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visat förtroende att jag fixar det här till slut! Men också för den vägledning 
och hjälp jag fått under resans gång. Jag vill också tacka Bodil Ekholm som 
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Den resa jag gjort från nybliven doktorand till snart färdig doktor är bara 
en dimension i livet. Samtidigt har jag gjort en parallell resa på det privata 
planet, där jag under den tid forskarutbildningen pågått skapat mig ett socialt 
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umgänge i en för mig ny stad och inte minst träffat min man och fått en 
dotter. Mitt största tack riktar jag till min familj för vad ni ger! Du Patrik har 
dessutom fått ta mycket av arbetet och ansvaret hemma under slutet av 
avhandlingsarbetet och jag ser fram emot att få mera tid för dig och Evelina. 
Tack också för din korrekturläsning och dina språkliga råd! Och Evelina, tack 
för att du finns och den glädje du ger! 
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Kapitel 1 - Inledning 

1. Inledning 

Medarbetarskap är inte ett entydigt begrepp. Hur det används och tolkas 
skiljer sig åt beroende på i vilken tid och i vilket sammanhang som begreppet 
iscensätts, men det kan också vara avhängigt vem som brukar det och i vilket 
syfte. Idag förekommer medarbetarskapsbegreppet rikligt i den svenska 
arbetslivsdiskursen. Organisationer anammar begreppet och inlemmar det i 
sitt språkbruk. Medarbetare och medarbetarskap har ofta en central plats i 
personalpolicydokument. Konsulter säljer utvecklingskoncept för medarbe-
tarskap och särskilda satsningar görs för att utveckla medarbetarskapet i 
organisationer. När ett begrepp eller en idé väl är etablerad i ett fält, finns en 
tendens att den sprids vidare. En anledning kan vara att det är det verktyg 
som står till buds för att lösa aktuella problem i organisationer, men det kan 
också vara av legitimitetsskäl. Att anamma de populära idéerna kan signalera 
att organisationen är modern och hänger med i tiden (Johansson, 2002). I 
många fall kan sådana idéer och begrepp stanna i retoriken, utan att omsättas 
i praktiken i organisationer (se Hultman & Klasson, 1994; Johansson, 2002).  
I andra fall görs försök till verkliga förändringar i form av ambitiösa utveck-
lingsprogram.  

I den här avhandlingen kommer jag att behandla vad medarbetarskap kan 
betyda i organisationer idag, hur begreppet används och hur idén översätts till 
konkreta förhållnings- och handlingssätt på organisations-, enhets- och indi-
vidnivå. Empirin är hämtad från ett landsting och ett statligt bolag, som har 
det gemensamt att de genomfört strukturerade medarbetarskapsprogram och 
där man också lanserat begreppet medarbetarskap i organisationen. 

Bakgrunden till val av avhandlingsämne är att jag själv stött på begreppet 
i verksamheter jag tidigare varit involverad i och även sett att det funnits 
behov av att tydliggöra medarbetarskapet i relation till ledarskapet. Samtidigt 
har jag också ett vidare intresse för hur begrepp eller idéer som kan betraktas 
som moden uppkommer, sprids och förankras i olika sammanhang, vilket den 
här avhandlingen behandlar. Spridningsförloppet beskriver jag i form av en 
resa. Vad det innebär utvecklas genom det teoretiska ramverk jag valt att 
använda och som beskrivs nedan. 

1.1 En idés resa – teoretiskt ramverk 
Som teoretiskt ramverk använder jag Czarniawska & Joerges (1996) modell 
som har formen av en metafor som beskriver en idés väg från produktion via 
objektifiering till översättning i ord och handling. Resan innefattar också en 
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rumslig aspekt, där idéer reser från en translokal sfär, in i organisationer där 
de konkretiseras i den lokala kontexten. Idéerna reser vidare genom att de 
återigen abstraheras för att vara tillämpbara i andra sammanhang. Modellen, 
vilken ryms inom den nyinstitutionella teoribildningen, ger en lämplig 
struktur till analysen och kan hjälpa till att förklara vad som händer när ett 
diskursivt begrepp landar i organisationers verklighet. Jag ger här en kort och 
mycket summarisk beskrivning av modellen som jag fortsättningsvis kallar 
idémodellen, vilken senare kommer att ges en djupare redogörelse för i 
kapitel tre.1  

Idémodellen bygger på antagandet att idéer cirkulerar i en translokal sfär 
och fångas upp av aktörer (Johansson, 2006). Det finns en tendens att 
liknande idéer uppmärksammas vid samma tid. Förklaringen till det kan 
finnas i en modeliknande mekanism. Avgörande för vilka idéer som är intres-
santa för en organisation är således inte i första hand idéernas egenskaper. De 
flesta idéer kan, med god vilja och kreativitet från organisationernas sida, 
visa sig vara lämpliga för att lösa organisationens problem (Czarniawska & 
Joerges, 1996).  

Betydelsefulla aktörer i produktionen av idéer eller snarare i konkreti-
seringen av dem är intermediärer i form av exempelvis konsulter, forskare 
och fackpress (Abrahamson, 1996). I spridningen av idéer är översättnings-
perspektivet centralt. När moden eller idéer anammas av organisationer, 
anpassas de till den lokala kontexten i en översättningsprocess. I varje led 
sker en sådan anpassning där aktörerna gör något av idén, omformar och 
skärper den i relation till sitt eget sammanhang (Latour, 1986). För att en idé 
ska kunna leva vidare, måste människor ta fasta på idén och bearbeta den. 
Det är dessutom möjligt för mottagarna att hämta stoff från flera idéer och 
forma sina egna modeller (Johansson, 2002). I översättningen ges utrymme 
för skilda tolkningar. Översättning i det här sammanhanget kan betyda att ord 
översätts till handlingar eller att abstrakta begrepp omvandlas till konkreta 
uttryck (Erlingsdóttir, 1999).  

Jag kommer alltså att följa medarbetarskapsidéns resa som börjar i reto-
riken på diskursnivå, fångas upp av organisationer, som sedan går vidare 
inom organisationerna och så småningom landar hos medarbetarna vid 
enheterna. Idémodellen kompletteras och integreras med teorier kring 
implementering och lärande, som hjälp till förståelsen av vad som händer när 

                                                 
1 Den beskrivna idémodellen har bland annat använts i studier om hur populära 
managementmodeller (Rogberg, 2006) och managementkulturer sprids (Furusten, 
1995). Andra studier har behandlat spridning av kvalitetssäkringsidén inom hälso- 
och sjukvården (Erlingsdóttir, 1999) och MBA-utbildning i olika länder (Mazza et al, 
1998). 
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idén om medarbetarskap sprids inom organisationerna. Då idén om medar-
betarskap, som i de båda studerade fallen, kommit in på en central nivå i 
organisationerna och sedan med olika strategier spridits vidare till enheter 
och medarbetare på alla nivåer, kan teorier kring implementering belysa 
faktorer som påverkar översättningen av idén på det lokala planet. Översätt-
ningsbegreppet som är centralt i idémodellen har många beröringspunkter 
med lärandebegreppet. I den begreppsram som jag utvecklar i kapitel fyra, 
inbegrips de två begreppen i begreppet ”ömsesidig anpassning”, vilket är 
hämtat från McLaughlins (1976) lärande och utvecklingsperspektiv på 
implementering. I den ömsesidiga anpassningen betonas den integrerings-
process mellan idé och aktörer som är nödvändig för att en hållbar förändring 
ska komma till stånd. 

1.2 Idén om medarbetarskap  
Czarniawska & Joerges (1996), definierar idé som  

 
… images which become known in the form of pictures or sounds (words can be 
either one or another). They can then be materialized (turned into objects or 
actions) in many ways: /…/ Their materialization causes change: unknown 
object appear, known objects change their appearance, practices become trans-
formed. (Czarniawska & Joerges, s 20) 
 

Kan då medarbetarskap betraktas som en idé i den här meningen? Är medar-
betarskap endast ett neutralt ord som kan ges vilket innehåll som helst, eller 
finns det någon slags gemensam föreställning om dess innebörd? Även om 
medarbetarskap kan tolkas på många olika sätt, ser jag ändå en gemensam 
kärna. Medarbetarskap berör medarbetares identitet, förhållningssätt och 
beteende i arbetet och på arbetsplatsen, vilket enligt min uppfattning gör att 
medarbetarskap kan ses som en idé i det här sammanhanget. Medarbetar-
skapsidén är dock mångtydig. Det finns inga enhetliga väl specificerade 
handlingspaket kopplat till den, vilket ökar friheten i tolkningen och ger 
förutsättningar för en stor variation mellan hur idén översätts i olika organi-
sationer (Johansson, 2002). Däremot finns flera olika mer eller mindre detal-
jerade handlingspaket i form av konsulters koncept och organisationers 
medarbetarskapsprogram, vilket kan styra hur idén om medarbetarskap 
realiseras.  

I avhandlingen utgår jag från begreppet medarbetarskap och hur idén om 
medarbetarskap reser in i och genom organisationerna. Idé handlar om 
föreställningar som uttrycks i någon form så att de blir påtagliga. En idé 
omfattar, som jag tolkar det, en vidare dimension och inkluderar exempelvis 
varför den tillämpas, vad man vill uppnå och vad den förväntas innebära för 
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den enskilde medarbetaren. I den betydelse idé ges i idémodellen finns också 
en tydlig koppling till en handlingsdimension i form av idéers materialisering 
(Czarniawska & Joerges, 1996). Mazza et al´s (1998) uppdelning av idén i 
etikett och modell kan vara till hjälp för att klargöra mitt fokus i avhand-
lingen. Etiketten står för benämningen av en idé, medan modellen står för det 
innehåll idén tillskrivs och vad man gör av den. Benämningen medarbetar-
skap kan likställas med etiketten, medan hur medarbetarskapet utformas och 
det innehåll det ges representerar modellen. I min studie utgår jag från 
etiketten och studerar de modeller som knyts till den i de båda fallorganisa-
tionerna. 

1.3 Tidens anda  
Mycket tyder på att medarbetarskap kan betraktas som en idé i tiden. Om en 
idé ska få genomslag, är avhängigt om den stämmer överens med de 
förhärskande synsätt som råder i samhället och organisationer (Czarniawska 
& Joerges, 1996). Ett sammanfattande begrepp för det är ”tidsandan”. 
Kännetecknande för tidsandan är att den inte lätt låter sig fångas i realtid, 
utan blir tydligare när man ser tillbaka på den tidsanda som en gång varit 
dominerande. Jag ska ändå här ta upp tendenser som berör dagens arbetsliv 
och som kan tjäna som bakgrund för förståelsen av genomslaget för idén om 
medarbetarskap. 

1.3.1 Arbetslivets omvandling 
När förändringar i samhället som påverkar arbetslivet beskrivs, nämns 
teknikutveckling, globalisering, flexibilitet och individualisering som centrala 
element (se exempelvis Allvin m fl, 2005; Bauman, 2000; Castells, 2001; 
Magnusson, 1999). Utvecklingen av informations- och kommunikations-
tekniken påverkar arbetets utformning och har skapat förutsättningar för 
decentralisering och flexibilitet vad gäller exempelvis arbetets och arbets-
tidens förläggning, då bundenhet till tid och rum löses upp (Magnusson, 
1999). Tekniken har också medfört att avstånden krympt. Tillsammans med 
en omfattande avreglering som underlättar kapitalets rörelse mellan länder, 
har det möjliggjort en globaliserad ekonomi (Bauman, 2000). Den internatio-
nalisering av företagen som skett har ökat marknadskrafternas inflytande i 
arbetslivet och minskat möjligheterna för nationell styrning (Allvin m fl, 
2005; Bauman, 2000). Även offentliga verksamheter har påverkats, vilket 
medfört att de blivit mer företagslika. En av konsekvenserna är att tydligare 
mål och uppföljningskriterier införts (Sundin & Wikman, 2004). Den 
anpassning som marknaden fordrar innebär krav på en ökad flexibilitet. 
Flexibiliteten kan dock ta sig olika uttryck. Allvin m fl (2005) identifierar två 
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former av flexibilitet som förekommer och som i hög grad påverkar arbets-
situationen för medarbetarna. I båda formerna är kundtillfredsställelsen 
central. Flexibilitet genom utbytbarhet, innebär att organisationerna gör sig 
oberoende av individerna som därigenom lätt kan ersättas. Styrningen 
stramas upp och arbetet standardiseras. Det gäller oftast arbeten där kraven är 
relativt enkla, men kan också praktiseras på professionella arbeten som 
tidigare kännetecknats av en större frihet, till exempel inom sjukvården. 
Flexibilitet genom förtroende omfattar arbeten där kraven är komplexa och 
inte givna. Friheten i arbetet tilltar och kraven ökar vad gäller individens 
ansvar för planering, organisering och arbetets utförande. Det är upp till 
individen att avgöra hur arbetet ska anpassas till omgivningens föränderliga 
krav (Allvin m fl, 2005). Arbetet individualiseras med andra ord där den 
senare formen av flexibilitet råder, vilket ligger i linje med en allmän indivi-
dualiseringstendens i samhället som genomgående nämns i litteraturen. 

1.3.2 Individualiseringstendensen 
En ökad tendens till individualisering genomsyrar dagens samhälle. 
Människor är inte på samma sätt som tidigare bundna till ett kollektiv, utan 
har i större utsträckning möjlighet att forma sina egna liv. Samtidigt innebär 
det att ett större ansvar och även skuld läggs på individen. Det som tidigare 
sågs som ett samhällsproblem som individen drabbas av, till exempel arbets-
löshet, privatiseras och betraktas istället som ett personligt misslyckande 
(Beck, 1986/1998). Det ligger också på individen att se till att utveckla sin 
kompetens, för att vara anställningsbar (Allvin m fl, 2005).  

I en avhandling om individualiseringen i det fackliga kollektivet analy-
serar Bruhn (1999) vad som kan ligga bakom individualiseringsprocessen. En 
strukturell/materiell och en kulturell dimension kan urskiljas. På det 
strukturella planet nämner han bland annat hur en förändrad arbetsdelning 
med ökad differentiering medför skillnader i villkor för arbetstagare och att 
etablerade grupptillhörigheter bryts upp. I stället för att självklart tillhöra en 
gruppgemenskap, deltar vi i grupper utifrån de val vi själva gör. Genom 
informationsteknikens utveckling har människor tillgång till en stor mängd 
ofiltrerad information, vilket kräver att individen själv tvingas att reflektera 
och ta ställning. Samtidigt skapas resurser hos individerna att hantera de nya 
kraven genom att utbildnings- och kompetensnivån höjs. Bruhn (1999) tar 
också upp globaliseringen av ekonomin och det ökade spelrum som mark-
nadskrafterna har idag, som en grogrund för det individualiserade samhället. I 
marknadsekonomin förutsätts individuella val och konkurrens mellan 
individer premieras. På det kulturella planet är politikens inriktning och 
värdeförändringen i samhället i fokus. Inflytande av nyliberalismen och 
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statens åtgärder för att stödja den pågående utvecklingen är centralt. En 
individs grundläggande värderingar formas tidigt i livet och påverkas av olika 
socialisationsprocesser. Traditionellt har skolan och familjen varit de 
viktigaste socialisationsagenterna. Skolan och samhällets institutioner har 
dock fått en allt centralare roll vad gäller uppfostran och socialisation, då 
alltmer tid tillbringas där. De traditionella socialisationsagenterna har också 
fått konkurrens i och med framväxten av informations- och mediesamhället. 
Barn- och ungdomar nås tidigt av olika synsätt, inte minst genom informa-
tionstekniken. Det tvingar dem att tidigt värdera och ta ställning till den 
mångfald av budskap de möter. Några självklara auktoriteter eller sanningar 
finns inte längre att stödja sig på, utan de själva måste komma fram till egna 
värderingsmönster och forma sin självbild. Sammantaget innebär den här 
beskrivna förändringen att det uppväxande släktet idag är väl informerade. 
Kompetensen ökar vad gäller kritisk reflektion och självständighet, samtidigt 
som förlängd skolgång och generellt högre utbildningsnivåer höjer den 
alltmer nödvändiga teoretiska kunskapen (Bruhn, 1999). I den empiriska 
studien som ingår i Bruhns avhandling, ser han också tydliga skillnader 
mellan äldres och yngres värderingar, vilket befäster den tidiga sociali-
sationens betydelse för individers värderingsstruktur även senare i livet. 

1.3.3 Förändrade relationer och ledningsprinciper 
Individualiseringsprocessen gör sig påmind på flera sätt i arbetslivet. Några 
exempel är medarbetarsamtalets (först benämnt planeringssamtal) intåg och 
institutionalisering på arbetsplatser, där individuella mål och utvecklings-
planer diskuteras. Lönesättning har i många fall förts ner från centrala 
fackliga förhandlingar till en uppgörelse mellan chef och medarbetare. Löne-
samtal har på senare tid blivit en etablerad företeelse. Lönesättningen grundar 
sig inte på löneklasser som anställda automatiskt flyttas upp i, utan är idag 
individuella i stor utsträckning. Inom främst offentlig verksamhet pågår en 
omstrukturering vad gäller medbestämmande, som går mot en förstärkning av 
direktinflytande för enskilda medarbetare och en nedtoning av representativt 
inflytande (se exempelvis Wallenberg, 2008). 

