3.2.3 Oförmåga att se behov eller möjligheter till förändring   

Den tredje orsaken till organisationers tröghet är deras bristande förmåga att se och uppfatta 

problem och möjligheter i sin omgivning. Även om vissa personer i en organisations periferi 

uppfattar problem och förändringsprocesser i omgivningen kan det vara svårt eller närmast 

omöjligt att förmedla dessa intryck inom organisationen eftersom det finns en begränsad rat-

ionalitet i organisationer. Denna begränsning gör det svårt för organisationen att få en full-

ständig information om vad som sker i dess omgivning och framför allt svårt att förmedla 

denna information inom organisationen. Därför skapas ofta i organisationer ett språk, kon-

trollsystem och ett informationssystem (en redovisningsmetod) som bygger på vissa typer av 

iakttagelser och resultat men utesluter andra. Därför blir organisationer blinda för vissa typer 

av förlopp och förändringar i omgivningen. De har svårt att se nya möjligheter eller hot 

Ahrne & Papakostas (2002:80-81). 

 

Oviljan till förändring kan härledas till de kulturella och ideologiska värderingarna i organi-

sationen samt osäkerhet och rädsla hos grupper att förlora makt, inflytande och trygghet enligt 

Ahrne & Papakostas (2002:78). Ju starkare en organisationsverksamhet är förknippad med 

dess medlemmars identitet, desto svårare blir det att genomföra förändringar. En organisation 

som bygger på människors engagemang och värderingar kan inte utan vidare ändra inriktning 

på sin verksamhet. Även solidaritet eller samhörighet mellan kollegor, som räknas in i en or-

ganisations mänskliga kollektiva resurser, kan vara känslig för förändringar. Lojalitet som 

bygger på att människor redan investerat olika typer av resurser i organisationens verksamhet 

kan även vara smärtsamt att överge. En organisation som bygger på en stark organisations-

kultur kan vara en källa till tröghet och därmed svår att förändra. Man kan tro att det finns en 

förändringspotential när nya medlemmar eller anställda kommer in i en verksamhet, men 

dessa förändringar är begränsade eftersom det ofta är ett fåtal individer som byts ut åt gången 

och de skolas in i gamla mönster. De gamla anställda, de kollektiva resurserna, reglerna och 

kulturen skapar ofta ett starkt tryck på de nyanställda att fortsätta i gamla banor (Ahrne & 

Papakostas, 2002:81-82). Ahrne & Papakostas menar att organisationer ger meningsfullhet 

och trygghet för individerna i organisationen och när denna trygghet förändras, till exempel 

genom nya utmaningar och krav samt att de blir tvungna att bryta sina invanda mönster, kan 

det uppfattas som ett hot mot det system som är grunden för den egna identiteten. Här kom-
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mer då oviljan till förändring och utveckling av organisationen. Ändå kan många vara miss-

nöjda med hur organisationen fungerar och vilja förändra något, men antagligen vill de inte 

ändra samma saker och inte på samma sätt. I den meningen är förändringen snarare ett styr-

problem än en fråga om ovilja. Tröghet kan också förstås som ett auktoritetsproblem eftersom 

auktoritet bygger på att människor accepterat att delta i en organisations verksamhet under 

vissa förutsättningar. Anställda eller medlemmar har endast accepterat att göra saker som lig-

ger inom ramen för deras anställningar eller uppdrag och därför måste de motiveras starkt för 

att göra saker som de inte accepterat från början (Ahrne & Papakostas, 2002:82).  

 

Jag använder teorin om organisatorisk tröghet för att förklara faktorer som eventuellt kan 

möjliggöra eller begränsa utövandet och utformandet av medarbetarskap i min fallorganisat-

ion. Jag studerar även vilken förmåga min fallorganisation har till förändring, beslutsfattande 

och handlande och försöker sedan förklara detta utifrån Ahrne & Papakostas teori om tröghet 

och förnyelse. Jag undersöker även om det finns beröringspunkter eller ej i mitt resultat och 

denna teori och försöker sedan förklara hur dessa hänger ihop.  

 

 

4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras fältarbetets resultat utifrån de ämnesområden som fältarbetet for-

mades kring och som var relevanta för syftet och frågeställningen, vilket var att undersöka 

medarbetarskapet med särskilt fokus på vilken roll gemenskap och samarbete har i denna pro-

cess samt hur upplevs medarbetarskapet bland medarbetare och ledning på Vårdia och vilken 

betydelse har gemenskap och samarbete utvecklandet av medarbetarskap. Med presentationen 

följer de teman som framkom under databearbetningen och innehåller illustrativa utdrag ur 

det som sades och observerades på fältet som stärker min tolkning av svaren.  

 

4.1 Övergripande teman 
Analysen resulterade i fyra övergripande teman; Handlingskraftig ledning, Kommunikations-

förmåga, Samarbetsvilja samt Självbestämmande och yrkesansvar som presenteras nedan. 

Presentationen innehåller illustrativa utdrag ur svaren. 
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4.2  Handlingskraftig ledning  
 
Jag kunde konstatera att det finns en frustration bland både medarbetare och ledare över 

osäkerheten, rädslan och de otydliga roller som förekommer på arbetsplatsen. Denna 

osäkerhet ledde till att vissa medarbetare tog på sig en informell ledarroll, där de påver-

kade både sina kollegors och enskilda ledares agerande i olika situationer på ett sätt som 

gynnade dem själva. Majoriteten av medarbetare och ledare verkade uppleva en hopp-

löshet över situationen. Ledningsgruppen visade även osäkerhet i att fatta beslut som 

gynnar verksamheten och rädslan för kompetensbortfall och att få sina egna medarbe-

tare mot sig var stor. Förändringsobenägenhet och revirtänkande hos vissa individer var 

andra faktorer som förstärkte känslan av hopplöshet. 
”Jag blir matt på personer som gör precis som de vill ….//. //…//. Det känns tråkigt eftersom vi 
inte kan planera något. //….//. Varför vågar ni inte som en ledningsgrupp ta tag i detta?” M25 
(Undersköterska) 
 
”Jag upplever att vi på något sätt inte orkar fullt ut. Det finns en rädsla i ledningsgruppen så att 
om vi driver dem för hårt så kanske det kan resultera i att vi mister någon eller några på vägen 
och vi skulle få vår egen organisation mot oss. Den rädslan har varit stor, samtidigt som vi säger 
att det är okej att tappa någon på vägen, att det skulle inte vara avgörande för det vi skulle göra 
eller inte. Samtidigt på vägen så blir rädslan så stor och vi försöker hitta någon form av mellan-
lösning”. L34 (Ledare)  

 
”Det har varit jobbigt. Jobbigt med svårigheter att hålla ihop, lyssna och förändra ….//. //…//. 
Orsaken tror jag är att man till viss del är förändringsobenägen, har revirtänkande, status. //…//. 
Vi ville vara så demokratiska och lyssnade för mycket på de informella ledarna och vågade inte 
säga ifrån. L32 (Ledare) 
 
//…//. ”Vi önskar att ledningen inte var konflikträdda och vågar ta tag i personerna som är så 
dominerande …//. De har trots allt blivit ett arbetsmiljöproblem.” M17 (Psykoterapeut) 
 
Jag inser att vi är utan chef. //…//. Många av oss är nya och oerfarna i ledarskapsuppdraget. Vi 
vågar inte riktigt ta i konflikter och hålla oss till de fattade besluten. //…//. L31 (Ledare) 
 

Sammanfattningsvis kan jag nämna att ledningsgruppens osäkerhet, otydlighet och fru-

stration genomsyrade arbetsplatsen, vilket medförde en orolig arbetsgrupp och förflytt-

ning av roller där vissa medarbetare tog på sig en informell ledarroll som påverkade 

arbetsplatsen negativt. Majoriteten av medarbetarna hade en önskan om att få en hand-

lingskraftig ledning som kunde stå för sina beslut och ta tag i opassande beteenden som 

förekom hos vissa medarbetare på arbetsplatsen. Även om ledningsgruppen hade en 

önskan och vilja att bli en ledningsgrupp för medarbetarna att lita på så var de oför-

mögna till praktisk handling för att förverkliga sin önskan och vilja. 
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4.2 Kommunikationsförmåga 
 
Både medarbetarna och ledningsgruppen upplevde att det fanns brister i kommunikationen 

både inom gruppen och mellan gruppen och ledningen. Att känna att någon lyssnar och visar 

förståelse för berättarens idéer och förslag var viktigt för deltagarna. Hur individerna framför-

de budskapet, att vara medveten om sitt kroppsspråk samt att våga ge feedback till varandra 

togs också upp som viktiga faktorer för välmåendet på en arbetsplats. Otydlighet och dubbla 

budskap från ledningsgruppen, att inte våga uttrycka sig samt ointresse för vad andra har att 

säga ledde till ökad stress och minskat engagemang enligt deltagarna. 

 
”Vissa …har mycket bestämda åsikter. Ingen annan orkar längre säga emot. M21 (Sekreterare) 

 
”Idag känner jag att vi alla är stressade och ingen har tid att lyssna. Och många är även irriterade och 
det är inte kul. Jag vet att många menar inget illa men det känns ändå, när vi inte kan kommunicera 
med varandra på ett vettigt sätt.” M9 (Sjuksköterska) 
 
” Vi kan inte kommunicera om man inte lyssnar och tar hänsyn till den andras åsikter. Sen tycker vi i 
gruppen att hur vi kommunicerar är viktigt. Kroppsspråket säger mer än ord sägs det”. M25 (Under-
sköterska) 
 
” ….det finns en rädsla för att tala om när något inte fungerar. //…//. Vi önskar att vi hade en öppnare 
kommunikation där alla vågade säga till den det berör vad som är bra och vad den behöver ändra på, 
istället för att gå och sura”. M8 (Läkare) 
 
”…vi är dåliga på att kommunicera ut vad vi vill.” L32 (Ledare) 

 
”sen känner vi att det finns en otydlighet i kommunikationen inom ledningsgruppen, inte bara mellan 
oss och er. Vi i gruppen upplever fortfarande så att ledningen ger dubbla besked. //….vi får olika svar 
på samma fråga beroende på vem vi frågar, att ni vacklar fram och tillbaka…. //….// //…det är oro-
väckande och stressande tycker jag.” M19 (Sjuksköterska) 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att rak och tydlig kommunikation där det även finns en förstå-

else för det framförda budskapet, där individen känner sig lyssnad på och får gehör var viktiga 

faktorer för trivsel och välmående på arbetsplatsen. Att ta ansvar och våga berätta för 

varandra hur man känner och upplever var viktigt för denna arbetsgrupp. Även om viljan 

fanns att förbättra kommunikationen saknade gruppen och ledningen både förmåga och verk-

tyg till hur man kommunicerar och ger och tar konstruktiv kritik. Detta i sin tur ledde till ökad 

rädsla för att kommunicera ut budskapet rakt och tydligt, speciellt inför de personer som age-

rar informella ledare eller har ett beteende som orsakar negativ atmosfär på arbetsplatsen. 
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4.3 Samarbetsvilja 
Majoriteten av deltagarna önskade bättre samarbete både inom och mellan olika yrkesgrupper. 

Ledarna uttryckte att de hade svårt att få med gruppen i att arbeta i olika projekt och orsaken 

till detta skulle kunna vara att verksamheten saknade vision, värdegrund och tydliga mål. Ne-

gativ inställning till mål och upplevd stress sågs som en av orsakerna till samarbetsoviljan. 

Att inte kunna delegera legitimerad personals arbetsuppgifter till icke legitimerad personal 

sågs som ett annat hinder för samarbetsviljan. Samarbetsviljan begränsades av att det sakna-

des specifika yrkeskunskaper bland olika yrkesgrupper för att kunna utföra vissa arbetsupp-

gifter.  
”…..jag känner att alla drar sig undan att hjälpa till när jag har behövt hjälp. Nästan alla ver-
kar ha stressigt och verkar inte vilja eller rent sagt orkar ta på sig fler ansvar. Jag saknar den 
öppna kommunikationen hur vi ska hjälpas åt och att delegera vissa uppgifter till andra som kan 
göra det”. M21 (Sekreterare) 
 
”Vi har svårt att få gruppen med oss i olika projekt.” L32 ”Jag håller med. //…//. Vi saknar en 
vision, värdegrund och tydliga mål för verksamheten. De mål och uppdrag vi har är kopplade 
till patientarbetet…//. Vi kanske behöver tydliggöra vad alla dessa delar innebär för vår verk-
samhet och hur dessa påverkar vårt dagliga arbete”. L29 (Ledare) 
 