Det tilltagande fokus på individen i arbetslivet kan sägas ha flera 
ingångar som också Bruhn (1999) kommer fram till i sin analys. Utifrån ett 
nyinstitutionellt perspektiv kan arbetsgivarens förstärkta fokus på individen 
delvis grunda sig i en strävan att ”hänga med i utvecklingen” och att ”vara en 
modern organisation”.  Samtidigt kan krafter påverka underifrån och inifrån i 
organisationen genom de värderingsförändringar som den yngre generationen 
står för, men också förändringar i tjänstestrukturer och arbetsuppgifter kan 
utgöra påverkansfaktorer. Företag och organisationer blir alltmer beroende av 
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enskilda individers kunskap, vilket gör att individer också ställer krav på 
självständigt agerande (Rönnmar, 2000).  

De ovan beskrivna förändrade förutsättningarna i samhälle och arbetsliv 
och den organisering av arbetet som mynnar därur, har också en inverkan på 
ledarskap och styrformer i organisationer (Ellström & Kock, 2008). Även 
arbetets karaktär och relationen mellan fack och arbetsgivare berörs. Edling 
& Sandberg (2003) sammanfattar diskursen om ”den nya ledningen” som den 
debatteras och beskrivs i forskning och managementlitteratur. Den nya 
ledningen och dess styrformer kännetecknas i diskursen av en minskning av 
hierarkiska nivåer i organisationen, där mellanleden tunnas ut. Målstyrning är 
centralt, där verksamheten också indelas i mindre resultatenheter som 
bedöms efter måluppfyllelsen. Även lönen och belöningssystem kopplas till 
det bidrag medarbetarna och arbetsgruppen ger till organisationens målupp-
fyllelse och fungerar därmed som ett styrinstrument. Vidare utmärks de nya 
ledningsprinciperna av idéstyrning, där syftet är att internalisera organisa-
tionens värderingar och mål hos medarbetarna. Arbetet präglas enligt 
diskursen av större egenkontroll, där beslut som rör det löpande arbetet 
decentraliseras. Utvecklingsmöjligheterna är större inom ramen för tjänsten. 
Integrering av arbetsuppgifter förväntas leda till mindre skillnader mellan 
olika grupper i organisationen. Ett antagande är också att relationen mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer kännetecknas av en samarbetsanda 
där också vissa frågor förs ner att behandlas direkt mellan medarbetare och 
chef. 

Vad som framstår som en sanning i diskursen, behöver dock inte inne-
bära att det motsvaras av hur det fungerar i praktiken. Edling & Sandberg 
(2003) har också studerat utbredningen av ”den nya ledningen” i en 
kvantitativ studie med representativt urval vad gäller svenska arbetsplatser. 
Studien visade att tillämpningen av de olika elementen i ”den nya ledningen” 
var relativt allmänt utbrett i organisationerna, men att få organisationer 
praktiserade de nya ledningsprinciperna i sin helhet (Edling & Sandberg, 
2003).2  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att öka kunskapen kring idén 
om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik. 

                                                 
2 Studien genomfördes i början av 1990-talet, varför förhållandena i organisationerna 
kan ha förändrats sedan dess. Forskarna framhåller dock, med stöd av närliggande 
studier som genomförts senare, att resultaten troligtvis var giltiga även in på 2000-
talet. 
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Utgångspunkten är användningen av begreppet medarbetarskap och den 
betydelse det tillskrivs.  

Medarbetarskap kommer att belysas ur flera olika dimensioner. Den 
första är en innehållsdimension där begreppets utveckling och betydelse 
utreds och sätts in i ett sammanhang. Den andra dimensionen rör spridningen 
av idén om medarbetarskap, där jag utgår från Czarniawska & Joerges (1996) 
metafor om idéers resa. I den teoribildningen läggs tonvikt på omgivningens 
påverkan när det gäller vilka idéer som får fäste i organisationer. Av vikt är 
att idén anknyter till vad som är aktuellt i tiden. Därför kommer också idén 
om medarbetarskap att relateras till tidsandan som den beskrivits här i 
inledningskapitlet och i intervjuer. Slutligen går jag närmare in på hur idén 
mottagits och använts inom organisationer från att idén fångats upp i 
organisationerna tills den når enheter och individer, vilket är huvudfokus för 
avhandlingen. Här utgör den tidigare beskrivna idémodellen ramen för 
tolkningen, där översättningsperspektivet är centralt.  Den översättning som 
sker vid de olika nivåerna i organisationerna studeras både med avseende på 
process och resultat. För att få ytterligare substans och förklaringsmodeller 
vad gäller mötet mellan idé och subjekt, kompletteras idémodellen med 
teorier kring lärande och implementering. Vägledande frågeställningar är: 

 
 Hur har idén om medarbetarskap vuxit fram i de studerade 

organisationerna och vilka motiv fanns för att tillämpa idén?  
 

 Vilka strategier har använts för att sprida och implementera idén 
om medarbetarskap inom de studerade organisationerna? 

 

 Hur har idén om medarbetarskap översatts vid de olika nivåerna i 
de studerade organisationerna med avseende på 
a) process, det vill säga hur översättningen gått till. 
b) resultat i ord och handling, det vill säga hur idén uppfattats 

och vilka konsekvenser den fått. 
 
Den första frågeställningen behandlar medarbetarskapsidéns resa in i organi-
sationen och vilka motiv som ligger bakom. Den andra frågeställningen berör 
strategier för spridning och implementering av idén i organisationerna. 
Strategierna som används säger något om förutsättningarna för den över-
sättning som äger rum på enhets- och individnivån. Med strategi avser jag de 
observerbara mönster som framträder i implementeringen, oavsett om de 
ingår i planerna eller om de utvecklats under implementeringens gång (se 
Mintzberg, 2000). Den tredje frågeställningen anknyter till idéutvecklingen 
sedan idén väl fångats upp av organisationerna, samt medarbetarskapsidéns 
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resa vidare genom organisationen och den översättning som skett vid de olika 
anhalterna. 

Empirin består av fallstudier i ett landsting och ett statligt bolag. Fall-
studierna berör nivåerna organisation, enhet och individ, vilka jag i analysen 
benämner som anhalter. Organisationsnivån behandlas som en anhalt i idéns 
resa där, liksom för de övriga anhalterna, översättningen av idén är centralt. 
Samtidigt utgör den nivån en bakgrund och tolkningsbas till enhets- och 
individnivån. Medarbetare i den direkta verksamheten är målgruppen för 
budskapet och på något sätt resans slutdestination i organisationen, varför jag 
ser det naturligt att ge ett stort utrymme för deras perspektiv i studien.  

1.5 Avhandlingens disposition 
Efter det här inledande kapitlet kommer jag i kapitel två att ge en fördjupad 
bild av medarbetarskapsbegreppet och de tolkningar av begreppet som gjorts. 
Det innefattar begreppets historik, analys av begreppet, samt genomgång av 
tidigare forskning kring medarbetarskap. Även de närliggande begreppen 
followership och empowerment behandlas och relateras till begreppet medar-
betarskap. 

I kapitel tre och fyra redogörs för avhandlingens teoretiska referensram. 
Det tredje kapitlet behandlar nyinstitutionell teori, där den så kallade idé-
modellen som ryms inom den skandinaviska nyinstitutionella varianten är 
central. I det fjärde kapitlet tas implementerings- och lärandeteorier upp. 
Därefter beskrivs hur jag integrerar teoribildningarna som presenterats i de 
båda teorikapitlen. Det avsnittet utmynnar i en analysmodell, som används 
som bas i analysen av insamlade data. 

I metodkapitlet, kapitel fem, redovisas de metodologiska utgångs-
punkterna. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för fallstudierna som 
avhandlingen bygger på. Även studiens kvalitet diskuteras, innefattande 
etiska aspekter, studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt räckvidd.  

Kapitel sex innehåller en redogörelse av de studerade 
fallorganisationernas karaktär med avseende på typ av organisation, 
verksamhet, styrformer och andra faktorer som ger en bild av de yttre 
sammanhang där studierna genomförts. I kapitlet beskrivs också de studerade 
enheterna och de specifika förhållanden som råder där. 

Resultaten från fallstudierna presenteras i kapitel sju och åtta. Där 
beskrivs medarbetarskapsidéns resa från att den fångats upp av organisa-
tionerna tills den når de enskilda medarbetarna i verksamheten, samt hur den 
anpassats till det lokala sammanhanget. Resorna beskrivs var för sig, där 
kapitel sju fokuserar landstinget och kapitel åtta det statliga bolaget. 
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En komparativ analys mellan de båda fallen görs i kapitel nio, där också 
resultaten relateras till den teoretiska referensramen. Strukturen i kapitlet 
följer avhandlingens frågeställningar. 

I det sista kapitlet behandlas resultaten i en avslutande diskussion. Här 
redogörs för de huvudsakliga resultaten av studien med grund i analysen. 
Resultaten sätts sedan in i ett vidare sammanhang. Först diskuterar jag 
resultaten i relation till kontexten, det vill säga de specifika förhållanden som 
råder i respektive organisation. Medarbetarskap behandlas därefter ur en 
innehållsdimension där gemensamma drag och spänningsfält i tolkningen av 
begreppet identifieras och diskuteras. Vidare relateras idén om medarbetar-
skap till den rådande tidsandan. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
studiens teoretiska och praktiska implikationer. 
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2. Medarbetarskap – några infallsvinklar 

I avhandlingens inledning poängterades att medarbetarskap inte är ett 
entydigt begrepp. Hur det används och tolkas skiljer sig åt beroende av tid 
och sammanhang, vem som använder det och i vilket syfte. I det här kapitlet 
ges en fördjupad bild av medarbetarskapsbegreppet och tolkningen av det. 
Det innefattar glimtar från begreppets historik, en analys av begreppet, samt 
genomgång av tidigare forskning kring medarbetarskap. 

2.1 Medarbetarskap i ett historiskt perspektiv 
Ordet medarbetarskap har förekommit under lång tid i det svenska språket. 
Vid sökning i biblioteksdatabaser är de äldsta träffarna kopplade antingen till 
journalistiken eller till kyrkan.3 Inom journalistiken rör det sig främst om att 
någon ger sitt bidrag till eller medverkar i olika skrifter. Ett exempel från 
kyrkans värld är en bok vars första utgåva utkom 1901 med titeln ”Kvinnans 
medarbetareskap i evangelium betraktat i skriftens ljus”. Budskapet i boken 
var att lyfta upp kvinnans betydelse i kyrkans verksamhet. Texten bygger 
bland annat på att både kvinnor och män fungerade som medarbetare i den 
tidiga kristna kyrkan och benämndes som sådana i bibeln (Thomander, 1921).  

2.1.1 Medarbetarskap – vem äger idén? 
Inom svenskt arbetsliv och samhällsdebatt från 1950-talet och framåt har 
medarbetareskap4 nämnts (Stråth, 2000). Dock är det främst begreppet 
medarbetare som varit i fokus. Debatten har sin upprinnelse i en strävan efter 
medbestämmande och industriell demokrati.  Begreppen medarbetare och 
medarbetarskap har getts skilda betydelser beroende på vilken part som 
använt dem och en kamp har förts om tolkningsföreträde vad gäller 
begreppens innebörd (Stråth, 2002). Redan i decennieskiftet mellan 1950- 
och 1960-tal aktualiserades medarbetarebegreppet och medarbetareskapet 
inom det då i LO dominerande fackförbundet Metall. Bakgrunden var ett 
försvagande av ett dualistiskt konfliktperspektiv inom rörelsen mellan fack 
och arbetsgivare, till förmån för en samförståndsstrategi. Inflytande och 
medbestämmande från anställda menade de skulle stärka företaget, ”där 

                                                 
3 För en genomgång av den historiska användningen av begreppet medarbetare i 
kyrkan, samt tolkning av begreppet i den kontexten, se Sandgren, Per-Anders (2009).  
4 I äldre dokument benämns begreppet ”medarbetareskap” i stället för 
”medarbetarskap”. 
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facklig styrka var företagets styrka” (Stråth, 2000, s 63).  Inte bara lönefrågor 
var intressant för facket, utan också arbetstrivsel och sociala frågor på arbets-
platsen. En grund för det var att man upplevde att teknikens framfart medfört 
att det blivit ett minskat utrymme för en personlig atmosfär i arbetet.  Även 
ekonomisk demokrati, det vill säga sådant som har betydelse för utvecklingen 
av näringslivet i sin helhet, var ett område som de ansåg borde vara föremål 
för fackets inflytande. En målsättning var att nya områden skulle föras till 
företagsdemokratin som innebar förebyggande arbete i frågor där parterna 
hade ett gemensamt intresse. Det handlade om att utöva inflytande utifrån ett 
”medarbetareskap”5 (Stråth, 2000, s 65). 

 Inom ramen för den politiska diskussionen om företagsdemokrati lyfte 
liberalerna fram medarbetarebegreppet. Det betonades att företagsdemokratin 
berörde de anställdas inflytande i de enskilda företagen, ett inflytande de 
borde ha i egenskap av medarbetare (Lindencrona, 1961; Stråth, 2000). 
Lindencrona (1961), som i en debattskrift där unga liberaler medverkar 
använder begreppet industriell demokrati6 istället för företagsdemokrati, 
menade att företagsdemokratin kunde införas på olika sätt där facket kunde 
ha en mer eller mindre framträdande roll. Inflytandet kunde likväl ske genom 
representanter som valdes av de anställda, utan att lägga vikt vid vilket fack-
förbund de tillhörde. Enligt liberalernas syn skulle företagsdemokratin kunna 
minska motsättningarna mellan kapital och arbete. Det fanns också en 
betoning på frihet och decentralisering i näringslivet och på den enskilde 
individens självförverkligande i liberalernas resonemang (Företagsdemokrati 
i utveckling, 1967 i Stråth, 2000).   

                                                 
5 Medarbetarskapsbegreppet har inte på senare år varit så populärt inom vissa delar 
av den fackliga sfären inklusive Metall. Konfliktperspektivet lever kvar och intresse 
för samarbete med arbetsgivarna har inte varit så stort. Se vidare Hällsten & 
Tengblad, 2006 och Hällsten & Tengblad, 2007. 
6 Industriell demokrati och företagsdemokrati används ibland synonymt. Enligt 
Nationalencyklopedin (www.ne.se, 2008) är industriell demokrati en äldre beteck-
ning för företagsdemokrati. Begreppet industriell demokrati har en politisk bakgrund, 
där demokratisering av arbetslivet var en del i den allmänna demokratiseringen av 
samhället. Innebörden i begreppet och hur långt inflytande skulle gå rådde delade 
meningar om. Företagsdemokrati blev ett modeord på 1960-talet (Stråth, 2000). En 
möjlig skillnad mellan begreppens betydelse är att företagsdemokrati mer betonade 
de anställdas inflytande på det enskilda företaget, medan industriell demokrati även 
kan omfatta nivåer som når utöver företaget, som sektorer och branscher (www.ne.se, 
2008). I Lindencronas (1961) debattartikel som refereras här, uppfattar jag att be-
greppen industriell demokrati och företagsdemokrati används i betydelsen demokrati 
i de enskilda företagen.  
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Arbetsgivarna var först kritiska till medarbetarebegreppet, eftersom det 
kunde ses som ett medel att flytta fram de anställdas position gentemot 
arbetsgivarna. Utvecklingen bort från centrala förhandlingar till facklig akti-
vitet på företagsnivå, vilket också lagstiftningen inom arbetsrätten som 
genomfördes på 1970-talet medförde, gjorde att arbetsgivarna tänkte om. De 
ändrade sin strategi och sökte lösningar för samverkan som passade de 
förändrade förhållandena. Ett av syftena med arbetsgivarnas medarbetar-
strategi var att knyta de anställda närmare företaget och att de skulle identi-
fiera sig med det (Stråth, 2000). Medarbetarstrategin kan också ses som ett 
försök att lösa upp ett starkt arbetstagarkollektiv genom att skapa den indivi-
dualiserade medarbetaren (Mahon, 1994). Förändringar skulle ske på de 
lokala arbetsplatserna, där enskilda anställda skulle få bättre möjligheter att 
påverka beslut som berörde dem. Chefskapet skulle bli mera demokratiskt. 
Vidare betonades att lönen inte var den enda motivationsfaktorn för att 
arbeta, utan att även utvecklingsmöjligheter, helhetssyn och medverkan i 
beslut hade betydelse. Arbetsgivarparten ansåg också att de strikta gränser 
som fanns mellan tjänstemän och arbetare borde upplösas (Stråth, 2000).  

2.1.2 Ökat fokus på medarbetarskap från 1990-talet 
Medarbetarebegreppet användes också i början av 1990-talet i samband med 
ABB:s stora rationaliseringsprojekt T50 (Boman, 1992; Mahon, 1994). 
Uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän ansågs inte längre vara 
meningsfull och utgjorde snarare ett hinder för verksamheten och arbetet i 
målstyrda grupper. Därför fanns intentionen från arbetsgivaren att alla skulle 
kallas medarbetare och ha samma anställningsvillkor. I personalpolicyn 
betonades bland annat att medarbetarna ska ses som individer och också ta 
sitt ansvar. Projektledaren för medarbetarprojektet inom ABB betonade att 
kommunikationen mellan ledning och medarbetare bör ske direkt och ska inte 
alltid behöva gå genom fackliga representanter (Boman, 1992). Liksom 
arbetsgivarnas medarbetarstrategi på 1970-talet, fanns också här en inriktning 
mot den individualiserade medarbetaren (se vidare Mahon, 1994). 

 Under 1990-talet fick begreppet medarbetarskap överlag en tilltagande 
aktualitet, vilket var särskilt synligt inom konsultvärlden och den litteratur 
som utgavs om ämnet. Tengblad (2003) har gjort en genomgång och analys 
av litteraturen inom området som utkom främst under 1990-talet. De flesta 
böckerna är skrivna av konsulter. Han ser två olika linjer vad gäller 
tolkningen och användandet av begreppet. Den ena beskriver medarbetarskap 
som ett effektiviseringsverktyg. Här relaterar exempelvis en av författarna till 
ABB:s T50-koncept och en annan till kvalitetsarbete (se Gustafsson, 1994; 
Thorsén Lind, 1998). Intryck har även tagits från influenser från USA och 
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användningen av empowerment som en managementstrategi. Den andra 
linjen anknyter enligt Tengblad (2003) till ett postmodernt synsätt på arbets-
livet (se till exempel Fjellström m fl, 1994). Tonvikten ligger där på att 
omvärlden förändras snabbt och att medarbetarna behöver en beredskap för 
det. Nyckelord som förekommer är gemensam värdegrund, helhetssyn, flexi-
bilitet och decentraliserig. Vidare betonas medarbetarens eget ansvar och 
vikten av att ha ett aktivt förhållningssätt. Chefens roll som medarbetarnas 
företrädare nedtonas. Trots att det går att utskilja två olika inriktningar i litte-
raturen, finns det dock enligt Tengblad flera gemensamma nämnare. 
Omvärldens föränderlighet som ställer krav på medarbetarna och vikten av 
aktiva och ansvarstagande medarbetare tolkas på liknande sätt. En avsaknad 
av medarbetares eget perspektiv på medarbetarskapet, samt att relationen 
mellan arbetet och hela människans liv inte berörs, är också kännetecknande 
för båda riktningarna (Tengblad, 2003).  

Samma decennium började en trend synas mot skapande av platta organi-
sationer. Inom den offentliga sektorn var sådana omorganiseringar ett försök 
till att utnyttja resurserna mera effektivt och minska kostnaderna genom färre 
chefstjänster. Förändringarna skapade samtidigt ett behov av ökat inflytande 
och ansvarstagande hos medarbetarna (Andersson-Felé, 2003). I de samman-
hangen nyttjades medarbetarskapsbegreppet för att forma den medarbetare 
som skulle passa in i den chefsglesa organisationen och klara de nya förut-
sättningarna (Hällsten & Tengblad, 2006). Ett exempel på detta ges i en 
studie jag genomförde i en kommunal förvaltning 1998-1999, där en sådan 
omdaning ägt rum. Genom att använda medarbetarskap som centralt tema, 
genomförde förvaltningen olika insatser med syfte att förändra medarbetarnas 
förhållningssätt till att bli mera självständiga och ansvarstagande (Jonsson, 
2003).  

Medarbetarskap har uppmärksammats i svensk forskning under de 
senaste åren (Hällsten & Tengblad, 2002, 2006, 2007). Ett nära samarbete 
mellan forskare och praktiker, samt att forskningsresultaten spridits på ett 
tillgängligt sätt, torde medföra att forskningsresultaten också får ett infly-
tande i hur medarbetarskapsbegreppet tolkas i arbetslivet. Innan jag gör en 
genomgång av svensk forskning kring medarbetarskap, ska vi dock titta 
närmare på begreppet medarbetarskap och de betydelser som det ges. 

2.2 Medarbetarskapsbegreppet – en analys 
I följande analys av medarbetarskapsbegreppet, innefattas även begreppet 
medarbetare, vilket utgör basen i medarbetarskapsbegreppet. Då jag är intres-
serad av hur begreppen tolkas och konkretiseras i organisationer, är inte min 
avsikt i det här stadiet att presentera några egna formulerade definitioner. 
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Däremot kan det vara relevant att klargöra olika synsätt på medarbetare och 
medarbetarskap som förekommer.  

2.2.1 Medarbetare 
Arbetstagare och underställda har i många fall ersatts med begreppet medar-
betare. I dag talar man om medarbetarsamtal, medarbetarenkäter och man 
samlas till medarbetardagar. Vad är det då som hänt? Vad är skillnaden mot 
tidigare? Är det bara att beteckningarna förändrats eller har det skett en 
verklig förändring? Vad är det för skillnad mellan att vara underställd och 
medarbetare?  Nedan behandlas några olika infallsvinklar på begreppet. 

Om vi analyserar ”medarbetare” ur en språklig synvinkel, består ordet av 
två ordled, nämligen ”med” och ”arbetare”. De två ordleden kan ges olika 
tyngd och kan ha olika riktningar. ”Med” kan betona samarbete, att man 
arbetar med andra människor, vilket förutsätter minst två personer i en 
arbetsgemenskap. Fokus kan även ligga på att vara med i arbetet mot ett 
gemensamt mål, det vill säga att medarbetaren är delaktig i resultatet. Ett 
sådant synsätt kan också innefatta ett gränsöverskridande mellan yrkesroller 
och hierarkiska nivåer. Lindgren (1999) skriver om medarbetares intåg i 
sjukvården och om framväxande av en medarbetarkultur. Hon betonar gräns-
överskridandet i hierarkin där en kultur bland medarbetarna utvecklas på 
tvären. Grunden för medarbetartanken, hävdar hon, är existerande av en 
gemensam organisationskultur omfattande både ledning och anställda. 
Medarbetarskapet har organisationens mål i fokus och de olika yrkes-
kategorierna samverkar för att uppnå målen. De skarpa yrkesgränserna blir 
suddigare och generalistkompetens blir viktigare än tidigare (Lindgren, 
1999).  

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (www.ne.se, 2011) är medarbetare 
en ”person som samarbetar med andra i visst arbete vanligen ifråga om 
tämligen kvalificerat arbete”. Den första delen i definitionen, att samarbeta 
med andra, motsvarar ordalydelsen, medan den senare delen antyder hur 
ordet tenderar att användas och ger en utvidgad betydelse av ordets innebörd. 
Backström (2003) anknyter i ett kapitel i en antologi från Arbetslivsinstitutet 
tydligt till den senare delen från nationalencyklopedins definition. Han 
hävdar att de som traditionellt kallats medarbetare, var tjänstemän med hög 
status, vilka behandlades som jämlikar med chefen. De som leder sig själva. 
Enligt det synsättet är inte underställda med automatik medarbetare. Den 
definition av medarbetare han utgår ifrån i studien som han redogör för i 
kapitlet är  
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…anställda som har frihet att handla så som de anser att situationen bjuder, utan 
att behöva fråga en överordnad och utan att vara styrd av annat än 
organisationens övergripande regler och målsättningar. (Backström, 2003, s 269) 
 

 I motsats till Lindgrens (1999) gränsöverskridande ansats, indikerar den här 
definitionen att det inte är säkert att alla anställda i en organisation inbegrips i 
medarbetarskapet, utan att de med mindre kvalificerade och mera styrda 
arbetsuppgifter betraktas som ”bara anställda”.  

En annan vinkling på betydelsen av medarbetare ger Danielsson (2005) i 
en studie av medarbetarrollen i en organisation. Hon använder medarbetare 
som en övergripande beteckning på den anställde, samtidigt som medarbetar-
skapet endast berör en del av medarbetarrollen. En åtskillnad görs mellan 
medarbetarens olika roller grundat på de relationer som innefattas. Rollen 
som arbetskamrat berör relationen mellan de som arbetar nära varandra med 
en gemensam uppgift. Relationen mellan personer av samma profession, 
vilket gäller även de som man inte arbetar nära, sammanfattas i rollen som 
kollega. Termen medarbetarskap begränsas till det som rör relationen mellan 
chef och underställd personal. Hon menar vidare att det hierarkiska systemet 
är grunden för att det finns medarbetare, där chefer på en nivå har medar-
betare på en lägre nivå (Danielsson, 2005). I stället för att utjämning av 
hierarkier blir en naturlig följd av införande av en medarbetarkultur som 
Lindgren (1999) betonar, framhåller Danielsson (2005) att medarbetarskapet 
i sig förutsätter en hierarki. Det är endast chefen som har medarbetare. 
Medarbetare är tillika underställda. 

Hällsten & Tengblad (2006) betraktar alla personer som ingått ett 
anställningskontrakt som medarbetare. Det gäller även chefer på alla nivåer i 
en organisation. Också chefer har överordnade instanser såsom högre chefer 
och styrelser att förhålla sig till, liksom kollegor och intressenter i övrigt. 
Som chef befinner man sig inte i alla lägen i funktionen som chef eller ledare 
för andra (Hällsten & Tengblad, 2006).  Hällsten & Tengblad inkluderar 
alltså i motsats till Danielsson (2005) inte bara underställda som medarbetare 
utan har en bredare ansats, där de även betraktar relationer till kollegor och 
andra intressenter som en del i medarbetarskapet. 

2.2.2 Medarbetarskap 
Begreppen medarbetare och medarbetarskap har ett nära samröre med 
varandra. Medarbetare hänförs till personer, medan medarbetarskap kan ses 
som ett fenomen av mera generell och avpersonifierad karaktär. Liknande 
relationer finns mellan andra begrepp såsom exempelvis ledare och ledar-
skap, medborgare och medborgarskap eller förälder och föräldraskap. 
Ordledet –skap kopplas vanligtvis ihop med en roll eller position, i det här 
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fallet att vara medarbetare, men också något som aktivt utövas. Tengblad 
(2003) skriver att ordet –skap oftast är förknippat med ett beteende som är 
ansvarsfullt och dygdigt.7 Møller (1994) som använder engelskans employee-
ship gör också en koppling till andra former av –ship och menar att det 
handlar om hur man blir en god medarbetare, en god ledare etc. 

I den litteratur jag gått igenom och i användningen av begreppet medar-
betarskap jag stött på, framträder tre olika typer av definitioner. Den första är 
en beskrivande definition där medarbetarskap ses som ett värdeneutralt 
begrepp, som kan fyllas med olika innehåll. Enligt det synsättet har medar-
betarskap alltid funnits, men tagit sig skilda uttryck i olika sammanhang och 
tider (Hällsten & Tengblad, 2002; Tengblad, 2003). Medarbetarskapet knyts 
till rollen och positionen som anställd eller medarbetare i en verksamhet. Den 
andra typen av definition är av normativ karaktär och betonar vad som är ett 
önskvärt och gott medarbetarskap (Hällsten & Tengblad, 2006). Den 
beskrivning av medarbetarskap och de definitioner som förekommer i organi-
sationer är för det mesta av normativt slag, där det i policydokument och 
program anges vilket medarbetarskap som man vill sträva emot. Ytterligare 
ett sätt att definiera medarbetarskap är att se det som ett koncept, där vissa 
kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om medarbetarskap. 
Medarbetarskap blir på så sätt något som kan införas i en organisation, och 
icke medarbetarskap är möjligt om inte kriterierna uppfylls (se Kinlaw, 
1995).  

En normativ definition behöver inte stå i motsättning till en beskrivande 
definition. I grunden kan det finnas en beskrivande definition som sedan fylls 
med innehåll om vad ett önskvärt och gott medarbetarskap bör innefatta. 
Hällsten & Tengblad (2006) visar på det genom att utifrån en beskrivande 
definition som de tidigare utvecklat (Hällsten & Tengblad, 2002) formulera 
en normativ definition om vad det konstruktiva eller det myndiga medarbe-
tarskapet bör kännetecknas av. Medarbetarskap som koncept där icke-medar-
betarskap är möjligt är däremot inte förenligt med en definition som dekla-
rerar att medarbetarskap alltid finns och alltid har funnits i verksamheter där 
människor arbetar.  

                                                 
7 Resonemanget håller inte fullt ut att ordledet -skap representerar något ansvarsfullt 
och dygdigt. Det finns ord där ordledet -skap ingår som representerar destruktiva 
företeelser. Det är snarare egenskaper i det föregående ordledet som styr 
egenskaperna hos det aktuella ”skapet” (se Nationalencyklopedins definitioner, 
www.ne.se). 
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2.3 Tidigare forskning om medarbetarskap 
Forskning om medarbetarskap är en relativt ny företeelse. Dessutom är 
medarbetarskap framförallt ett nordiskt begrepp, som inte har någon direkt 
motsvarighet i det engelska språket och i forskning och praktik internationellt 
(Hällsten & Tengblad, 2002).  Därför är antalet tidigare genomförda studier 
på temat knapphändigt. Under 2000-talet har dock forskning bedrivits i 
Sverige, bland annat inom ramen för ett forskningsprogram där medarbetar-
skap studerats med en relativt bred ansats och där man också utvecklat 
begreppet. Den forskningen bygger bland annat på fallstudier i ett antal 
organisationer inom flera branscher, där inriktningen har varit medarbetar-
skapets funktion i praktiken (Hällsten & Tengblad, 2002, 2006; Tengblad, 
2003; Tengblad m fl, 2006; Tengblad m fl, 2007).8 En nyligen utkommen 
doktorsavhandling (Berlett, 2011) inom ämnet psykologi fokuserar hur 
medarbetarskap utryckts på individnivå, vilken ger ett något annat perspektiv 
än tidigare nämnda studier vilka främst ryms inom det företagsekonomiska 
området. 

Det finns också studier gjorda om medarbetaransvar, som en aspekt av 
medarbetarskapet (Irfaeya, 20089; Stockhult, 2003). Vidare har jag funnit 
ytterligare ett fåtal studier där medarbetarskap ur olika infallsvinklar 
studerats empiriskt (Backström, 2003; Kullén Engström, 2009; Palm, 2003) 
och en studie där uppfattningar om den gode medarbetaren och medarbetar-
skapet fokuserats (Danielsson, 2005). Sökningen av tidigare forskning har 
begränsats till studier där det på något sätt finns en koppling till termen 
medarbetarskap.  

2.3.1 Medarbetarskap som ett relationellt begrepp 
Upprinnelsen till det förstnämnda forskningsprogrammet om medarbetarskap 
var ett tidigare forskningsprojekt om hur chefer utövade personalansvar. Det 
blev där tydligt att också medarbetarnas agerande och samspelet mellan 
medarbetare och personalansvarig chef hade betydelse i sammanhanget 
(Hällsten & Tengblad, 2002; Tengblad m fl 2006). Forskarna Hällsten och 
Tengblad (2006) ser medarbetarskap som ett relationellt begrepp analogt till 

                                                 
8 Forskningsprogrammet var knutet till Handelshögskolan i Göteborg och gick under 
benämningen ”Medarbetarskap i det moderna arbetslivet”. Projektet leddes av 
Tengblad, men flera forskare och även studenter har varit involverade i arbetet. 
9 Doktorsavhandling som skrivits inom ramen för det nämnda forsknings-
programmet. 
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personalansvar10. Enligt dem handlar medarbetarskap om ”hur medarbetare 
hanterar relationen till sin arbetsgivare och det egna arbetet” (Hällsten & 
Tengblad, 2006, s 10). Relationen till det egna arbetet innefattar här förhåll-
ningssättet till de människor som medarbetaren interagerar med i arbetet, 
balansen mellan arbete och privatliv, självständighet11, samt i vilken grad 
ansvar tas (Hällsten & Tengblad, 2006; Tengblad, 2003). De har också identi-
fierat fem olika former av medarbetarskap som förekommer i organisationer. 
Formerna är till stora delar kopplade till hur arbetet är organiserat och de 
specifika förutsättningar som råder i organisationen. Den enklaste formen av 
medarbetarskap är traditionellt eller outvecklat medarbetarskap. I ett sådant 
medarbetarskap finns en skarp gräns mellan chef och medarbetare, där chefen 
styr och tar ansvar medan medarbetarna utför uppgifter enligt order eller 
instruktioner. Organisatoriskt medarbetarskap råder när det finns gemen-
samma fastlagda system och riktlinjer, inom vars ram medarbetarna har 
befogenheter och kan ta ansvar. I det grupporienterade medarbetarskapet 
ligger ansvaret för planering och genomförande hos arbetsgruppen och 
chefen har förutom ett övergripande ansvar, en ”coachande” och stödjande 
roll. Det individorienterade medarbetarskapet kännetecknas istället av ett 
självständigt ansvar för bedrivande av uppgiften hos enskilda individer. 
Chefen fungerar i det här fallet främst som samordnare. Slutligen identifieras 
det ledarlösa medarbetarskapet där det antingen inte finns någon chef eller 
där chefen företrädesvis har en symbolisk eller administrativ roll. Medar-
betaren driver sina egna projekt och agerar som sin egen ledare (Hällsten, 
2007, Hällsten & Tengblad, 2006). Forskningen visar att det i praktiken kan 
förekomma en kombination av olika medarbetarskapsformer i en och samma 
organisation, där emellertid någon form kan vara dominerande (Tengblad, 
2006). Forskarna hävdar att det finns för- och nackdelar med varje medarbe-
tarskapsform, utifrån organisationens karaktär och den verksamhet som 
bedrivs. Dock bör en strävan enligt dem vara att lämna det outvecklade 
medarbetarskapet till förmån för någon av de andra formerna. Vidare ses det 
organisatoriska medarbetarskapet som grundläggande, vilket kan kombineras 
med de flesta andra formerna, och kan utgöra ett stöd för ett fungerande 
medarbetarskap i de olika former av medarbetarskap som existerar sida vid 
sida i organisationen (Hällsten, 2007). 
                                                 
10 Enligt Tengblad & Hällsten (2002, s 13) står begreppet personalansvar ”för hur 
organisationer (i formell mening arbetsgivare) hanterar sin relation gentemot de an-
ställda (medarbetarna). Relationen gentemot medarbetare omfattar såväl daglig 
personalledning som andra personalfrågor samt en kontraktsmässig (anställnings-
villkor) och juridisk relation (arbetsrätt)” 
11 I Hällsten & Tengblad, 2002 och 2006 tar de med ”ledning av sig själv”, I 
Tengblad, 2003, beskrivs aspekten som ”förmåga att arbeta självständigt”.  
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Berlett (2011) utgår från det relationella perspektivet på medarbetarskap 
där han i en nyutkommen doktorsavhandling vidareutvecklar begreppet och 
inkluderar även ledarskap i medarbetarskapet. Enligt honom bygger medar-
betarskap på ”social förmåga och kompetens att utföra uppgiften” (Berlett,    
s 50). Medarbetarskapet enligt hans definition rör det dynamiska samspelet 
mellan anställda, oavsett om det gäller chefer eller andra anställda. Vidare 
utformar och testar Berlett ett instrument för mätning av medarbetarskap där 
de tre perspektiven som inkluderas i hans definition på medarbetarskap ingår, 
nämligen ledarskaps-, arbetskamrats- och ledare-följarebeteendet, vilka 
relaterades till psykologiskt klimat. Resultat av mätningarna visade en positiv 
korrelation mellan ett samstämmigt ledar-följandebeteende och ett 
psykologisk klimat. En slutsats som Berlett drar vad gäller praktiska impli-
kationer är att det i utvecklingsinsatser kan vara viktigt att fokusera hur både 
ledare och följare kan bidra till att uppnå samstämmigt beteende.   