”….viktigt att vi ställer upp för varandra. //….//. Vara lyhörd när vi ber om hjälp”. M9 (Sjuk-
sköterska) 
 
”Vi måste hjälpas åt att säga ifrån tycker jag. Det har vi inte vågat göra hittills”. M17 (Psykoterapeut) 
 
”Sen måste vi acceptera att vi har olika professionella kunskaper och att vi inte kan hjälpa alla ef-
tersom vi inte har de specifika kunskaper … enligt lag. Jag behöver inte rabbla upp vad Socialstyrel-
sens föreskrifter säger om delegering väl. Det är jag som sjuksköterska som bestämmer om delegering-
en är förenad med god och säker vård. Det står även i patientsäkerhetslagen”. M19 (Sjuksköterska) 
 
” //…hur vi ska arbeta ……fungerar om vi har positiv inställning till förändringen. Men man har väl-
digt negativt inställning till mål och hur vi ska uppnå dem, att man inte vill att det här ska hända, så 
hittar man också väldigt mycket besvär, hittar det som är stopptecken”. M16 (Sekreterare) 

 
 
Det var tydligt att det förekom stress och svårighet att delegera arbetsuppgifter till andra yr-

keskategorier så som undersköterskor. En sjuksköterska uttryckte att Socialstyrelsens före-

skrifter om delegering och patientsäkerhetslagen ställer höga krav på den som delegerar och 

den som tar emot delegeringen och det går inte att delegera arbetsuppgifter hur som helst. 

Enligt denna informant får inte delegering förekomma om det äventyrar god och säker vård. 

Detta hindrade samarbetsviljan som finns i gruppen. Avsaknad av visioner, mål och förhåll-

ningssätt försvårade samarbetet mellan ledare och medarbete och medarbetare emellan. Nega-

tiv attityd och ovilja till förändringar gjorde att medarbetarna hade en tendens att se mer lås-

ningar än lösningar, vilket försvårade samarbetet ytterliga på arbetsplatsen. 
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4.5 Självbestämmande och yrkesansvar 

Självbestämmande och eget ansvar för sitt yrkesutövande såg legitimerad personal som själv-

klarheter eftersom yrkesansvaret är lagreglerat. Ledningen önskade att få vissa arbetsuppgifter 

delegerade till icke legitimerad personal för att det skulle vara mer kostnadseffektivt och även 

i syfte att kunna avlasta legitimerad personal. Dessutom upplevde legitimerad personal ökad 

stress när de måste göra avkall på de etiska normer och värderingar som de är starkt bundna 

till och inte kan ta sitt yrkesansvar för att ge god och säker vård till sina patienter. Jag kunde 

observera att det fanns en ovilja byggd på rädslan att delegera arbetsuppgifter mellan olika 

yrkesgrupper och även inom samma yrkesgrupp. 
  
”Vi förstår att vi måste gå med vinst men vi tycker inte det ska vara på bekostnad av våra patienter”. 
M15 (Läkare) 

 
”//… ge god och säker vård till våra patienter borde gå före allt annat ….//. Vi mår dåligt av att skriva 
ut patienter för tidigt bara för att vi måste …..//. M2 (Sjuksköterska) 

 
”//…självklart måste vi jobba för att ni ska må bra och ge er resurser för att göra ert uppdrag. Tyvärr 
måste vi också ta hänsyn till budgeten. Det handlar även om att vara kostnadseffektiv. Ibland måste vi 
dra in på saker och ting, även om vi måste skriva ut patienter för tidigt och patienter hamnar i kläm”. 
L30 (Verksamhetschef) 
 
”//…ibland måste vi ändå omfördela ansvaret för att underlätta för er som har mycket att göra. Ni kan 
också se det som att ni blir avlastad”. L30 (Verksamhetschef) 
 
”Allt handlar om patientsäkerheten och eget yrkesansvar. Vi kan inte delegera för att spara pengar och 
det får vi inte heller som legitimerad personal”. M19 (Sjuksköterska) 

 
”Jag förstår faktiskt inte hur ni resonerar när ni vet att vi som är legitimerad personal har ett eget an-
svar och det finns regler kring vad vi får delegera och inte. //….//. Så varför har vi denna diskussion? 
Det är meningslöst att diskutera något som ingen kan tvinga enligt lag”. M22 (sjuksköterska) 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att det fanns en tydlig spänning mellan legitimerad och icke 

legitimerad personals intressen. Dessutom fanns det en spänning mellan yrkesansvar och or-

ganisatoriskt ansvar där legitimerad personal prioriterade god och säker vård före organisat-

ionens effektivitet och överlevnad, medan ledarna ville hitta en vinn-vinn metod, alltså alter-

nativa lösningar som alla kunde vara nöjda med. Denna spänning försvårar en styrning av 

organisationen som skulle gynna båda parter. 

 

 

 

 



 Linnéuniversitetet  
           Institutionen för samhällsvetenskaper  
     

                                                                                                        
 

36 

5 ANALYS        
I detta avsnitt kommer jag att diskutera mitt insamlade, empiriska material i relation till de 

organisationsteorier jag har valt för att besvara mitt övergripande syfte och min frågeställning. 

Med hjälp av min studies resultat presenterar jag hur gemenskapen och samarbetet upplevs av 

medarbetare och ledare på Vårdia och vilken betydelse gemenskap och samarbete har för ut-

vecklande av medarbetarskap samt vilken roll den har i medarbetarskapsprocessen. Med ut-

gångspunkt från teorierna om medarbetarskap, medarbetarhjulet och organisatorisk tröghet, 

samt med hjälp av forskningsöversikten, lyfter jag i detta kapitel fram de fynd, kopplingar och 

samband som jag har identifierat och jämför dem med teorierna som är aktuella för ämnet. Jag 

lyfter också fram de möjligheter och begränsningar som möjliggör medarbetarskap och sam-

arbete. Analysen tar hjälp av de fyra övergripande teman; Handlingskraftig ledning, Kommu-

nikationsförmåga, Samarbetsvilja samt Självbestämmande och yrkesansvar för att diskutera 

resultatet. Jag avslutar kapitlet genom att koppla mitt resultat till begreppet medarbetarskap.  