2.3.2 Det goda medarbetarskapet 
Hällsten & Tengblad (2006) berör också vad ett väl fungerande medarbetar-
skap generellt innefattar, vilket benämns som ett myndigt eller konstruktivt 
medarbetarskap (Hällsten & Tengblad, 2006; Tengblad, 2003). Med inspi-
ration från teorier om etik har de utvecklat en modell, det så kallade 
medarbetarskapshjulet, där begreppsparen förtroende-öppenhet, gemenskap-
samarbete, engagemang-meningsfullhet samt ansvarstagande-initiativ-
förmåga ingår. Begreppsparen representerar nödvändiga komponenter i ett 
väl fungerande medarbetarskap. Komponenterna är också beroende av 
varandra enligt modellen, där hur en komponent hanteras bidrar till hur de 
andra uppfylls. Vidare betonas att det bör råda balans mellan ansvar och 
befogenheter, samt mellan det ansvar medarbetare vill, får och kan ta 
(Hällsten & Tengblad, 2006). En tråd som gått igenom deras forskning och 
som utmynnade från studierna kring personalansvar, är det beroende-
förhållande som finns mellan ledarskap och medarbetarskap. Chefen är 
beroende av medarbetarnas insatser för att uppnå resultat och för att medar-
betarna ska kunna utveckla ett gott och konstruktivt medarbetarskap, krävs en 
chef som stödjer den utvecklingen (Hällsten & Tengblad, 2006). I stället för 
att medarbetarna blir utelämnade åt sig själva, framhåller forskarna vikten av 
ett gott samspel mellan chef och medarbetare. Genom begreppet medledar-
skap, blir det samspelet tydligt. De menar att medledarskap är den högst 
utvecklade formen av ledarskap och medarbetarskap (Hällsten, 2007). I ett 
medledarskap är båda parter delaktiga i ledarskapet, men med olika uppgifter. 
Ledaren är väl insatt i medarbetarnas arbetssituation och ger förutsättningar 
för delaktighet och ansvarstagande. Möjligheten att vara med och påverka 
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beslut finns för medarbetarna och de delegeras befogenheter och ansvar 
utefter vilja och förmåga. I medledarskapet tar medarbetarna aktivt ansvar för 
verksamhetens utveckling och sitt bidrag till en god arbetsmiljö, samt känner 
ett stort engagemang för verksamheten (Hällsten, 2007; Tengblad, 2006). 

Då Danielsson (2005) studerar det goda medarbetarskapet vid försvaret, 
delar hon in, som nämnts ovan i begreppsanalysen, medarbetarrollen i tre 
grupper, kopplade till olika slags relationer sammanfattade i rollerna arbets-
kamrat, kollega och medarbetare. Både ”medarbetare” och chefer var respon-
denter i studien och delgav sina uppfattningar om vad som kännetecknade 
goda kvalitéer i de olika kategorierna. Kännetecknande för en god arbets-
kamrat var sådana aspekter som är förknippat med nära förhållanden mellan 
människor, där ”närhet” och ”likhet” var begrepp som var återkommande i 
uttalandena. När det gäller rollen som kollega betonades professionalitet, 
kunnighet och att man bidrar till professionens utveckling. I medarbetarrollen 
var ansvarstagande centralt. Det som var gemensamt för samtliga roller var 
ärlighet och integritet där ord och handling är i överensstämmelse med 
varandra. Öppenhet, rak kommunikation och omtanke var ytterligare 
kvalitéer som var gemensamma. De tre rollerna som Danielsson (2005) 
behandlar innefattas alla i medarbetarskapsbegreppet, utifrån Hällstens & 
Tengblads definition av medarbetarskap. Som vi också kan se finns liknande 
aspekter av det goda medarbetarskapet i Hällstens & Tengblads ”medarbetar-
skapshjul” som i Danielssons studie. 

2.3.3 Medarbetaransvar – en aspekt av medarbetarskap 
Att ansvarstagande utgör kärnan i medarbetarskap, är något som både 
forskare och andra aktörer som arbetar med medarbetarskap är överens om. I 
en licentiatavhandling (Stockhult, 2005), likställs i författarens resonemang 
medarbetarskap i mycket med graden av ansvarstagande ur olika aspekter. 
Avhandlingen behandlar hur medarbetaransvar tar sig uttryck i call-center-
miljö, där det från företagsledningen tilldelade ansvaret är tydligt, men främst 
begränsat till målet och uppgiften i form av leverans. Medarbetarna vid call-
centren ikläder sig dock ett vidare ansvar, som också påverkas av indivi-
dernas och gruppens egna normer och visar sig i handlingar som grundar sig 
på omtanke om kunder, kollegor och individerna själva. Det medför att de 
ibland frångår de regler som arbetsgivaren ställt upp och det ansvar som 
arbetsgivaren ålagt dem. Vidare framgår det av studien att hur gruppchefen 
hanterar sin roll, har betydelse för medarbetarnas utrymme för att ta ett vidare 
medarbetaransvar. Arbetsgivaren önskar ofta att medarbetarna ska ta ansvar 
som går utöver de konkreta arbetsuppgifterna. Dock ges inte formellt 
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utrymme för det genom det sätt varpå arbetet är organiserat i call-
centermiljön (Stockhult, 2005).   

Begreppet medarbetaransvar (employee responsibility) har i en doktors-
avhandling från 2008 (Irfaeya, 2008) behandlats grundligt. Forskaren har 
med grund i tidigare forskning identifierat tre dimensioner av det personliga 
ansvaret i arbetet. ”Accountability” handlar om förväntningar att ens 
handlingar kommer att granskas och att medarbetaren måste stå till svars för 
dem. Det är då frågan om yttre eller inre granskning eller både och. Gransk-
ningen kan med andra ord både grunda sig på omgivningens och individens 
egen bedömning. Den andra dimensionen är ”obligation” eller pliktkänsla. 
Pliktkänslan berör omsorgen om organisationens väl och ve, och villighet att 
vara delaktig i att nå organisationens mål. Slutligen utgör ”personal 
initiative” handlingsdimensionen i begreppet. Dimensionen innefattar ett 
proaktivt förhållningssätt där initiativ tas som går utöver det som direkt hör 
till arbetsuppgifterna och krävs i rollen. Handlingarna grundar sig på 
medarbetarens analys av situationen, är långsiktiga och i linje med organisa-
tionens övergripande mål. Det personliga ansvaret i arbetet förutsätter enligt 
Irfaeya (2008) alla tre dimensioner, vilka är beroende av varandra. 
Avhandlingen innefattar också en konstruktion av ett mätinstrument för 
medarbetaransvar, vilket hon också tillämpar i en kvantitativ empirisk studie 
vid ett svenskt multinationellt företag. Studien visar bland annat på samband 
mellan arbetets karaktär och personligt ansvarstagande, där särskilt upple-
velsen av meningsfullhet i arbetet hade en positiv effekt för ansvarstagande. 
Det personliga ansvarstagandet visade sig också ha en positiv påverkan på 
arbetets utförande och i viss mån på arbetstillfredsställelse (Irfaeya, 2008).12  

2.3.4 Medarbetarskap i praktiken 
De studier kring medarbetarskap i praktiken som jag tar upp i det här 
avsnittet har olika karaktär och inriktning. I en licentiatavhandling (Palm, 
2003) är fokus en förändringsprocess i ett företag inom Volvokoncernen som 
syftade till att få till stånd en vertikal integrering i organisationen genom 
skapande av en medarbetarorganisation. I medarbetarorganisationen skulle 
gränserna suddas ut mellan arbetare och tjänstemän, så att en ökad flexibilitet 

                                                 
12 I studien har de tre dimensionerna i ansvarsbegreppet särskiljts. Det gäller både 
den påverkan som arbetets karaktär har på det personliga ansvaret i arbetet och 
medarbetaransvarets påverkan på arbetets resultat (outcomes). Resultaten av studien 
som redovisas i avhandlingen är betydligt mera nyanserade än vad min korta redo-
görelse ger en bild av och innefattar även aspekter som kan ha en negativ prägel, 
såsom otillfredsställelse i arbetet och stress (job-tension). För den som är intresserad 
av att ta del av det rekommenderar jag läsning av den refererade avhandlingen. 
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mellan medarbetare skulle komma tillstånd, där allas kompetens kunde tas 
tillvara. Det nya arbetssättet förväntades ge en ökad effektivitet i arbetet och 
företaget skulle därmed kunna bli konkurrenskraftigare. Det ursprungliga 
syftet med avhandlingen var att studera egenskaper och följdverkningar av en 
vertikalt integrerad organisation. Då det studerade projektet avbröts, ändrades 
fokus för studien till förändringsarbetet i sig. Studien ger dock indikationer 
på hur medarbetarskapsbegreppet används i praktiken, vilket tangerar inrikt-
ningen på studien ingående i den här avhandlingen. 

En annan studie genomförd vid ungefär samma tid (Backström, 2003) 
berör också fenomenet medarbetarorganisation. Empirin är hämtad från ett 
statligt bolag och ett telekomföretag som ”infört” medarbetarskap. I studien 
ses medarbetarskap som att medarbetarna har stor handlingsfrihet i arbetet 
och är endast styrd av övergripande regler och målsättningar i organisationen. 
Skäl som anförs för att företag anammar idén är dagens föränderlighet och 
oförutsägbarhet och den instabilitet som därmed finns i omvärlden. Medar-
betarskap ses då kunna underlätta den flexibilitet och reaktionssnabbhet som 
krävs för att företaget ska kunna svara mot omvärldens krav. Ur ett medar-
betarperspektiv kan dock, vilket empirin ger indikationer om, medarbetar-
skapet i den här betydelsen medföra ökad risk för negativ stress. Orsaker till 
det kan vara avsaknad av tillräckligt reellt handlingsutrymme där handlings-
friheten kringgärdas av hindrande regler och strukturer eller att samverkan 
med andra inom organisationen är svag. Handlingsutrymme behövs för att 
kunna utveckla handlingsmönster som svarar mot omgivningens krav. En god 
samverkan och interaktion med andra i organisationen där också chefen tar en 
aktiv del, kan öka helhetssynen och förståelsen för organisationens mål och 
uppgift. Det ger en tröghet som balanserar de skiftande kraven från 
omvärlden och medarbetarnas handlande. Med de förutsättningarna kan 
enligt forskaren, medarbetarorganisationen ge långsiktiga fördelar både för 
företag och för medarbetare. 

Tengblad (2006) gör en sammanfattande analys av skillnaderna i medar-
betarskapet mellan privat och offentlig sektor, grundad på resultatet från 
studier i fyra offentliga organisationer och sex företag inom den privata 
sektorn13.  Studierna visar bland annat att medarbetarskapet på flera områden 
var mer utvecklat inom den offentliga sektorn. Det gäller bland annat viljan 

                                                 
13 De enkätsvar som det redovisade resultatet till stor del är hämtat från, besvarades 
av medarbetare i sex av de tio fallorganisationerna. Inom den offentliga sektorn fanns 
enkätsvar från skola och barnomsorg samt handikapp och äldreomsorg, medan 
enkätsvaren från den privata sektorn innefattade fyra företag inom industri och 
detaljhandel. Intervjuer genomfördes i samtliga tio fallföretag, vilka också ligger till 
grund för analysen. 
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och förmågan till ansvarstagande samt engagemanget och självständigheten i 
arbetet. Möjligheterna att påverka arbetets innehåll och uppläggning, den 
egna utvecklingen och enhetens arbete upplevdes större i de offentliga 
organisationerna. Däremot upplevdes påverkansmöjligheterna mindre vad 
gäller arbetsbelastning och arbetstider i den offentliga sektorn jämfört med 
den privata, vilket också visade sig i de offentlighetsanställdas upplevelse av 
högre stressnivå. Det framkom också en viss otydlighet vad gäller ansvars-
fördelning och vad en god arbetsprestation innebär i de offentliga organisa-
tionerna, vilket också kan påverka stressnivån. Tydligheten i det avseendet 
var, särskilt inom en av de studerade organisationerna i den privata sektorn, 
mer utvecklad.  

2.4 Närliggande begrepp till medarbetarskap 
Som tidigare nämnts är själva begreppet medarbetarskap en skandinavisk 
företeelse, varför den refererade forskningen är begränsad inom det geogra-
fiska området. Om vi vidgar perspektivet, finns det dock forskning som berör 
liknande fenomen internationellt. Jag ska här kort beröra något av den 
forskningen, med koncentration på begreppen empowerment och follower-
ship. Även om begreppen inte är direkt jämförbara med begreppet medarbe-
tarskap, finns de med i periferin i diskursen om medarbetarskap i svenskt 
arbetsliv och har förmodligen också påverkat den. Detta både genom att 
begreppen ibland har översatts från engelskan till svenskans medarbetar-
skap14 och att författare och forskare tagit intryck av forskning och litteratur 
kring begreppen, när de arbetat med och skrivit om medarbetarskap.15  

2.4.1 Followership 
Begreppet followership är nära sammanknippat med ledarskapsbegreppet, där 
relationen dem emellan är central. ”Follower” och ”followership” har i vissa 
fall behandlats som en del i ledarskapsforskningen, men har i annan 

                                                 
14 Exempel på sådana översättningar är Dennis C Kinlaws bok (1995) med 
originaltiteln ”The Practice of Empowerment. Making the Most of Human 
Competence” som översatts till ”Medarbetarskap. Att på bästa sätt använda och 
utveckla de anställdas kompetens”. 
15 Exempelvis har Danielsson (2005) i den artikel jag refererat i det här kapitlet 
hänvisat till litteratur om followership när hon behandlat begreppet medarbetarskap 
vilket också speglar det sätt varpå begreppen medarbetare och medarbetarskap 
definieras i texten. Ett exempel från konsultlitteraturen är boken ”Ge järnet! – en 
idébok för engagerat medarbetarskap” (Gustafsson, 1994) där begreppet 
empowerment utgör en grund i beskrivningen av medarbetarskap. 
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forskning utgjort det centrala studieobjektet. Forskning inom området har 
pågått sedan mitten av 1900-talet inom flera olika discipliner (Baker, 2007). 
Begreppet followership har under senare delen av 1900-talet fått en ökad 
aktualitet där betydelsen av följarnas agerande och inställning framhållits. Ett 
bidrag som var av betydelse, var Kelley´s (1988) artikel ”In Praise of 
Followers”. I artikeln betonas ledarnas och organisationens beroende av 
aktiva och självständiga följare för att nå framgång.  

I en genomgång av forskning kring followership, identifierar Baker 
(2007) fyra olika teman som präglar litteraturen kring området. Det första är 
att både följare och ledare inte handlar om specifika personer med vissa 
egenskaper, utan istället betraktas som roller. Samma person kan växla 
mellan att inneha rollen som följare respektive ledare i olika situationer. Det 
andra temat är att följare är aktiva snarare än passiva. Till skillnad från den 
traditionella synen på följare som utan att ifrågasätta följer ledaren och 
dennes order och idéer, har främst från 1980-talet och framåt den aktiva 
följaren lyfts fram. Det är fråga om att aktivt stödja ledaren och också att 
genom ansvars- och initiativtagande bidra till ett framgångsrikt ledarskap och 
en framgångsrik organisation. Det tredje temat är att ledare och följare delar 
gemensamma mål och syften, där de med olika uppgifter tillsammans arbetar 
för organisationens bästa. Slutligen berör det fjärde temat det relationella 
förhållandet mellan ledare och följare och rollernas beroende av varandra. 
Förhållandet beskrivs som partnerskap eller en ”two-way influence 
process”16, där följarnas agerande och bidrag till organisationen i många fall 
ses som likvärdigt ledarnas. 

 Själva termen followership väcker reaktioner. Kelley (2008) hävdar 
dock att så länge ordet ledare används har följare ett berättigande. Andra 
beteckningar menar han, skulle förminska dynamiken i förhållandet 
däremellan. I stället framhåller Kelley att det handlar om att ändra våra före-
ställningar kring orden, där den passiva konnotationen hos ordet följare, byts 
ut mot en annan syn vad det innebär att ha den rollen, där följaren känne-
tecknas av ett modigt och aktivt agerande. Rost (2008) är dock av en annan 
uppfattning. Han menar att begreppet och termen är otidsenlig och ger 
felaktiga signaler. Även de som inte har en formell status som ledare är 
delaktiga i ledarskapet. Därför föreslår Rost (2008) i stället begreppet ”colla-
borative leadership” som innefattar den gemensamma aktiviteten hos både 
formella ledare och de som inte har en sådan position. Genom att byta ut 
benämningen följare mot ”collaborators” framhålls deras delaktighet i ledar-
skapet, där de aktivt ger råd och samtycke till ledares beslut.  