 

5.1 Handlingskraftig ledning och kommunikationsförmåga  

Att ha en handlingskraftig ledning samt medarbetares och chefers förmåga att kommunicera 

beskrevs som viktiga faktorer för ett fungerande samarbete. Det krävs, enligt deltagarna, 

handlingskraftiga chefer som vågar leda, som tar tag i konflikter som försämrar den psykoso-

ciala arbetsmiljön, vågar fatta beslut och står för besluten som fattats. När det finns en hand-

lingskraftig ledning som klarar av flytta hela gruppen förbi olika hinder möjliggörs samarbetet 

och därmed medarbetarskapet. Även om ledningsgruppen har en vilja och önskan att agera 

förtroendegivande och konstruktivt fallerar detta på grund av deras oförmåga att fatta beslut 

tillräckligt snabbt, att tag i konflikter och att agera. Oförmåga att handla och ta tag i konflikter 

har i sin tur lett till maktförskjutning från ledare till vissa enskilda individer som sedan agerat 

som informella ledare.  
”Vi ….. lyssnade för mycket på de informella ledarna och vågade inte säga ifrån”.  L32 (Ledare) 

 

Denna oförmåga skapar enligt Ahrne & Papakostas (2002:77) motstånd till förändring och 

därmed tröghet att förändra. Detta motstånd kommer från ledarnas och medarbetarnas rädsla 

och det obehagliga i att ta tag i konflikter samt avsaknad av kunskaper hos ledarna om hur 

konflikter hanteras på arbetsplatsen.  
”//….//. Vi vågar inte riktigt ta i konflikter och hålla oss till de fattade besluten…//”. L31 (Ledare) 
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” ….det finns en rädsla för att tala om när något inte fungerar”. M8 (Läkare) 

 

Trots oförmågan, trögheten och motståndet kunde deltagarna se att det fanns ett stort behov 

av förändring, vilket enligt Ahrne & Papakostas (2002:91-92,107) leder till ett ökat tryck på 

förändring som möjliggör en kollektiv kraftsamling för förändring och ger förutsättningar för 

något nytt som sedan kan leda till stabilitet. 

 

Enligt deltagarna krävs inte bara en handlingskraftig ledning utan även en öppen och tydlig 

kommunikation mellan medarbetare och ledare samt medarbetare emellan för att samarbetet 

skall fungera utan friktioner. Utan en öppen och tydlig kommunikation, där det saknas tydlig-

het om vad som gäller i ett uppdrag, hur medarbetarna skall förhålla sig till varandra och ge 

och ta feedback, är det svårt att utöva ett fungerande samarbete och därmed medarbetarskap, 

menade deltagarna. Kommunikationsförmåga är en viktig faktor som underlättar förståelsen 

för varandras situation och därmed underlättar ett ökat samarbete inom och mellan grupper, 

enligt deltagarna. Om samarbetet skall utvecklas i organisationen måste det därför finnas en 

förståelse för hur olika arbetsuppgifter relaterar till varandra och hur man tillsammans kan 

uppnå målet eller det önskade resultatet. Bristande kommunikation i alla led, både horisontellt 

och vertikalt, och rädsla för att kommunicera ut till den det berör om sina upplevelser av den-

nes handlande och vilken påverkan detta haft, var en av faktorerna som begränsade viljan att 

samarbeta.  
”sen känner vi att det finns en otydlighet i kommunikationen inom ledningsgruppen, inte bara mellan 
oss och er. //….//”. M19 (Sjuksköterska) 
 
” //…//. Vi önskar att vi hade en öppnare kommunikation där alla vågade säga till den det berör vad 
som är bra och vad den behöver ändra på…/”. M8 (Läkare) 
 

Även om denna grupp hade en önskan om ökat samarbete mellan alla yrkesgrupperna, sak-

nade de vilja att samverka, kommunicera med varandra och lösa konflikter i gruppen. Detta 

ledde i sin tur till att gruppen fokuserade mer på problem än att hitta lösningar som gynnade 

dem själva, gruppen och organisationen. Dessutom klarade inte organisationen att kommuni-

cera ut en gemensam målbild, vilket resulterade i känslan av otrygghet och bristande lojalitet 

gentemot arbetsgivaren. Däremot fanns en stark lojalitet gentemot patienten. 
”Vi saknar en vision, värdegrund och tydliga mål för verksamheten. //…..//. Vi kanske behöver tydlig-
göra vad alla dessa delar innebär för vår verksamhet och hur dessa påverkar vårt dagliga arbete”. L29 
(Ledare) 
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”//… ge god och säker vård till våra patienter borde gå före allt annat ….//. Vi mår dåligt av att skriva 
ut patienter för tidigt bara för att vi måste …..//”. M2 (Sjuksköterska) 

 

Enligt Ahrne & Papakosta (2002:51-52) samordnas och koordineras individers handlingar i 

organisationer genom till exempel arbetsfördelningar och specialiseringar. Berlett (2011:50-

52) menar, att ha social förmåga och kompetens att utföra uppgift är lika viktigt. Individer i 

organisationer måste även veta hur de kan lösa ett problem eller hantera en viss oförutsedd 

situation. Här krävs att alla i organisationen har förmåga att kommunicera med varandra för 

att lösa oförutsedda problem på bästa tänkbara sätt enligt Berlett (2011:50-52). Dessutom är 

det viktigt att individerna har förmågan att lyssna till andra och förstå hur det egna agerandet 

kan uppfattas av andra människor.  
” Vi kan inte kommunicera om man inte lyssnar och tar hänsyn till den andres åsikter. Sen tycker vi i 
gruppen att hur vi kommunicerar är viktigt. //…//”. M25 (Undersköterska) 

 

Brister i förmågan att aktivt lyssna, otrygghet, bristande lojalitet gentemot ledning, och otyd-

liga roller har lett till att medarbetarna har tappat motivationen till att ta eget ansvar för att 

hitta lösningar till problem som förekommer både inom gruppen och i deras omgivning. En-

ligt Hjortsjö (2006:14) krävs det ett gemensamt arbete och en viss form av interaktion för ett 

fungerande samarbete.  