                                                 
16 Uttrycket ”two-way influence process” är hämtat från Hollander & Julian, 1969 i 
Baker, 2007. 
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Det finns många beröringspunkter mellan medarbetarskap som det har 
beskrivits tidigare i kapitlet och followership. Exempelvis ligger Rosts (2008) 
resonemang om collaborative leadership nära den medarbetarskapsform 
Hällsten & Tengblad benämner medledarskap (Hällsten, 2007; Hällsten & 
Tengblad, 2006). Begreppet och forskningen kring followership behandlar 
dock framför allt relationen mellan ledare och följare. Medarbetarskap 
används som jag uppfattar det, oftast i en vidare betydelse, som även inne-
fattar andra relationer och på ett tydligare sätt berör medarbetarens roll och 
liv som helhet i organisationen. I Hällsten & Tengblads (2006) definition av 
medarbetarskap inbegrips dessutom relationer utanför arbetet som har bety-
delse för medarbetarens agerande i organisationen.  

2.4.2 Empowerment 
Empowerment handlar i grunden om att tilldela makt och bemyndiga 
människor. Begreppet har bland annat använts i betydelsen av att stärka 
utsatta individer och grupper så att de kan ta kontroll över sina egna liv 
(Arneson & Ekberg, 2006; Conger & Kanungo, 1988).  

När empowerment började tillämpas inom organisationer och manage-
mentområdet, var det oftast i form av en managementteknik som gick ut på 
att ledningen delegerade makt och kontroll till underställda för att uppnå 
större effektivitet i organisationen (Conger & Kanungo, 1988). Senare har 
dock den inriktningen ifrågasatts av forskare som menar att delegering inte 
säkerställer att medarbetarna upplever att de uppnått ”empowerment” 
(Conger & Kanungo, 1988; Spreitzer, 1995). Ett vidgande av förståelsen och 
tillämpningen av begreppet har därför utvecklats, där man skiljer på åtgärder 
som ledningen vidtar och medarbetares upplevelse av empowerment 
(Spreitzer, 1995; Thomas & Velthouse, 1990). Den förstnämnda aspekten där 
ledningens åtgärder fokuserats kan ses som strukturell dimension och den 
sistnämnda där medarbetarens upplevelse är central betecknas i forskningen 
som en psykologisk dimension av empowerment (Greasley et al, 2008). 
Thomas & Velthouse (1990) menar att empowerment handlar om medar-
betares inre motivation för arbetet. De har identifierat fyra aspekter som alla 
påverkar motivationen och således kan ses som dimensioner av psykologisk 
empowerment, vilka återkommande refereras och i någon mån har modifi-
erats av andra forskare (Se till exempel Greasley et al, 2008; Lee & Koh, 
2001; Spreitzer, 1995). Dimensionen meningsfullhet relaterar till en 
kongruens mellan organisationens och individens mål och värderingar och 
dimensionen kompetens till medarbetares tilltro till sin egen förmåga. De två 
andra dimensionerna är autonomi och den grad av inflytande som individen 
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upplever att hon har på arbetets resultat relaterat till organisationens uppgift 
som helhet.  

En ytterligare aspekt som kommer upp i resonemangen kring empower-
ment görs i uppdelningen av retorisk och verklig empowerment (Argyris, 
1998; Biron & Barnberger, 2011; Morell & Wilkinson, 2002). Retorisk 
empowerment innebär en ytlig förändring som inriktar sig på att skapa en 
känsla av empowerment hos individerna, utan att några verkliga förändringar 
sker vad gäller inflytande och kontroll i arbetet. Enligt Biron & Barnbergers 
(2011) studie kan det ge kortsiktiga effekter på individens välmående och 
prestationer, genom att självförtroendet och tilltron till den egna förmågan 
ökar. Däremot kan det i förlängningen när myten avslöjas, leda till negativa 
effekter.   

Hur kan då empowerment relateras till medarbetarskap? Empowerment 
kan betraktas som ett normativt begrepp, i den meningen att det är fråga om 
en process som avses leda till en viss typ av förändring, där det ursprungliga 
målet var att bemyndiga individer. Inom organisationer har dock den 
processen framförallt använts i syfte att skapa effektivitet och goda resultat 
för organisationen. Här finns beröringspunkter till utveckling av medarbetar-
skap i organisationer enligt de normativa aspekter som organisationer tilldelat 
begreppet.  

Empowerment kan betraktas som en mer begränsad idé än medarbetar-
skap. Begränsad i den meningen att empowerment endast berör normativa 
aspekter, där medarbetarskap även kan innefatta själva rollen som medar-
betare oavsett hur den hanteras, vilket är i linje med Hällstens & Tengblads 
(2006) beskrivande definition av medarbetarskap. I det avseendet ligger 
followership närmare medarbetarskapsbegreppet. 

Ur en annan aspekt kan empowerment ses som ett vidare begrepp än 
medarbetarskap, där medarbetarskap kan stödja uppnåendet av ”verklig” 
empowerment. Styhre (2004) studerade empowermentprocessen i ett svenskt 
telekomföretag, där idén om medarbetarskap i betydelsen av förändring av 
attityder och medarbetarroller sågs som en del av en vidare empowerment-
process. Även Berlett et al (2011) antyder att utveckling av medarbetarskap 
kan bidra till att stärka empowermentprocessen. Medarbetarskapsbegreppets 
inriktning på ömsesidigheten i relationen mellan ledare och medarbetare, där 
det inte bara sker en ensidig delegering utan där också stödet och befogen-
heterna följer med, kan vara en förutsättning för att uppnå utveckling av 
empowerment, framhåller Berlett et al (2011). 
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2.5 Avhandlingen i relation till tidigare forskning  
Den refererade forskningen om medarbetarskap berör främst fenomenet 
medarbetarskap och hur det tar sig uttryck i olika organisationer. Även vad 
som kan betraktas som ett gott eller konstruktivt medarbetarskap har berörts. 
Dessutom har medarbetaransvar, som en aspekt av medarbetarskap 
behandlats. Inriktningen i den här avhandlingen skiljer sig något från dessa 
tidigare studier, då begreppet medarbetarskap och den betydelse det ges i 
organisationen och bland medarbetarna är en central komponent. Avhand-
lingen har också en tydlig pedagogisk inriktning, där implementering och 
lärande är centralt. Med lanseringen av medarbetarskapsbegreppet och de 
medarbetarskapsprogram som bedrivits i de studerade organisationerna som 
utgångspunkt studeras de pedagogiska processer som följer. Det gäller både 
metoder och förutsättningar för lärande och det lärande som sker i mötet 
mellan idé och subjekt. I de processerna innefattas också den förändring som 
sker hos idén i mötet med nya kontexter, där den ömsesidiga anpassningen är 
i fokus. 
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3. Ett nyinstitutionellt perspektiv 

Det teoretiska ramverket för avhandlingen beskrivs i två kapitel, varav det 
här inledande kapitlet behandlar nyinstitutionell teori. De teoretiska utgångs-
punkterna för avhandlingen finns i den skandinaviska varianten av nyinstitu-
tionell teori och Czarniawska & Joerges (1996) metafor om idéers resa, där 
översättningsbegreppet är centralt. Nästföljande kapitel kan ses som en 
utvidgning av översättningsperspektivet där teorier om implementering och 
lärande bidrar till att ge ytterligare substans för tolkningen av vad som händer 
när idéer sprids och översätts inom organisationer.  

Institutionell teori som den utvecklats är rik på variation och någon strikt 
och enhetlig teori är svår att finna, vilket Czarniawska (2008) antyder i sina 
reflektioner över teoribildningen. 
 

….institutional theory is not a theory at all, but a framework, a vocabulary, a 
way of thinking about social life, which may take many paths. (Czarniawska, 
2008, s 770) 
 

Den beskrivning jag gör nedan, kan sägas vara ett utsnitt ur teoribildningen, 
där jag väljer en del av den och de begrepp som kan bidra till tolkning av 
resultaten av den studie jag genomfört. Jag börjar dock med att ge en 
introduktion om hur nyinstitutionell teori vuxit fram och vad som är dess 
särdrag. 

3.1 Nyinstitutionell teori 
Organisationer existerar inte i ett vakuum, utan är en del av ett större 
sammanhang som gör avtryck i de handlingar som sker inom organisationers 
ram. Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för avhandlingen, betonar 
omgivningens inverkan på vad som sker i organisationer. De vid 1970-talet 
dominerande organisationsteorierna, främst ”contingency theory” och resurs-
beroendeteorin, tog visserligen hänsyn till organisationers omgivning, men 
omfattade ett mera rationalistiskt synsätt där det antogs att företrädarna för 
organisationerna kunde styra organisationens handlingar på ett rationellt sätt 
(Greenwood et al, 2008).  Nyinstitutionalismen, som växte fram under senare 
delen av 1970-talet kan ses om en kritik och reaktion mot de rådande 
teoriernas rationella syn på organisationer (Johansson, 2002). I den artikel av 
John Meyer och Bryan Rowan (1977) som brukar betraktas som startpunkten 
för teoribildningen framhåller författarna att organisationer i stället 
 

- 39 - 



Kapitel 3 – Ett nyinstitutionellt perspektiv 
 

…are driven to incorporate the practices and procedures defined by prevailing 
rationalized concepts of organizational work and institutionalized in society. 
Organization that do so increase their legitimacy and their survival prospects, 
independent of the immediate efficacy of the acquired practises and procedures. 
(Meyer & Rowan, 1977, s 340) 

 
Genom att organisationerna tar till sig det som uppfattas som rationellt av 
omgivningen, eller som Meyer och Rowan senare utrycker det i artikeln, blir 
”isomorphic” 17 med den sociala kontexten, erhåller alltså organisationen 
legitimitet och kan därigenom få tillgång till resurser som ökar organisa-
tionens möjlighet till överlevnad (Greenwood et al, 2008; Meyer & Rowan, 
1977). Det kan dock uppstå konflikter mellan det som av omgivningen 
betraktas som legitimt och vad som krävs för att genomföra den praktiska 
verksamheten. För att lösa den konflikten tenderar organisationer att sär-
koppla de formella strukturerna från de informella. Samtidigt som organisa-
tionen formellt uppfyller de yttre förväntningarna, kan den praktiska verk-
samheten skötas på ett lämpligt sätt som uppfyller de krav som avnämarna 
ställer (Johansson, 2002; Meyer & Rowan, 1977). 

En annan banbrytande artikel för utvecklingen av nyinstitutionell teori 
skrev Paul DiMaggio och Walter Powel 1983. De frågade sig varför organi-
sationer tenderar att likna varandra i form och praktik. Deras syfte var att 
förklara homogeniteten mellan organisationer. Ett bidrag till teorin som 
påverkade senare forskning, var deras resonemang om struktureringen av 
organisatoriska fält, och vilken påverkan det hade på organisationer inom 
fältet. Organisatoriska fält innefattar organisationer som på olika sätt liknar 
varandra eller organisationer som är beroende av varandra för att kunna 
utföra sin uppgift18. Inom varje fält sker en homogeniseringsprocess, där 
organisationerna tenderar att bli allt mer lika varandra (DiMaggio & Powell, 

                                                 
17 Isomorphism är centralt begrepp inom nyinstitutionell teori. Ordet kommer från 
grekiskan. Iso betyder lika och morph form (Eriksson-Zetterqvist, 2009) och används 
i nyinstituionalismen för att beteckna den tendens till likformighet som finns mellan 
organisationer vad gäller form och funktion. (Wooten & Hoffman, 2008) eller den 
process som leder till homogenitet (DiMaggio & Powel, 1983) Begreppet 
differentieras bland annat av Paul DiMaggio och Walter Powell (1983) i olika former 
av isomorfism. Genom deras indelning i ”choercive”, ”mimetic” och ”normative 
isomorphism”, ges indikationer på olika krafter som bidrar till att organisationer 
likformas.   
18 Begreppet organisatoriskt fält behandlas i många texter om institutionell teori. Jag 
avser här inte att fördjupa diskussionen om vad organisatoriska fält innebär, utan 
nöjer mig med en förenklad version som bland annat bygger på DiMaggio & Powell 
(1983) och Johansson (2002). 
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1983). Fokus för uppmärksamheten förändrades härmed och man bytte 
analysnivå. Istället för att studera enskilda organisationer, kom organisa-
toriska fält i blickpunkten. Organisationers handlingsutrymme betraktades 
som än mera begränsat och vad som hände i organisationerna sågs som en 
avspegling av fältets egenskaper. Homogeniteten mellan organisationer var i 
förgrunden (Johansson, 2002, 2006). 

3.2 Nyinstitutionell teori i skandinavisk tappning 
I mitten av 1980-talet började skandinaviska forskare att intressera sig för 
nyinstitutionell teori, främst organisationsforskare inom ämnet företags-
ekonomi. Till att börja med användes nyinstitutionell teori som ett komple-
ment till andra teorier inom organisationsforskningen, men kom att med tiden 
få en mera framträdande roll (Johansson 2002, 2006). Så småningom 
utvecklades en skandinavisk variant av nyinstitutionalism, som till viss del 
avviker från den amerikanska (Czarniawska, 2008; Czarniawska & Sevon, 
1996; Grennwood et al, 2008; Sahlin & Wedlin, 2008). Det nyinstitutionella 
tankesättet infogades i en tradition av fallstudier i enskilda organisationer. På 
den nivån uppmärksammade forskarna aktörer som på ett aktivt sätt 
påverkade förändring i organisationerna, något som inte var tydligt i studier 
där organisatoriska fält utgjorde analysnivån. Vidare fanns ett intresse för 
processer, hur institutioner konstrueras, förändras och dekonstrueras. 
Skandinavernas forskning kan ses som svar på behovet av studier på mikro-
nivå med institutionell inriktning (Czarniawska, 2008).  

Uppmärksammandet av aktörerna och dess betydelse ledde till andra 
antaganden än vad som varit dominerande i den nyinstitutionalism som 
utvecklats i USA. I stället för den betoning på stabilitet och spridning av 
idéer och koncept som skapar en hög grad av likriktning mellan organisa-
tioner, framhåller de nordiska forskarna variation och anpassning av idéerna 
utifrån kontexten. Både förändring och stabilitet ses som naturliga fenomen i 
organisationer, till skillnad från den amerikanska inriktningen där stabilitet 
betraktats som norm (Czarniawska & Sevon, 1996). Ett centralt begrepp som 
tydliggör den ovan beskrivna förändringsprocessen är översättning, vilket 
behandlas senare i kapitlet. 

Den skandinaviska forskningen där teorin användes fokuserade till att 
börja med beslutsfattande, för att sedan fortsätta med temat organisations-
förändring genom reformer (se Brunsson & Olsen, 1990). Sedan mitten av 
1990-talet har spridning av idéer varit det dominerande forskningsintresset 
(Johansson, 2006). Idéspridning är också centralt i den här avhandlingen. 
Som nämndes i avhandlingens första kapitel använder jag Czarniawskas & 
Joerges modell om idéspridning vilken beskriver en idés resa från en trans-
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lokal sfär till att idén materialiseras i enskilda organisationer, som teorietiskt 
ramverk och struktur för analysen. Den modellen kommer också att till stor 
del fungera som struktur för fortsättningen av det här kapitlet. I 
beskrivningen av modellen fogar jag in begrepp som är relevanta för 
analysen av de data som insamlats för avhandlingen. 

3.3 Idémodellen – ”Travels of Ideas” 
Innan jag går in på beskrivningen av metaforen om idéers resa, kan det vara 
på sin plats att försöka klargöra vad begreppet idé står för i modellen. 
Czarniawska & Joerges (1996) definition av ”idé” innefattar både en 
föreställning om något och hur den visar sig (för individen). En föreställning 
blir till en idé när den på något sätt blir påtaglig och därmed kan utryckas i 
någon form. När en idé materialiseras och således kommer till uttryck i olika 
former, framkallas förändring. 
 

…ideas are images which become known in the form of pictures or sounds 
(words can be either one or another). They can then be materialized (turned into 
objects or actions) in many ways: pictures can be painted or written (like in 
stage-setting), sounds can be recorded or written down (like in musical score) 
and so on and so forth. Their materialization causes change: unknown object 
appear, known objects change their appearance, practices become transformed. 
(Czarniawska & Joerges, s 20) 
 

För att en idé ska bli användbar krävs att den objektifieras. Ett sätt är att klä 
den i ord genom att tilldela den beteckningar (labels) eller skapa metaforer. 
Genom att på ett självklart sätt upprepa dem, formulerade så att de också kan 
kopplas till övergripande idéer (master-ideas) i samhället kan de få en 
förankring i organisationen. När en idé blir till ett objekt och delas med flera, 
tenderar den att få en objektiv karaktär, även om det fortfarande oftast finns 
inbyggda tvetydigheter (Czarniawska & Joerges, 1996). Den idé som 
behandlas i avhandlingen om medarbetarskap, kan ses som ett exempel på 
detta. 

3.3.1 Ideérs ursprung och mottagande av idéer 
Modellen bygger på föreställningen att de flesta idéer cirkulerar i en trans-
lokal sfär. Det är sällan någon helt ny idé uppkommer (Czarniawska & 
Joerges, 1996; Johansson, 2006). Däremot kan de uppstå i nya skepnader. 
Det kan vara näst intill omöjligt att spåra en idés ursprung. Fokus riktas 
istället kring uppmärksammande av idén i organisationer.  En förutsättning 
för att en idé ska få fäste hos individer eller i ett sammanhang, är att den går 
att knyta an till något som redan är känt. Det ska vara möjligt att relatera idén 
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till ett upplevt behov. Dock finns det en flexibilitet här, där både idén och 
behoven kan förändras i en översättningsprocess, och på så sätt anpassas till 
varandra (Czarniawska & Joerges, 1996).  
 

…we approach an idea in terms of what we already know, and sometimes the 
encounter barely confirms it; at other times, an idea re-arranges our beliefs and 
purposes as we translate it; the act of discovery creates an new idea and a new 
actor.  (Czarniawska & Joerges, 1996, s 28-29) 
 

Även den allmänna samhällsdebatten påverkar vad som uppfattas som 
problem som behöver uppmärksammas. Det finns dock en begränsning för 
hur mycket vi kan ta till oss. Därför blir presentationen av idéerna avgörande 
för dess synlighet. De idéer som kan kopplas till de problem som upplevs 
som aktuella, har större förutsättningar för att bli realiserade (Czarniawska & 
Joerges, 1996). 

Det finns en tendens till att liknande idéer uppmärksammas i många 
organisationer vid samma tid. En förklaring till det kan finnas i en förståelse 
av fenomenet mode. Mode står för det moderna, det som kollektivt i en given 
tid betraktas som det mest spännande och värdefulla. Modeföljande innefattar 
även en legitimitetsaspekt, då organisationer genom att följa modet visar 
omgivningen att de uppfyller de förväntningar som ställs och att organisa-
tionen är i framkant. En annan funktion mode har, är att det skapar ordning 
och underlättar val, inför sådant som berör en osäker framtid (Czarniawska & 
Joerges, 1996).  

Långt ifrån alla organisationer tar emellertid till sig de idéer som 
uppfattas vara i tiden. Brunsson (1998) har utvecklat en modell, benämnd 
svampmodellen, som kan hjälpa till att förklara både variation och likriktning 
mellan organisationer när det gäller vilka idéer de tar till sig och idéer organi-
sationerna inte uppmärksammar. Modellen relateras till standarder, men 
borde kunna tillämpas generellt på idéer i den betydelse begreppet har i idé-
modellen. Organisationsformer, standarder eller idéer uppstår i organisationer 
vid ungefär samma tidpunkt. De dyker upp tillsynes slumpvis utspridda, 
”som svampar i jorden” (Brunsson, 1998, s 187), utan något synligt samband 
eller något kontaktnät mellan de aktuella organisationerna. Frågan är vad som 
ligger bakom uppkomsten.  Enligt ”svampmodellen” finns en samman-
bindande länk mellan organisationerna i en allmän samhällelig diskurs, där 
samtal förs kring exempelvis organisationsformer, standarder och idéer. Även 
om diskursen rör sig på en övergripande nivå, är aktörer i organisationerna en 
del i den, både som åhörare och deltagare i diskussionen. De är medvetna om 
det som försiggår inom diskursens ram. Det förekommer en ömsesidig 
påverkan mellan det som sker i organisationerna och vad som behandlas i 
diskursen. Diskursen ger vägledning om normer, vad organisationerna bör 
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sträva mot samt vilka problem som är aktuella och kräver sin lösning. Vad 
som behandlas i diskursen växlar med tiden, då endast ett begränsat antal 
standarder eller idéer har utrymme att hanteras där vid en och samma 
tidpunkt.  

Förutom diskurs, ingår två andra komponenter i svampmodellen som rör 
vad som pågår inom organisationerna. Organisationsformer, står för ”sätt att 
tala om organisationen” (Brunsson, 1998, s 194), och reformer för genom-
förande av en standard eller idé.19   De organisationer som genomför en 
reform vid ungefär samma tidpunkt tenderar att genomföra liknande föränd-
ringar i relation till vad som är aktuellt i diskursen.  Förändringar i diskursen 
sker dock kontinuerligt och i snabbare takt än initiering av nya reformer i 
organisationer. Det kan ge en förklaring till variation mellan organisationer 
vad gäller vilka idéer som omsätts i verksamheten. Vilken idé som tas fasta 
på i det lokala förändringsarbetet, är således beroende av vid vilken tid som 
förändringen initieras i organisationen.  

3.3.2 Idéproduktion 
Inom nyinstitutionalismen har man främst intresserat sig för mottagarna av 
idéer i studiet av idéspridning (Johansson, 2002). Det kan dock vara 
intressant att fundera kring hur idéer produceras och vilka aktörer som kan 
vara involverade. Om man strikt ska följa modellens antaganden, står 
produktion här snarare för objektifiering och paketering av idéer än 
nyskapande, då idéer i sig sällan är nya. Abrahamson (1996) har studerat 
modetrender inom managementområdet. Ofta beskrivs de svängningar som 
sker inom området vad gäller exempelvis nya managementtekniker som 
ständigt framåtskridande, där handlingssätten blir mer och mer rationella. 
Abrahamson menar däremot att det rör sig om moden som styr vad som 
betraktas som rationellt för tillfället, utan att det behöver motsvara rationalitet 
i praktiken. Däremot kan det få konsekvenser om organisationerna inte 
anammar det moderna i legitimitetshänseende, som i sin tur kan påverka till-
gången till resurser.  

                                                 
19 Med organisationsformer menas officiella beskrivningar av organisationen, det vill 
säga hur organisationen beskrivs av ledare och andra auktoritativa organisations-
medlemmar både gentemot omgivningen och organisationens egna medlemmar. Ofta 
finns beskrivningarna samlade i officiella dokument. Begränsningar finns för talet 
om organisationen, då det krävs att det överensstämmer med gängse normer för 
organisationer. Överensstämmelsen med vad som sker i praktiken behöver dock inte 
vara lika skarp, men får inte avvika helt, med tanke på trovärdigheten gentemot de 
anställda.  
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Hur uppstår då modetrenderna? Abrahamson (1996) identifierar 
aktörerna modeledare eller modeskapare samt modeföljare. De som skapar 
modet är beroende av följarna, vilka är de som översätter idéer och modeller 
till praktik. Följarna betraktas inte som passiva mottagare, utan de gör 
åtskillnad i sina val. Modeskaparna kan ses som marknadschefer som för att 
lyckas måste ha en förmåga att känna av följarnas behov och erbjuda dem 
den relevanta produkten i rätt tid. Abrahamson nämner också gruppen inter-
mediärer som ofta finns mellan innovatörerna och användarna. De gör ett 
urval från olika källor, sätter ihop och paketerar ett koncept som de sedan 
försöker sprida och skapa legitimitet för i konkurrens med andra koncept. 
Den modeskapande instansen inom management- och organisationsområdet 
består av konsulter, forskare och fackpressen (Abrahamson, 1996). Första 
steget för att en idé överhuvudtaget ska kunna spridas, är vad Czarniawska & 
Joerges (1996) benämner objektifiering där ideén formas i ord, bilder eller 
andra synliga attribut, vilket de modeskapande instanserna som Abrahamson 
beskriver, är med och bidrar till. Czarniawska & Joerges (1996) nämner 
analogt organisationer och professionella roller som huvudsakligen arbetar 
med översättning av idéer till objekt20, för att sedan föra dem vidare till andra 
organisationer för materialisering, det vill säga översättning av idéerna till 
handling (Czarniawska & Joerges, 2006; Erlingsdóttir, 1999).  

3.3.3 Översättningsperspektivet 
Ett grundläggande begrepp i idémodellen, som återkommer i varje led under 
resans gång är översättning. Översättning betecknar den process som sker när 
en idé möter aktörer i en kontext. Översättningsbegreppet är hämtat från 
kunskapssociologen Bruno Latours (1986) texter, där han ser översättning 
som ett alternativ till idéspridning21 genom diffusion.  Diffusion innebär i det 
här sammanhanget att en idé som sprids förväntas landa hos mottagaren i 

                                                 
20 Czarniawska & Joerges benämner sådana organisationer ”idea-bearing” 
organizations. Jag använder inte här den benämningen, eftersom det lätt kan 
förväxlas med gruppen ”idéburna” organisationer dit exempelvis fackliga 
organisationer och trossamfund brukar räknas. 
21 Bruno Latour (1986a) använder begreppet översättning i förhållande till utövandet 
av makt. Diffusionsbegreppet ger en antydan om att makt innehas av de som har en 
maktposition, medan översättningsbegreppet visar på att ingen kan utöva makt, utan 
att de som berörs godtar den ordningen. I begreppsredogörelsen behandlar han dock 
diffusion och översättning på ett allmänt plan, som innefattar exempelvis varor, 
befallningar, artefakter som sammanfattas i ”token” eller symboler (Latour, 1986 b). 
I enlighet med hur begreppet används i idémodellen, använder jag ”idé” i 
redogörelsen av synsättet. 
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oförändrat skick. Avvikelser hos mottagarna från ursprungstanken eller 
utebliven spridning ses som ett problem, som kräver sin förklaring (Latour 
1986b). Översättningsperspektivet däremot innebär en fokusering på 
förändring under spridningsprocesserna. Här betonas att spridningen är 
beroende av att mottagarna gör något av det som sprids. Det är mottagarna 
som avgör om en idé hålls vid liv och därmed kan fortsätta resa. 

 
The spread in time and space of anything – claims, orders, artefacts, goods – is 
in the hands of people; each of these people may act in many different ways, 
letting the token drop, or modifying it, or deflecting, it, or betraying it, or adding 
to it, or appropriating it. (Latour, 1986a, s 267) 

 
I stället för exakt överföring av en idé är det naturliga att den omvandlas när 
den konfronteras med aktörer i spridningsleden. Aktörer i varje led bearbetar 
idén och skärper den i relation till sina egna projekt (Latour 1986a; 1986b). I 
översättningsprocessen sammanfogas det som fanns redan från början med 
skapandet av något nytt (Czarniawska & Joerges, 1996). Då det dessutom är 
möjligt för mottagarna att hämta stoff från flera idéer och forma sina egna 
modeller, ökar variationen i hur idéer tolkas och används i olika lokala 
sammanhang (Johansson, 2002). Begreppet innehåller också en rumslig 
dimension, där översättningen kan leda till att en idé förflyttas eller förskjuts 
från ett sammanhang till ett annat, och därigenom ges nya tolkningar 
(Blomquist, 1996; Latour 1987).  

 Røvik (2000) beskriver fyra olika varianter av översättning, som både 
berör hur översättning kan gå till och vad som översätts. Utgångspunkten här 
är olika organisationskoncept, vilka kan variera i specifikationsgrad. Det 
första är konkretisering, vilket innebär att en idé eller ett koncept tolkas och 
förtydligas i ett lokalt sammanhang. Generella idéer specificeras. Det andra 
är delvis imitation, där endast vissa delar i ett koncept översätts. I den tredje 
formen av översättning, kombination, kopplas koncept eller delar av koncept 
samman till lokala varianter. Det är dock möjligt att urskilja de olika delarna, 
men det blir också tydligt hur de hänger ihop och stödjer varandra. Däremot i 
den fjärde varianten av översättning, sammansmältning, flyter koncepten 
ihop och bildar något nytt som skiljer sig från grundkoncepten. Ytterligare en 
dimension på översättningsprocesser ges av Mazza et al (1998), då de 
särskiljer etikett (label) och modell, när de studerar hur MBA22 utbildningar 
spridits över världen. Etiketten kan förbli oförändrad i spridningsprocessen, 
medan modellen översätts utifrån lokala förutsättningar och medför därmed 
stor variation mellan de olika lokala kontexterna. 

                                                 
22 Master of Business Administration 
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Möjligheten till översättning och anpassning av en idé i det lokala 
sammanhanget har till stor del att göra med handlingsutrymmet, vilket 
påverkas av förväntningar från omgivningen och den egna identiteten. Det 
kan exempelvis finnas begränsningar i det fält organisationen tillhör eller 
identifierar sig med, när det gäller vad som anses som lämpligt agerande 
(Johansson, 2002). Idéns karaktär har också betydelse. Är innehållet i idéerna 
väl specificerade i ett handlingspaket, kan tolkningsutrymmet och handlings-
friheten vara snävare i förhållande till idéer som är mer abstrakta och opreci-
serade (Johansson, 2002; Røvik, 2000).  

Generellt kan översättning innefatta att abstrakta begrepp omvandlas till 
konkreta uttryck eller att ord översätts till handling (Erlingsdóttir, 1999). En 
förutsättning för att en idé eller föreställning ska kunna omsättas i handling är 
att den upplevs som möjlig att förverkliga. Dessutom måste den framkalla en 
positiv förväntan vad gäller själva handlingen eller dess resultat 
(Czarniawska & Joerges, 1996). 

Översättningsbegreppet behandlas i modellen på ett övergripande och 
organisatoriskt plan. För att förstå vad som händer i själva översättnings-
processen och vad som främjar respektive hämmar den, krävs kompletterande 
förklaringsmodeller. I nästa kapitel kommer jag därför att utveckla den 
teoretiska referensramen med teorier om implementering och lärande. I reste-
rande delen av det här kapitlet ska jag dock hålla mig kvar inom den nyinsti-
tutionella teorin och behandla ytterligare centrala begrepp som är av relevans 
för tolkningen av resultaten från den studie som avhandlingen bygger på.  

3.4 Idéer, moden, institution och tidsanda 
Centrala begrepp i den presenterade modellen är institution, mode och idé, 
vars innebörd och samband med varandra kan behöva klargöras ytterligare. 
Även tidsanda och med det relaterade begrepp har betydelse i sammanhanget. 

En allmän definition av institution inom sociologin är att det rör sig om 
en etablerad ordning innefattande regelföljande och ett standardiserat 
beteende (Jaffee, 2001).  Reglerna uppfattas som grundläggande och har fått 
en objektiv status (Jepperson, 1991). Greenwood et al (2008) ger i introduk-
tionen av ”The Sage Handbook of Organizational Institutionalism” en något 
fylligare definition. Institutioner hänförs till 
 

…more-or-less taken-for-granted repetitive social behaviour that is underpinned 
by normative systems and cognitive understandings that give meaning to social 
exchange and thus enable self-reproducing social order. (Greenwood et al, 2008, 
s 4) 
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Institutioner är självbevarande i den meningen att det kostar på att avvika 
från dem. Jepperson (1991) betonar den aspekten genom att påstå att 
handling vidtas endast då någon bryter mot institutionens regler, inte vid 
följande av institutionens mönster. Kostnader som kan vara förenade med 
avsteg från institutionens ordning kan vara av olika slag. Organisationer 
utsätter sig för större risker, vilket kan ge ekonomiska kostnader. En annan 
typ av kostnad är den kognitiva ansträngning en avvikelse kan orsaka, genom 
att det kräver mera tankeverksamhet. Slutligen kan ett avsteg från institu-
tionen ge sociala kostnader (och ekonomiska i förlängningen) genom att det 
reducerar legitimitet (Phillips et al, 2004).   

En organisation behöver inte alltid sammanfalla med en institution, utan 
organisationer kan ta intryck av flera olika institutioner. Inom nyinstitutio-
nalismen betonas att institutionaliseringen sker på en inter-organisatorisk- 
eller samhällsnivå. Det är inte den sammanhållna organisationen, utan mer 
löskopplade element såsom regler och strukturer som institutionaliseras, och 
som i sin tur ger avtryck i organisationer (Powell & DiMaggio, 1991). Vad23 
som kan betraktas som institution är relativt till sitt sammanhang, där något 
som identifieras som en institution i en miljö, inte gör det i en annan.  Även 
vilken relation en individ eller en grupp har till en ”institution” kan vara 
avgörande om den så kallade institutionen fungerar som en institution för 
dem eller inte (Jepperson, 1991).  

Idéer utgörs av föreställningar, som blir kända genom att de objektifieras 
till exempelvis ord eller bilder (Czarniawska & Joerges, 1996). I den formen 
kan idéer spridas mycket snabbt, inte minst med dagens teknik och virtuella 
värld (Czarniawska & Joerges, 1996; Røvik, 2000). Idéer kan vara av mycket 
skiftande karaktär och beröra olika områden. Specificeringsgraden hos idéer 
varierar. Det kan röra sig om allt från välförpackade managementkoncept 
med detaljerade metodbeskrivningar till abstrakta föreställningar. Till det 
senare hör idén om medarbetarskap, som är central i den här avhandlingen.  

Idéer kan bli till moden, vilka har en flyktig karaktär. Enligt Blumer 
(1969, i Czarniawska & Joerges, 1996) utgör modet en tävlingsmekanism 
som inriktas mot att skapa eller finna det typiska för tiden, som appellerar till 
kollektivet och påverkar deras val. Institution som jag ser det, är en mera 
varaktig idé. Institutioner och institutionaliserade idéer tas för givna och 
ifrågasätts inte (Blomqvist, 1994). Moden och institutioner samverkar med 
varandra där moden möjliggör en förändring i organisationen. Moden 

                                                 
23 Jepperson (1991) använder termen ”object”. Det är alltså inte här frågan om 
variationer i själva strukturen eller definitionen av en institution när en institution 
identifieras, utan hur pass institutionaliserat en företeelse är i ett visst sammanhang 
eller hur bunden en person eller en grupp är till institutionen och dess regler. 
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utmanar institutionerna. Genom moden och modetrender som organisationer 
fångar upp, prövas nya idéer som kan förnya och förändra institutionerna 
(Czarniawska & Joerges, 1996). 