 
5.2 Samarbetsvilja 

En annan viktig faktor i ett medarbetarskapet var vilja till samarbete, enligt deltagarna. Det 

som begränsade samarbetsviljan enligt deltagarna i denna studie var den legitimerade perso-

nalens självständighet och att självständigheten är sanktionerad i lag. 
”Sen måste vi acceptera att vi har olika professionella kunskaper och att vi inte kan hjälpa alla ef-
tersom vi inte har de specifika kunskaper … enligt lag. //…//. Det står även i patientsäkerhetslagen”. 
M19 (Sjuksköterska) 

Hur samarbetet fungerar berodde helt på yttre faktorer, till exempel Patientsäkerhetslagen 

(2010:659), som legitimerad personal var skyldig att följa, vilket begränsade samarbetsviljan 

och därmed medarbetarskapet. Självklart skulle detta också kunna beror på dåligt ledarskap 

men jag tolkar det som bristande samarbetsvilja på grund av rädsla för att inte kunna garan-

tera patientsäkerheten till exempel vid delegering. Enligt patientsäkerhetslagen 6 kap. 2-4 §§ 

bär hälso- och sjukvårdspersonalen själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsupp-

gifter och får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet 

på en god och säker vård. Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för 
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att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften och därmed där skyldig att bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. På Vårdia tog sig detta uttryck i oviljan att överlämna arbetsupp-

gifter från sjuksköterskor till undersköterskor. Bland sjuksköterskor var rädslan stor för sankt-

ioner som till exempel individuell granskning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 

vilket kan leda till återkallelse av legitimationen.  

 Hjortsjö (2006:3) nämner att samarbete åstadkommer bättre resursutnyttjande och att det är 

värdefullt och nödvändigt. Hjortsjö (2006:11) menar även att samarbete innebär att två eller 

flera aktörer anstränger sig gemensamt för att utföra en arbetsuppgift. För ett fungerande sam-

arbete krävs därför att medarbetare lär känna varandra och varandras kompetenser för att 

kunna fördela arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter och ha förståelse för varandras behov. 

Denna förståelse av att känna till varandras kompetens och ansvar samt befogenheter var be-

gränsad bland personal och ledning på Vårdia och utgjorde därmed en stor begränsning för 

samarbetsviljan. Dessutom saknades en kompetensutvecklingsplan för verksamheten. Enligt 

Kilhammar (2014:25) kan fokus även ligga på att medarbetaren är med i arbetet mot ett ge-

mensamt mål, alltså delaktig i resultatet och därmed, enligt Hjortsjö (2006:4), blir samarbetet 

ett medel för att uppnå ett mål. När det saknades en gemensam målbild, en ömsesidig bild av 

hur samarbetet borde se ut och hur kommunikationen borde fungera i praktiken för att grup-

pen skulle lyckas med uppdraget försvårades samarbetet och gemenskapen inom och mellan 

grupperna enligt deltagarna i denna studie.  
”Vi har svårt att få gruppen med oss i olika projekt”. L32 (Ledare).  
 
//…//.”Vi saknar en vision, värdegrund och tydliga mål för verksamheten. De mål vi har är 
kopplade till patientarbetet och uppdraget…//”. L29 (Ledare) 

 

En förutsättning för samarbete mellan olika professioner, speciellt inom vården, är närhet, 

vilket innebär ett möte ansikte mot ansikte och att de samarbetande parterna finns på samma 

plats där samarbetet sker (Hjortsjö, 2006:14). Trots denna närhet har inte Vårdia lyckats att 

skapa ett bra samarbetsklimat på arbetsplatsen. Orsaken till detta kan enligt Hjortsjö 

(2006:14) vara att medarbetarna försöker få legitimitet, ökad status och har olika värderingar 

och intressen som går isär på arbetsplatsen. Genom att medarbetarna samarbetar över yrkes-

gränser och genom att de värdesätter varandras kompetenser och insikter kan, enligt Anders-

son & Tengblad (2014:262-263), gemenskapen och samarbetet stärkas på arbetsplatsen. Det 

som Andersson & Tengblad inte nämner i sin teori är att det finns lagar och regler som kan 
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försvåra, och till och med hindra samarbetet mellan vissa yrkeskategorier, som till exempel 

legitimerad personal kontra icke legitimerad personal. Dessutom saknas en beskrivning av 

vilken typ av samarbete Andersson & Tengblad syftar på. För ett fungerande samarbete måste 

medarbetarna vara beredda på att lägga in olika grader av tid och engagemang i sitt arbete. 

Det räcker inte att vänta på att ledningen ska lösa alla problem. 

 

Det samarbete som Andersson & Tengblad (2014:262-263) beskriver i Medarbetarhjulet var 

svårt att uppnå på denna arbetsplats eftersom det saknades insikter bland icke legitimerad 

personal om vad som krävs att få delegering enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

(SOSFS:1997:14) och vem som har yttersta ansvaret för delegering. Delegering får endast ske 

om det är förenligt med en god och säker vård och det är verksamhetschefens ansvarar att se 

till att den personal som skall utföra olika arbetsuppgifter har erforderlig kompetens för detta 

(SOSFS:1997:14, s 4-5). Vårdgivaren, i detta fall Vårdia, kan aldrig föreskriva att viss eller 

vissa medicinska arbetsuppgifter skall delegeras. Ett beslut om delegering är personligt, vilket 

innebär att det måste finnas en namngiven person som man delegerar till och inte en viss yr-

kesgrupp. Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver alltid en pro-

fessionell bedömning. För detta svarar den yrkesutövare som är ålagd arbetsuppgiften 

(SOSFS:1997:14, s 6), vilket ger legitimerad personal stort inflytande i organisationen.  

Även om ledarna var medvetna om reglerna kring delegering försökte de övertala sjukskö-

terskor att ändra uppfattning och överföra ansvaret av vissa medicinska uppgifter till icke le-

gitimerade undersköterskor. Bristande insikt för varandras kompetensområden samt att ha 

olika intressen och olika perspektiv skapade motsättningar mellan sjuksköterskor och under-

sköterskor. Här önskade undersköterskor åta sig flera arbetsuppgifter där de inte hade tillräck-

liga kunskaper om vilka förutsättningar som krävs för gott och säkert omhändertagande av 

patienter. Det gjorde att undersköterskor och sjuksköterskor lätt hamnade i konflikt med 

varandra då till exempel undersköterskor ville stärka sin yrkesstatus genom att ta över vissa 

uppgifter så som den specifika omvårdnaden, medicindelningen samt det lednings- och styr-

ningsansvar som ingår i sjuksköterskeprofessionen. Det fanns även en spänning mellan sjuk-

sköterskor och ledare eftersom ledare ville att sjuksköterskor skulle delegera arbetsuppgifter 

till andra yrkeskategorier i syfte att avlasta dem själva. Sjuksköterskor har begränsade möjlig-

heter att dela med sig av sina arbetsuppgifter på grund av de lagar som reglerar patientsäker-

het och delegering. Rädslan för misstag bland sjuksköterskor var stor eftersom allt arbete som 
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dessa gör kan komma att granskas av IVO. Detta var orsaken till att det förekom en spänning 

mellan dessa yrkesdomäner.  