För att ett mode ska få genomslag krävs det att det berör något som är i 
tiden. Tidsanda är ett begrepp som ofta används i det sammanhanget, men 
vars karaktär vid en viss tidpunkt kan vara svår att fånga. Även om tidens 
anda kan vara splittrad i många hänseenden, kan dock inom olika områden 
skönjas en dominerande ”anda” för en bestämd tidsepok. Framväxandet av 
tidsandan vid en viss period sker successivt. Det börjar i det lilla samman-
hanget och sprids sedan vidare för att så småningom omfatta ett allmänt 
synsätt hos flertalet (Arvidsson, 2008). Arvidsson uttrycker processen på 
följande sätt:  

 
Tidsandan är ett resultat av det viskande samtal som förs människor emellan och 
som långsamt utkristalliseras som den allmänna opinionen eller den allmänna 
smaken. (Arvidsson, 2008, s 159) 
 

Furusten (2002) framhåller att tidsandan byggs upp av diskurser som nått en 
allt generellare och global status. Man skulle här kunna tala om en över-
gripande diskurs som omfattar ett större område, bestående av en mängd del-
diskurser. Czarniawska & Joerges (1996) specificerar fenomenet tidsanda 
genom begreppen ”metanarratives” (metaberättelser) och ”master-ideas 
(förhärskande idéer)”. En metaberättelse står för ett allmänt synsätt som är 
förhärskande i samhället för en längre tidsperiod. Exempel som ges är 
moderniteten. Ur metaberättelsen uppstår en mängd ”master-ideas” som blir 
dominanta i en särskild tidsperiod. De har en övergripande och 
genomgripande karaktär och kan tillämpas för många olika syften. 
Föreställningarna tas för självklara och betraktas som oproblematiska 
(Czarniawska & Joerges, 1996; Johansson, 2002). En förutsättning för att en 
idé ska bli verkningsfull, är att den kan anknytas till redan existerande idéer 
som återfunnits hos många människor för en tid, det vill säga till den tidsanda 
eller de ”master-ideas” som rör sig i den translokala sfären (Czarniawska, 
2009; Czarniawska & Joerges, 1996). 

3.5 Diskurs  
I spridningsprocessen av idéer och i institutionaliseringen av dem spelar 
diskurser en avgörande roll. Diskursbegreppet förekommer inom olika 
teoretiska inriktningar och betydelsen av begreppet kan delvis skilja sig åt 
mellan dem. En gemensam nämnare hos de olika varianterna är att det 
handlar om ett allmänt, offentligt samtal om en företeelse. Samtalet följer 
också särskilda mönster, vilket bland annat framgår av Winter Jørgensen & 

- 49 - 



Kapitel 3 – Ett nyinstitutionellt perspektiv 
 

Philips (2000, s 7) beskrivning av diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.  Vidare finns i samtalet 
begränsningar till ett visst område och ett perspektiv (Fairclough, 1995).  
Samtalen som diskursen består av begränsas inte enbart till muntligt tal, utan 
omfattar alla former av kommunikation där texter, genom dess förutsätt-
ningar för omfattande spridning, får en särskild betydelse. 

En tolkning av diskursbegreppet som har en relativt vid ansats är den 
som Fairclough gör och som är grunden för hans modell för kritisk diskurs-
analys. Centralt i hans syn på begreppet är att det hör nära samman med den 
sociala praktiken. Diskurser både konstituerar den sociala världen och 
avspeglar den. Diskurs står i ett dialektiskt förhållande till den sociala 
världen, där de båda storheterna påverkar varandra (Fairclough, 1992, 1995; 
Winter Jørgensen & Phillips, 2000). I den tredimensionella modell för 
diskursanalys som Fairclough format, utvecklas de ovan beskrivna kopp-
lingarna. Modellen består av dimensionerna text, diskursiv praktik och social 
praktik. Den diskursiva praktiken, som inrymmer produktion och konsumtion 
av texter fungerar som länk mellan text och social praktik.24 Texten utformas 
genom den diskursiva praktiken och det är i utformningen och konsumtionen 
av texterna som den sociala praktiken formar och formas av texten 
(Fairclough, 1992; Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

3.6 Diskursbegreppet i nyinstitutionell teori 
Inom nyinstitutionell teori är diskursbegreppet aktuellt som en påverkans-
faktor från organisationers omgivning. Förekomst av diskurs och dess 
betydelse för spridning av idéer och organisationsformer är ett grundläggande 
antagande inom nyinstitutionalismen (Johansson, 2002) även om diskurs-
begreppet inte alltid nämns som ett centralt begrepp i teorin. Diskurs-
begreppet har behandlats mera utförligt i texter av flera forskare inom den 
nyinstitutionella fåran. Bland annat i en studie om populära management-
böcker (Furusten, 1995, 1996) och som en del i en förklaringsmodell till 
varför samma idéer anammas av många organisationer samtidigt (Brunsson, 
1998). I följande avsnitt redogör jag för några aspekter på diskurs som de 
båda forskarna behandlar. En annan vinkel på diskursbegreppet som andra 
forskare tar upp berör diskurs som en faktor i institutionaliseringsprocesser 

                                                 
24 Dimensionen social praktik i modellen innebär att text och diskursiv praktik 
relateras till en vidare dimension. Social praktik kan innefatta både diskursiva och 
icke diskursiva element (Bergström & Boréus, 2005). Att studera den sociala 
praktiken kan innefatta studier i allt från ett bredare samhällsperspektiv (Bergström 
& Boréus, 2005) till ekonomiska och strukturella betingelser för en organisation eller 
institution (se Fariclough, 1995).  
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(Phillips et al, 2004; Phillips & Malhotra, 2008), vilket beskrivs i därpå 
följande avsnitt. 

3.6.1 Diskursens sammanhang och dynamik 
Furusten (1996) visar i den analysmodell han använder i studien av populära 
managementböcker, på sambandet mellan vad som sker i det omgivande 
samhället och den diskurs som är fokus för hans studie, vilken han benämner 
som den generella managementdiskursen. Diskursen är relaterad till den 
allmänna samhällsutvecklingen och ses som en del av den institutionella 
omgivningen. Det sistnämnda begreppet är hämtat från Scott & Meyer 
(1983/1991) och betecknar de ”regler och krav som organisationer måste 
följa för att erhålla legitimitet och stöd”25 (Scott & Meyer, 1983/1991, s 
12326). I avgränsningen av den diskurs som studien inriktar sig på, görs en 
uppdelning av den generella diskursen i ett antal deldiskurser. Det område 
som behandlas är detsamma inom deldiskurserna, men formen för konversa-
tionen varierar. De delkurser som identifieras inom den generella manage-
mentdiskursen är den populära, akademiska, politiska och praktiska 
diskursen. Aspekter som skiljer de olika deldiskurserna åt är vilka aktiviteter 
som deldiskursen är kopplad till, formen för retorik och vilka typer av data 
som ligger till grund för uttalanden samt vilka aktörer som är inblandade 
(Furusten 1996, 2007). Gränserna mellan deldiskurserna är dock flytande. 
Exempelvis kan en typ av aktör verka inom flera av deldiskurserna. 
Diskursen inbegriper processer av produktion, spridning och konsumtion av 
de idéer och modeller som behandlas inom dem27 (Furusten, 1996). 

Brunsson (1998) som fokuserar ”en bred samhällelig diskurs om organi-
sationer och organisationsstandarder” (s 187) betonar bland annat diskursens 
dynamiska karaktär, där det sker en ömsesidig påverkan mellan det som 
behandlas i diskursen och skeenden i organisationer.  Inom diskursen sker en 
ständig utveckling, där idéer avlöser varandra och där aktörer har olika stort 

                                                 
25 De regler och krav som avses kan ha olika karaktär och utmynna från skilda 
instanser. Det kan exempelvis röra sig om lagstadgade regler, krav från 
professionella organisationer och fackförbund eller mera allmänna uppfattningar om 
hur organisationer av en viss typ bör agera  (Scott & Meyer, 1983/1991). 
26 Översatt citat: ”…rules and requirements to which individual organizations must 
conform if they are to receive support and legitimacy” (Scott & Meyer, 1983/1991, s 
123). 
27 Som tidigare nämnts är diskursen inbäddad i ett större samhälleligt sammanhang 
vilket påverkar skeenden inom diskursen. Produktionen och konsumtionen har också 
ett ömsesidigt förhållande till varandra, där även konsumenter påverkar produktionen 
genom efterfrågan (Furusten, 1996). 
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inflytande. Det bidrag lokala organisationer ger i form av idéer och 
tillämpning kan både ha en förstärkande roll och medföra att intresse för en 
idé försvagas. En abstrakt idé hålls exempelvis lättare vid liv inom diskursens 
ram än när den specificeras. I det senare fallet framgår komplexiteten och 
svårigheterna i tillämpningen, vilket kan göra den mindre attraktiv. Diskursen 
påverkas även av en aktiv efterfrågan på lokal nivå. Kanhända att 
tillämpningen av en idé eller en standardiseringsform inte fallit väl ut och att 
man därför efterlyser nya. Då en idé får stor spridning kan diskursen 
påverkas i antingen den ena eller andra riktningen. Argumentationen kring en 
idé kan få en negativ klang då det uppenbart blir ett modefenomen. Det 
motsatta kan också ske att idén befästs som något bra och så småningom 
institutionaliseras. Då en idé väl institutionaliserats och ses som en själv-
klarhet i organisationer, är det dock troligt att den inte uppmärksammas i 
diskursen i någon högre grad (Brunsson, 1998). 

3.6.2 Diskurs och institutionalisering 
Diskursers betydelse för institutionaliseringsprocessen betonas i ett par 
artiklar där institutionell teori och diskursanalys sammankopplas (Phillips et 
al, 2004; Phillips & Malhotra, 2008). Sambandet forskarna uppfattar mellan 
handling och diskurs, samt mellan diskurs och institution beskrivs genom en 
modell, där textens roll i sammanhanget lyfts upp. Ett grundläggande 
antagande är att institutionalisering är en språklig process. Med hänvisning 
till Berger & Luckmanns (1966/2003) klassiska verk om institutioner och 
institutionalisering ger de följande argument för sin tes: 

 
Institutionalization occurs as actors interact and come to accept shared defini-
tions of reality, and it is through linguistic processes that definitions of reality 
are constituted.  (Phillips et al, 2004, s 635) 
 

Handling påverkar diskurser indirekt genom att de beskrivs i texter och 
kommuniceras genom texterna. På så sätt kan spridning ske till en större sfär 
och påverka andras handlingar. Institutioner formas i sin tur av diskurser 
(Phillips et al, 2004). En egenskap hos institutioner som betonas i beskriv-
ningen av modellen, är den självreglerande processen för institutioners 
bevarande. Centralt är här de kostnader och sanktioner vid avvikelse från det 
för-givet-tagna synsätt som institutionen omfattar och som styr individers 
handlande. 

Individuella aktörers handlingar kan alltså influera diskurser, förutsatt att 
de omformas till texter. Inte alla texter har inflytande på diskurser, utan det 
krävs särskilda egenskaper hos texten för att den ska lämna spår och spridas 
till ett vidare sammanhang. Vid omformandet av handlingar till text är 
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meningsskapandet centralt, vilket sker retrospektivt och som ofta har sin 
grund i nya eller kritiska händelser i organisationen. För att en text ska bli 
meningsfull för en större krets krävs även att den lyfts upp ur sitt konkreta 
sammanhang och abstraheras. Texter som har en anknytning till handlingar 
som stärker organisationens legitimitet, har också större förutsättningar att 
spridas. För att den text som lämnar spår ska bli en del i en rådande diskurs, 
ställs ytterligare krav. Texter som produceras av dem som har en stark 
position inom området, framställs i en lämplig genre som känns igen och 
texter som kan relateras till andra texter eller diskurser har större möjlighet 
att påverka diskursen. Även i den process där diskurser konstituerar institu-
tioner finns särskilda faktorer som är främjande respektive hindrande. 
Diskursens inbördes koherens och en god och lättförståelig struktur är 
faktorer som främjar produktion av institutioner. Med koherens menas här att 
de texter diskursen grundar sig på är samstämmiga avseende en viss aspekt 
av verkligheten. Är texterna spretiga och har en svag koppling till varandra 
eller om de motsäger varandra, finns alternativ för handlandet, och vad som 
är acceptabelt och oacceptabelt handlande är mera förhandlingsbart. Också 
diskursens förhållande till andra diskurser är av betydelse. Om det som 
behandlas i diskursen är i linje med vad som sägs i en bredare diskurs som 
den aktuella diskursen är kopplad till, är möjligheten större att diskursen 
producerar institutioner. Liksom när det råder splittring inom diskurser, 
undermineras institutioners uppbyggande och verkan av de alternativa 
handlingsmöjligheter som erbjuds genom förekomsten av flera olika 
diskurser. De institutioner som diskurserna producerar ger ramar för 
handlandet i organisationer, genom att institutionerna indikerar vilka 
begränsningar och möjligheter som finns. Indirekt påverkar det produktionen 
av nya texter, som kan influera diskurser och så vidare. 

Phillips et al (2004) ger genom deras modell en ingående beskrivning på 
vilket betydelse diskursen kan ha för institutionaliseringsprocesser. I nästa 
avsnitt behandlas institutionalisering och institutionell förändring på ett mera 
allmänt plan. 

3.7 Institutionalisering och institutionell 
förändring 
Institutionalisering betecknar den process där institutioner konstitueras 
(Jepperson, 1991).  

Institutionalisering kan förekomma på olika nivåer. Som tidigare nämnts 
har det inom nyinstitutionalismen betonats att institutionalisering sker på en 
samhälls- eller interorganisatorisk nivå, vilken får konsekvenser för enskilda 
organisationer. Fokus för institutionaliseringen har till stor del således varit 
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organisatoriska fält, sektorer eller samhällsnivå (Powell & DiMaggio, 1991).  
Man skulle också kunna hävda att en form av institutionalisering kan före-
komma på organisationsnivå eller i andra specifika instanser vilka innefattar 
en grupp människor. Enligt Berger & Luckman (1966/2003)  uppträder 
institutionalisering ”varhelst det förekommer en ömsesidig typifiering av 
handlingar av typer av aktörer” (Berger & Luckman 1966/2003, s 70) och 
skulle i princip kunna påbörjas med endast två individer inblandade. I 
praktiken skapas dock institutioner vanligtvis i större kollektiv. När en 
organisation tar till sig en idé, antingen i form av ett mode eller en på inter-
organisatorisk nivå redan institutionaliserad idé, påbörjas en process som i ett 
översättningsperspektiv innebär att idén bearbetas och anpassas till den 
lokala kontexten. Processen kan stanna på ytan, aktualisera ett synsätt och till 
det kopplade handlingar under en begränsad period. Det kan också vara så att 
idén institutionaliseras och blir till ett förgivettaget tankesätt och handlings-
mönster som fortlever inom organisationen.  

Institutionaliseringen kan vara genomförd i olika grader. Hög grad av 
institutionalisering innebär ett starkt konformt beteende gentemot de sociala 
regler som institutionen omfattar (Tolbert & Zucker, 1996).  I en antologi om 
nyinstitutionalism inom organisationsanalysen resonerar Jepperson (1991) 
kring temat utifrån hur sårbar en institution är mot sociala interventioner. Är 
sårbarheten låg är institutionaliseringsgraden hög och vice versa. Sårbarheten 
minskas exempelvis om institutionen stöds av andra institutioner samt 
allmänna principer och regler. Jepperson (1991) uttrycker det som att vara 
innesluten i ett ramverk av institutioner, där lång varaktighet, central 
placering av institutionen inom ramverket samt att institutionen är väl 
integrerad i allmänna regler och principer, innebär en starkare inneslutning 
och därmed en högre grad av institutionalisering. Vidare hävdar han att 
grunden av för-givet-tagandet har betydelse. Om institutionen omedvetet tas 
för given och därmed inte ifrågasätts eller om den hänförs till allmänna 
”sociala lagar” är också sårbarheten mindre.  

Vad är det då som institutionaliseras? En central aspekt som behandlas i 
den nyinstitutionella litteraturen är förhållandet mellan verbala uttryck och 
handling, vilket jag på olika sätt berört tidigare i kapitlet.  Meyer & Rowan 
(1977) visar på att det kan finnas en diskrepans mellan fasaden, det vill säga 
talet om ett institutionaliserat synsätt som organisation anammat, och 
handlandet i organisationens praktik. Som en lösning på den konflikt som kan 
uppstå mellan vad som är lämpligast att visa utåt och det mest passande sättet 
att sköta den dagliga verksamheten, används begreppet särkoppling. 
Brunsson (1998) beskriver i sin ”svampmodell”, hur talet om organisationen 
får balansera mellan vad som uppfattas som legitimt i omgivningen och hur 
den praktiska verksamheten i organisationen hanteras. Mazza et al (1998) 

- 54 - 



Kapitel 3 – Ett nyinstitutionellt perspektiv 
 

skiljer mellan etikett och modell, där etikett står för beteckningen och modell 
för innehållet. I den studie de genomfört var det etiketten som hölls konstant i 
spridningsprocessen, medan innehållet förändrades. Slutligen argumenterar 
Phillips et al (2004) för att institutionaliseringen är en språklig process, där 
diskurser formar institutioner, vilka ger ramar för handlandet i organisationer. 
Dock påverkar handlandet i organisationer diskursen, genom att de tolkas och 
omformas till text. I genomgången av diskursbegreppet generellt är den nära 
kopplingen till den sociala praktiken en central komponent. Praktiken har 
ingång i diskursen och påverkar därmed vad som försiggår i den.   