 

Deltagarnas önskan om ett bättre samarbete och öppen kommunikation ser jag som ett behov 

av att känna gemenskap och få bekräftelse, visad tillit och därmed förtroende och öppenhet 

för den kunskap och kompetens man har, så som Hällstén & Tengblads (2006:14-17) nämner 

i Medarbetarhjulet. Det leder till ökad vilja till ansvarstagande och samarbete utanför profess-

ionsgränserna.  
”….viktigt att vi ställer upp för varandra. //….//. Vara lyhörd när vi ber om hjälp”. M9 (Sjuk-
sköterska) 

 
”Jag saknar den öppna kommunikationen hur vi ska hjälpas åt och att delegera vissa uppgifter till 
andra som kan göra det”. M21 (Sekreterare) 

 

En förutsättning för att medarbetare ska kunna ta ansvar är, enligt Andersson & Tengblad 

(2014:266-267, 269), att de har både vilja och förmåga att göra det och vissa individer kan 

ibland behöva stöd och upplärning för att de ska vilja ta ansvar. Chefens ansvar blir att invol-

vera medarbetarna i väsentliga frågor som rör arbetsplatsen och dess utveckling, samt skapa 

förutsättningar för att medarbetarna ska ha viljan och förmågan att dela på ansvaret. Den som 

känner sig ansvarig i en situation tar ofta initiativ till att lösa problem, enligt Andersson & 

Tengblad. För att medarbetarna skall känna förtroende och meningsfullhet i arbetet måste 

ledningen våga agera på gynnsammaste sätt för både individen, gruppen och organisationen. 

Kompetensutveckling och öppen och tydlig kommunikation är några viktiga faktorer som 

behövs för att medarbetare skall utveckla engagemang och ta ansvar, enligt Andersson & 

Tengblad.  

 

5.3 Självbestämmande och yrkesansvar 

Den sista centrala faktorn för medarbetarskapet visade sig vara självbestämmande och yrkes-

ansvar. Ansvar är, enligt Andersson & Tengblad (2014:266-267, 269), socialt konstruerat och 

ger därmed skilda innebörder för olika personer. Ansvar är ett begrepp som är nära kopplat till 

handling. När någon tar ansvar innebär det med andra ord att den personen har konstruerat sin 

syn på vad ansvaret innebär och bör leda till i form av förhållningssätt och handlingar enligt 

Andersson & Tengblad. Deltagarna i min studie beskrev självbestämmande och yrkesansvar 

som att ta ansvar för det man åläggs i sin profession. Detta kan jämföras med Möllers 
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(1994:10) beskrivning av lojalitet, alltså att vara trogen den man valt att stödja, vilket i min 

studie är deltagarnas patienter. Ansvar ser Möller (1994:6-8) som det centrala i ett medarbe-

tarskap eftersom utan ansvar kan inte medarbetare vara lojala och initiativrika. Det är endast 

medarbetare med självförtroende och känsla av makt som förmår att ta ansvar, enligt Möller 

(1994:6-8). Att det bara är medarbetare med självförtroende och känsla av makt som förmår 

att ta ansvar kunde jag se hos den legitimerade personalen. Makten är redan sanktionerad i lag 

för dessa, vilket ger eget yrkesansvar och på så sätt självbestämmande över hur de utför sina 

arbetsuppgifter. Detta individorienterade medarbetarskap leder i sin tur till ökat självförtro-

ende. Makt och självförtroende kom till uttryck i att legitimerad personal valde patientsäker 

vård före ledningens önskemål om att delegera arbetsuppgifter till icke legitimerad personal 

på Vårdia. Dessa professioners värdesystem gjorde att de i första hand kände lojalitet med 

patienten och den egna professionen snarare än med den administrativa ledningen.  
” Allt handlar om patientsäkerheten och eget yrkesansvar.  Vi kan inte delegera för att spara pengar 
och det får vi inte heller som legitimerad personal”. M19 (Sjuksköterska) 

 

Att hitta en vinn-vinn metod var svårt för ledningen eftersom de legitimerande professioner-

na, så som läkare och sjuksköterskor, hade ett starkt inflytande i organisationen på grund av 

att de självständigt ansvarade för sin yrkesutövning. Dessutom var ledningen beroende av 

dessa professioner för att kunna bedriva verksamheten. Därför förekom en spänning mellan 

den legitimerade personalens självbestämmande, där yrkesetiska prioriteringar stod som led-

stjärna för arbetet, och ledningens strävan att ha en effektiv organisation. 
”Jag förstår faktiskt inte hur ni resonerar när vi vet att vi som är legitimerad personal har ett eget an-
svar och det finns regler kring vad vi får delegera och inte. //….//. Det är meningslöst att diskutera nå-
got som ingen kan tvinga enligt lag”. M22 (Sjuksköterska) 
 
”//…självklart måste vi jobba för att ni ska må bra och ge er resurser för att göra ert uppdrag. Tyvärr 
måste vi också ta hänsyn till budgeten. Det handlar även om att vara kostnadseffektiv. Ibland måste vi 
dra in på saker och ting, även om vi måste skriva ut patienter för tidigt och patienter hamnar i kläm”. 
L30 (Verksamhetschef) 

 

En liknande spänning som hittas i min studie beskrivs även i Kilhammars (2001:222-225) 

avhandling Idén om medarbetarskap. Enligt Kilhammar visades bland annat att medarbetar-

skapet tolkas på olika sätt och att det finns en spänning mellan medarbetarnas medbestäm-

mande kontra organisationens nyttoperspektiv eller effektivitet. Här såg Kilhammars båda un-

dersökta organisationer organisationens mål/effektivitet som det primära och att landstinget 

betonade lite mer vinn-vinn perspektiv än den statliga organisationen. Detta syntes även på 

Vårdia där ledningen hade bättre resursutnyttjande som prioritet medan legitimerad personal 
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hade självbestämmande och patientsäker vård som prioritet. Sannolikheten är därför stor att 

de organisationer som bedriver hälso- och sjukvård där läkare och sjuksköterskor är i majori-

tet och har ett stort inflytande kan fatta egna beslut som går emot organisationens intressen, 

oavsett om organisationen tillhör den offentliga eller den privata sektorn. Detta gör att led-

ningen står i stark beroendeställning till dessa professioner, speciellt till läkarna som har den 

medicinska kunskapen och förskrivningsrätten. Denna starka ställning är en av orsakerna till 

att det är svårt att styra verksamheten med administrativa styrmedel.  

 

5.4 Samarbetets roll i medarbetarskap 

Mina resultat visar att viljan till samarbete kan påverkas av både yttre faktorer, så som lagar, 

och inre faktorer, så som individens sociala förmåga och syn på sin roll som medarbetare. Det 

som begränsade samarbetet, och därmed utvecklandet av medarbetarskapet, mellan olika pro-

fessioner var den legitimerade personalens självständighet och att självständigheten är sankt-

ionerad i lag som legitimerade medarbetare inte kunde påverka. 
”Sen måste vi acceptera att vi har olika professionella kunskaper och att vi inte kan hjälpa alla ef-
tersom vi inte har de specifika kunskaper … enligt lag”. M19 (Sjuksköterska) 
 

När organisationens förmåga att skapa effektiva samarbetsformer inom och mellan grupperna 

brister, begränsas utvecklandet av medarbetarskap. Samarbetet begränsar även medarbetar-

skapet när det saknas en gemensam målbild och en ömsesidig bild av hur samarbetet bör se ut 

i praktiken för att gruppen ska lyckas med uppdraget.  
”Vi saknar en vision, värdegrund och tydliga mål för verksamheten”. L29 (Ledare)  

 

När individerna i organisationen ändrar synsätt på sin roll som medarbetare och inte endast 

ser rollen som sjuksköterska, läkare et cetera, och att de blir övertygade om att alla individer i 

en organisation både kan och vill ta ansvar, blir samarbetet en möjliggörande faktor i medar-

betarskapet. Enligt Berlett (2002:50-52) utgörs medarbetarskap av ömsesidiga relationer mel-

lan två eller flera anställda baserat på deras sociala förmåga och kompetens att utföra sina 

uppgifter. I min studie visades att deltagarna hade en stark önskan och vilja att samarbeta, 

dock saknades handlingskraft på grund av bristande kunskaper i konflikthantering och förstå-

else för varandras kompetens och ansvar. Därför anser jag att samarbetet i det här fallet inte 

har någon betydelse för medarbetarskapet eftersom det här beror på vilka yttre och inre fak-

torer som påverkar om samarbetet blir en möjliggörande eller begränsande faktor för utveck-

landet av medarbetarskapet. 
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För att utöva ett normativt medarbetarskap där medarbetaren tar ansvar både för det egna ar-

betet och organisationens bästa, behöver medarbetare bland annat känna förtroende och öp-

penhet samt engagemang och meningsfullhet, enligt Hällstén & Tengblads (2006:10-14). Det 

krävs att det finns en vilja och förmåga att kommunicera både inom gruppen samt mellan 

grupp och ledning, enligt Hällstén & Tengblad (2006:10-14). Deltagarna i min empiri hade 

svårt att utöva medarbetarskap enligt de komponenter som redovisas av Hällstén & Tengblad 

(2006:14-17) i medarbetarhjulet. Orsakerna till det kan vara många. Min uppfattning är att 

ledarna har misslyckats med att skapa en förståelse hos medarbetarna om vikten av att se till 

helhetens bästa samt att det saknas en tydlig, uttalad plattform för hur medarbetarna ska för-

hålla sig till varandra. Det visade sig genom att personalen ofta gav utryck för att inte ha fått 

tillräckligt med information, och att det brast i kommunikationen mellan personal och led-

ning. 
”Vi i gruppen upplever fortfarande så att ledningen ger dubbla besked. //….vi får olika svar på samma 
fråga beroende på vem vi frågar, att ni vacklar fram och tillbaka….//.”….. sen känner vi att det finns en 
otydlighet i kommunikationen inom ledningsgruppen, inte bara mellan oss och er. //….//”. M19 (Sjuk-
sköterska) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att en handlingskraftig ledning och kommunikationsförmåga 

är de viktigaste möjliggörande faktorerna för fungerande samarbete och därmed ett normativt 

medarbetarskap. Genom öppen och tydlig kommunikation skapas viljan till samarbete och 

därmed ökat självbestämmande och eget ansvar utanför det egna yrkesområdet, så som att 

även lägga fokus på att nå verksamhetens mål, inte enbart att ha patientsäker vård som priori-

tet. Lagar och föreskrifter, skilda prioriteringar och intressen bland personal och ledning samt 

avsaknad av en handlingskraftig ledning var andra bidragande faktorer till samarbetssvårig-

heter inom gruppen och mellan personal och ledningsgruppen. Samarbetet och gemenskapen 

har ingen betydelse för medarbetarskapet. Hur samarbetet fungerar beror på vilken förmåga 

organisationen har att skapa effektiva samarbetsformer, gemensam målbild och hur samar-

betet ser ut, samt individernas förmåga att vidga eller ändra synen på sina roller som medarbe-

tare i organisationen. Hur samarbetet fungerar beror dessutom på yttre påverkansfaktorer, så 

som lagar, vilket försvårar strävan att arbeta mot gemensamma mål.  
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6 SLUTSATS             
Detta kapitel sammanfattar slutsatserna kring studiens bidrag samt ger förslag till framtida 

forskning inom ämnet. 

 

Syftet med min studie var att undersöka medarbetarskapet med särskilt fokus på vilken roll 

gemenskap och samarbete har i medarbetarskapsprocessen. De frågeställningar jag undersökte 

var vilken betydelse gemenskap och samarbete har för utvecklandet av medarbetarskap och 

hur medarbetarskapet upplevs bland medarbetare och ledning på Vårdia? Jag anser att jag i 

min analys har kunnat ge svar på mitt syfte och mina frågeställningar genom att konstatera att 

stress, en svag ledning och rädsla att ta tag i konflikter både bland medarbetare och ledare 

hindrade ett välfungerande medarbetarskap, eller ett normativt medarbetarskap. Individorien-

terat medarbetarskap förekom bland den legitimerade personalen där de enligt lag har eget 

yrkesansvar och på så sätt hade självbestämmande över hur de utförde sina arbetsuppgifter. 

Det gjorde att det förekom en spänning mellan sjuksköterskor och undersköterskor där sjuk-

sköterskor hade svårt att delegera sina arbetsuppgifter på grund av att dessa är reglerade i lag 

och föreskrifter. Det fanns en rädsla för att göra fel i detta avseende eftersom de alltid är un-

der övervakning av myndigheter.  

 

Jag kunde även konstatera att det förekom en spänning mellan den legitimerade personalens 

självbestämmande, där yrkesetiska prioriteringar stod som ledstjärna för deras arbete, och 

ledningens strävan att ha en effektiv organisation där ekonomin stod i prioritet. Dessa profess-

ioners värdesystem gjorde att de i första hand kände lojalitet med patienten och den egna pro-

fessionen snarare än med den administrativa ledningen. Därför var det svårt att hitta en vinn-

vinn metod för ledningen eftersom professionerna hade ett starkt inflytande i organisationen. 

Sannolikheten är därför stor att vårdorganisationer där legitimerad personal är i majoritet har 

ett stort inflytande och makt och kan fatta egna beslut som går emot organisationens intressen. 

Detta gör att ledningen står i en stark beroendeställning till dessa professioner. Denna beroen-

deställning är en av orsakerna till att det är svårt att styra verksamheten med administrativa 

styrmedel.  

 

Däremot fanns det en stor enighet bland deltagarna att samarbetsvilja och kommunikations-

förmåga var viktiga faktorer i ett medarbetarskap. Genom öppen och tydlig kommunikation 
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skapas viljan till samarbete och därmed ökat självbestämmande och eget ansvar utanför det 

egna yrkesområdet. Att ta eget ansvar utanför det egna yrkesområdet innebär att inte enbart ha 

patientsäker vård som prioritet, utan även lägga fokus på att nå verksamhetens mål. 

Deltagarna satte högt värde på att ha en handlingskraftig ledning för att få ett trivsamt arbets-

klimat eftersom måendet påverkade hur medarbetarskapet utövades och samarbetet skedde på 

arbetsplatsen. Vikten av en handlingskraftig ledning beskrivs inte i modellen Medarbetarhju-

let och jag ser därför detta som ett viktigt bidrag till organisationer och framtida forskning.  

 

Förmågan att kommunicera på ett konstruktivt sätt möjliggjorde samarbete, medan oförmågan 

att kommunicera begränsade viljan att samarbeta och bygga upp en gemenskap på arbetsplat-

sen. Hur samarbetet fungerar beror på vilken förmåga organisationen har att bygga upp effek-

tiva samarbetsformer och skapa en gemensam målbild.  

 

Eftersom tiden för fältarbetet var ganska begränsad, skulle det vara intressant att göra en kva-

litativ studie med lite mer tid för fältarbete samt kombinera detta med intervjuer för att få en 

mer fördjupad kunskap och nyanserad bild av vilka faktorer som möjliggör och begränsar 

samarbete samt medarbetarskap.  
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Bilaga 1 
 
 

Informationsbrev till dig som är anställd! 
 
Hej! 
 
Jag heter Nelum Berglund och läser Ledarskap och organisation 180 hp på Linnéuniversitetet 
i Växjö. Just nu håller jag på med mitt examensarbete där jag vill ta reda på hur medarbetarna 
ser på medarbetarskapet eftersom kunskaperna är bristfälliga om vad medarbetaren anser som 
viktigt i ett medarbetarskap jämfört med all ledarskapsforskning som finns idag.  
 
Syfte är att undersöka vilka huvudsakliga faktorer som möjliggör medarbetarskapet med sär-
skilt fokus på vilken roll samarbete och gemenskap har i denna process. 
 
Studien genomförs som en observationsstudie.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt om du kan 
delta för att utveckla medarbetarskapet på din arbetsplats och sprida kunskapen vidare till 
andra verksamheter som kan nytta av resultatet. Ditt godkännande av medverkan lämnas till 
din närmaste ledare via e-post, helst inom 14 dagar, dock senast 05 november 2016. 
 
Det som sägs och observeras kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Observationsanteckningar kommer att behandlas manuellt utan identitetsuppgifter och kom-
mer således inte att kunnat kopplas till dig som person. Några möjligheter att identifiera just 
ditt svar finns därför inte. Namnlistan med löpnummer kommer att förstöras, så snart alla data 
har bearbetas.  
 
Om du har synpunkter på studien eller genomförande sätt, maila gärna mig på e-mail 
nb222cx@student.lnu.se, eller ring mig gärna på telefon: 0768-769201. 

Trots att jag förorsakar dig ett visst besvär, hoppas jag att du vill hjälpa mig att öka kunskap-
erna om vilka faktorer som möjliggör medarbetarskapet.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Malmö, den 21 oktober 2016 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Nelum Berglund   Magnus Persson 
Studerande       Kursansvarig 
Ledarskap och organisation 180 hp   magnus.x.persson@lnu.se 
Linnéuniversitet     Linnéuniversitet 
Växjö       Växjö  
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                Bilaga 2 
 

Observationsschema 
 

Strukturerade observationsteman 
 
Samarbete och Gemenskap 
Kommunikation 

• Vad sägs? 
• Hur förmedlas budskap? 

 
Gemenskap  

• Hur fungerar relationerna mellan medarbetare och ledare samt medarbetarna emellan? 
• Vilka gemensamma normer värderingar genomsyrar gruppen? 

Samarbete 
• Viket samarbete har förekommit tidigare mellan medarbetare och ledare samt medar-

betarna emellan? 
• Hur ser mål och inriktning ut för verksamheten? 
• Hur ser spelreglerna ut för verksamheten?  
• Hur ser arbetsbeskrivningar och mandat ut för medarbetare? 

 
 

Ostrukturerade observationsteman 
• Gester 
• Trivsel 
• Motivation 
• Ledarskap 
• Medarbetarskap 
• Tillit  
• Stämningen  

 

 