Institutionaliseringen kan alltså beröra både verbala uttryck och handling, 
men variationen kan vara större i handlingsdimensionen28, särskilt i 
beaktande av översättningsperspektivet som beskrivits ovan. Detta gäller 
både om handlandet i organisationen berörs och hur resultatet blir i de fall 
som institutionaliseringen av en idé involverar handlandet i praktiken. När en 
idé väl institutionaliserats, är det inte säkert den berörs i någon större omfatt-
ning i diskursen, eftersom idén ses som självklar och därför inte behöver vara 
föremål för förhandling29 (Brunsson, 1998).  

Som nämnts står institutionalisering för den process som skapar institu-
tioner. I vilket stadium i processen kan då sägas att en institution bildats? 
Czarniawska & Joerges (1996) antyder att idéer som överlever modets 
skiftningar får en institutionell status. Idéer sprids, tas upp av organisationer 
som tillsammans genom att följa dem skapar ett mode. Moden kan bli till 
institutioner när organisationer uthålligt håller fast vid en idé och väljer bort 
andra. Czarniawska & Joerges (1996) uttrycker sig på följande sätt då de 
klargör när en idé eller ett mode övergår till att bli en institution. 

 
Generally, one might say that what remains unaffected, after one fashion has 
changed into another, acquires the status of institutionalized action, the more so 
the longer it survives. (Czarniawska & Joerges, 1996, s 38-39) 
 

När en institution skapats behöver det inte innebära status quo för all framtid. 
Jepperson (1991) identifierar fyra typer av institutionell förändring. Den 
första berör skapandet av institution som institutionaliseringsprocessen 
medför. Den andra är institutionell utveckling, där det sker en förändring och 

                                                 
28 Ett särskiljande mellan handling och tal är svår att göra i praktiken, där tal också 
ingår i handlingen. Till handlingsdimensionen hänförs här främst det som sker inom 
organisationen och hur det påverkar verksamheten/livet i organisationerna i olika 
avseenden. 
29 Exempel på institutionaliserade ”idéer” är budgetering (Brunsson, 1998; 
Johansson, 2002). Även idén om medarbetarsamtal skulle kunna betraktas som 
institutionaliserat i det svenska arbetslivet. 
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utveckling inom institutionens ram. Vid deinstitutionalisering eller avinstitu-
tionalisering upplöses institutionen och det mönster av handlingar och tanke-
sätt som den representerar och vid reinstitutionalisering ersätts en institution 
av en annan institutionaliserad form.  

3.8 Sammanfattande reflektioner 
Nyinstitutionell teori betonar omgivningens inverkan på vad som sker i 
organisationer. Organisationer tar till sig idéer som enligt den rådande 
uppfattningen anses rationella, för att erhålla legitimitet. Därmed tenderar 
organisationer att likna varandra. Homogeniteten mellan organisationer har 
också i stor utsträckning varit inriktningen för studier med nyinstitutionell 
teori som grund. Nyinstitutionell teori i skandinavisk tappning har dock en 
annan inriktning, där variation mellan organisationer och förändring varit i 
fokus. Ett centralt begrepp är översättning, som indikerar att i spridningen av 
idéer sker en förändring av idén i mötet med kontexten. Czarniawska & 
Joerges (1996) har skapat en metafor som ger en ram för studier av hur idéer 
färdas från en translokal eller interorganisatorisk sfär, in i organisationer och 
genom organisationens olika led, samt hur idén reser vidare till andra 
sammanhang. Översättning av idén i förhållande till kontexten sker i varje led 
under resans gång. Vilka idéer organisationer tar till sig påverkas av en 
mängd faktorer. En sammanfattande term skulle här kunna vara ”idéer i 
tiden”. Idéer som kan hänföras till tidsandan, synsätt som många människor i 
samhället omfattas av i en viss tid, har lättare att slå rot och accepteras. 
Czarniawska & Joerges (1996) talar om förhärskande idéer och Furusten 
(2002) om generella och globala diskurser i det här sammanhanget. Enligt 
Abrahamson (1996) är det modet som styr vad som anses rationellt för 
tillfället och därmed vilka idéer organisationer anammar. För att ett mode ska 
få genomslag, måste det ha en koppling till vad som betraktas vara i tiden. 
Idéer som kan identifieras som mode har en flyktig karaktär och moden 
växlar med tiden. Moden som överlever växlingarna kan så småningom få 
statusen som institution, med en längre varaktighet och som får en självklar 
plats i organisationer. Moden utmanar de befintliga institutionerna och 
öppnar för förändring av dem (Czarniawska & Joerges, 1996). 

En arena för utveckling och spridning av moden och utveckling av insti-
tutioner är diskurser. Diskurser kan förenklat definieras som ett offentligt 
samtal om en företeelse. En ömsesidig påverkan sker mellan diskurs och 
praktiken, där exempelvis aktörer inom organisationer både är delaktiga i 
diskursens utformning och påverkas i sin praktik av diskursen. Följande 
modell illustrerar sambanden mellan begreppen, i relation till spridning av 
idéer.  
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Figur 3.1: Sambanden mellan de begrepp som behandlats i kapitlet. 
 
Tidsandan har en bakomliggande funktion, i vilken idéer som moden och 
idéer som institutioner är inneslutna, liksom praktiken och de samtal som 
utgör diskursen. Det sker en ömsesidig påverkan mellan diskurs och praktik, 
där diskursen ger vägledning om de normer som organisationen bör sträva 
mot och problem som är aktuella. Aktörer i organisationen påverkar i sin tur 
diskursen och det som behandlas i den. Phillips et al (2004) ger en ingående 
beskrivning av hur praktiken genom texter kan påverka diskursen och hur det 
i den process som sker i diskursen formas institutioner som i sin tur har 
inverkan på praktiken. Abrahamson (1996) skriver om den roll modeskapare 
eller modeledare har i spridningen av idéer, och han nämner också liksom 
Czarniawska & Joerges (1996) intermediärernas inflytande, vilka paketerar 
och för vidare idéer som modeskaparna format. De torde i högsta grad vara 
delaktiga i det som försiggår i diskursen. Modellen ovan är generell och visar 
den roll som diskurs kan ha i spridningen av idéer. Diskurser är dock per 
definition mer eller mindre specifika, då de behandlar ett särskilt område eller 
perspektiv. Hur diskurser avgränsas är dock inte givet, utan har sin grund i 
vad som fokuseras men styrs också av vad som kan betraktas som en rimlig 
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llt förändras, om än i olika takt.  

                                                

avgränsning utifrån empiri30. I Furustens (1996) studie är en generell 
managementdiskurs i fokus, som i sin tur kan delas upp i deldiskurser. När vi 
som här behandlar medarbetarskap skulle vi kunna tala om en 
arbetslivsdiskurs, där arbetslivet i allmänhet behandlas, men som också 
skulle kunna avgränsas till snävare diskurser eller deldiskurser. Deltagarna i 
diskursen antas vara HR-specialister, ledare och andra aktörer i 
organisationer, fackliga organisationer och yrkessammanslutningar, 
konsulter, forskare, politiker och allmänhet. Slutligen är det viktigt att påpeka 
att det sker en ständig rörelse, där varken tidsandan, det som sker inom 
diskursens ram eller i praktiken är konstant. A

I följande kapitel behandlas teorier kring lärande och implementering. 
Kapitlet kan ses som en utveckling och fördjupning av 
översättningsbegreppet som berörts i det här kapitlet. Den generella modell 
som presenterats ovan (figur 3:1), kommer där också att vidareutvecklas 
genom tillfogande av ytterligare begrepp, till hjälp för tolkningen av vad som 
händer när en idé når lokala praktiker då den reser in i och vidare genom 
organisationer. Den integrerade modellen som presenteras i slutet av kapitel 
fyra, utgör också analysmodell för studien. 
 

 
 

 
30 När det gäller hur diskurser kan avgränsas framhåller Winter & Joergensen (2000)  
att diskurs i första hand ses som ett analytiskt begrepp, som bildar ram för den 
aktuella undersökningen. Forskningens syfte är avgörande för hur diskurser 
avgränsas. Det går dock inte, menar de, att avgränsa hur som helst och kalla vad som 
helst för en diskurs. Krav finns att forskaren i sin dokumentation kan visa på att den 
avgränsning som gjorts är rimlig. Som grund kan anges dels hur litteraturen ger 
antydan om lämplig indelning och dels vad det konkreta materialet visar. 
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4. Översättning i ett implementerings- 
och lärandeperspektiv 

Nyinstitutionell teori och specifikt idémodellen som beskrevs i föregående 
kapitel, utgör en teorisk ram för tolkningen av mina data. Som tidigare 
nämnts rör den sig främst på ett övergripande och organisatoriskt plan. 
Därför behöver den kompletteras med andra teorier som kan belysa det som 
händer inom organisationen vad gäller behandlandet av idén om medarbetar-
skap och vad som sker i mötet mellan idé och subjekt. För att belysa konse-
kvenser av hur spridningen av idén sker inom organisationerna tar jag hjälp 
teorier som berör implementering. När det gäller fördjupning av de processer 
som inryms i översättningen och vad som främjar respektive hindrar den 
lokala bearbetningen används teorier om lärande i arbetslivet. 

4.1 Implementering 
I idémodellen betonas att översättning sker i varje steg av en idés resa, när 
den möter aktörer på sin färd. För att en organisation anammar en idé på ett 
centralt plan, innebär det inte automatiskt att den färdas vidare i organisa-
tioner till enheter och individer. I de organisationer som varit föremål för 
avhandlingens studier, har strukturerade satsningar gjorts för att föra vidare 
och förankra idén om medarbetarskap i hela organisationen bland alla 
anställda. Hur detta sker och vilken strategi man valt, kan påverka i vilken 
grad och på vilket sätt som översättningen sker vid de olika anhalterna inom 
organisationerna. Här kan begrepp som rör implementering vara ett värdefullt 
komplement till idémodellen.31 Ett centralt begreppspar inom 
implementationsforskningen är dikotomin ”Top-down” och ”Bottom up” 
eller dess svenska motsvarighet uppifrån- och nedifrån perspektiv.  

4.1.1 Top-down kontra bottom-up perspektivet 
Kännetecknande för top-down perspektivet är att initiativet till ett beslut eller 
en förändring återfinns i organisationens toppskikt och att genomförandet 

                                                 
31 Implementationsforskningen har sitt ursprung i statsvetenskap med inriktning mot 
hur politiska beslut genomförs.  Implementering eller genomförande kan ses som en 
delprocess som löper parallellt med andra delprocesser i en vidare policyprocess 
(Municio, 1995). Teorierna som forskningsinriktningen formulerat kan också 
tillämpas på förändringsarbete och i studiet av genomförandet av en idé eller ett 
övergripande beslut i organisationer. 
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också styrs därifrån. Styrningen sker genom detaljerade instruktioner vilka 
kommuniceras nedåt i hierarkin (Municio, 1995). Ett antagande som 
modellen bygger på är att det är möjligt för ledningen eller beslutsfattarna att 
styra genomförandet och kontrollera de processer som påverkar det. En 
lyckad implementering är om resultatet motsvarar beslutsfattarnas ursprung-
liga intentioner (Elmore, 1979/80). Villkoren för att det ska ske har formu-
lerats av olika forskare32. Bland annat listar Sabatier (1986) upp några 
nödvändiga förutsättningar för en framgångsrik implementering enligt top-
down modellen. Kontexten i Sabatiers artikel är implementering av offentliga 
beslut (policies). Jag anpassar här förutsättningarna till det sammanhang jag 
studerar. Det första Sabatier nämner är klara och konsistenta mål, vilka 
behövs för utvärdering, men också som styrmedel. Vidare måste besluten 
bygga på en riktig kausal teori, det vill säga att den idé som förväntas för-
verkligas genom implementeringen leder till avsedda effekter. Implemen-
teringen bör också stödjas av ledningen genom en tydlig styrning innef-
attande belöningar och sanktioner för att minska motstånd och uppmuntra de 
som är med på banan. Ledningen är också beroende av engagerade och 
skickliga aktörer i implementeringskedjan, som även har förmågan att ut-
nyttja tillgängliga resurser för genomförandet. Ett annat villkor för att 
implementeringen ska lyckas är att stöd ges från högsta ledningen och intres-
segrupper. När det gäller intressegrupper är det rimligtvis de fackliga organi-
sationerna som är de primära. Slutligen bör det finnas resurser tillgängliga, 
för att inte underminera övriga åtgärder som vidtas för att stödja implemen-
teringen. Det torde främst handla om ekonomiska och tidsmässiga resurser 
för genomförandet.  

Bottom-up perspektivet representerar i många avseenden ett motsatt syn-
sätt gentemot top-down modellen och utvecklades som en kritik gentemot 
den rådande top-down filosofin i implementeringsforskningen (Se exempel-
vis Elmore, 1979/80). Medan utgångspunkten i ett uppifrånperspektiv är upp-
fattningen att det går att styra implementeringsprocessen från toppen i orga-
nisationen, betonas i bottom-up modellen den nyckelroll som lägre nivåer i 
organisationen har i genomförandet. Det innebär att hänsyn måste tas till den 
reella verksamheten, för att genomförbara beslut ska kunna fattas (Municio, 
1995). I stället för att fokusera vad som händer i ledningen och centrala be-
slut, är intresset vänt mot det nedersta steget i genomförandeprocessen och 
deras beteende. Detta i sin tur ger grunden för policyutformandet (Elmore, 

                                                 
32 Ham & Hill (1993) resonerar i boken ”The policyprocess in the Modern Capitalist 
State” om villkor för en perfekt implementering enligt top-down modellen, där de 
refererar till flera forskare som berört temat.  
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1979/80).33 I det här perspektivet är inte överensstämmelsen mellan utfall och 
policyskaparnas intentioner avgörande för framgång. Framgångskriterierna är 
i stället villkorliga. Hänsyn tas till de begränsningar och möjligheter som 
finns att påverka människors beteende (ibid).      

Det finns svagheter och styrkor i båda perspektiven. Svagheterna antyds 
av den kritik som framkommit. Top-down perspektivet kritiseras av bottom-
up företrädarna bland annat för en alltför stark betoning på beslutsfattarnas 
eller ledningens betydelse i implementeringsprocessen och att de inte ser 
vilken inverkan andra aktörer kan ha. Vidare görs en skarp åtskillnad mellan 
beslutsfattande och implementering, där bottom-up företrädarna framhåller 
att de går in i varandra och att beslut fattas även under implementerings-
processen när de konkretiseras (Sabatier, 1986). En kritik som riktats mot 
bottom-up perspektivet ur ett normativt perspektiv är att det kan leda till kon-
servatism, där besluten inte blir framåtsyftande, utan i stället speglar hur den 
reella verksamheten ser ut och vad som uppfattas som möjligt (Linder & 
Peters, 1987; Palumbo, 1987). Argument finns också för en analytisk svaghet 
i bottom-up perspektivet att hela implementeringstanken faller genom att det 
inte finns något bestämt fokus för implementeringen, om inte policy-
skaparnas eller beslutsfattarnas intentioner beaktas (Linder & Peters, 1987). 

4.1.2 Lärande- och utvecklingsperspektiv 
Flera perspektiv och försök till integrering av de två ovanstående, har 
utvecklats inom området implementering. Det jag här ser som relevant att 
fokusera är ett lärande- och utvecklingsperspektiv, vilket förutsätter ett sam-
spel mellan organisationen och dess ledning och individerna i organisationen 
(Ellström, E, 1993). Tidiga förespråkare för ett sådant perspektiv inom 
implementeringsforskningen är Majone & Wildavsky (1979/1984) och 
McLaughlin (1976, 1990). Inslagen av bottom-up perspektivet är framträ-
dande i lärande- och utvecklingsperspektivet. Samstämmigt med top-down 
perspektivet är dock att utgångspunkten är en idé eller policy som antagits av 
politiska organ eller organisationsledning.  

I vad Majone & Wildavsky (1979/1984) kallar ett evolutionärt perspektiv 
på implementering, betonar de att kunskapen om vad som är ett lämpligt 
handlande utvecklas under implementeringens gång. De menar att det i start-
skedet är omöjligt att ha kännedom och förståelse för hur alla förhållanden 

                                                 
33 Richard Elmore (1979/80) behandlar i sin artikel en alternativ ingång i 
policystudier till top-down perspektivet och den modell han kallar ”forward-
mapping”. Alternativet är ”backward-mapping”, som har som utgångspunkt ett 
bottom-up perspektiv. Även om det berör perspektiv på policystudier, kan det antas 
att de också kan ha konsekvenser för hur implementering genomförs. 
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ser ut och därmed är det inte heller lämpligt att göra några detaljerade planer 
för implementeringen. Mål som formuleras i policyskapandet är enligt dem 
ofta mångfacetterade och otydliga. Dessutom förändras förutsättningarna 
över tid. Policyn är vägledande genom att området och problemet som ligger 
till grund definieras i den. Den är ofta generell till sin karaktär och består av 
ett antal möjliga dispositioner34. Realisering av policyn kan ske på olika sätt, 
beroende på de förhållanden som råder. Implementeringen kännetecknas i 
den evolutionära modellen av omtolkningar och lärande, snarare än av att 
följa specifika instruktioner som policyskaparna formulerat. I ett evolutionärt 
perspektiv innebär det också att policyn förändras under processen.  

 
At each point we must cope with new circumstances that allow us to actualize 
different potentials in whatever policy ideas we are implementing. When we act 
to implement a policy, we change it. (Majone & Wildavsky, 1979/1984, s 177) 
 
McLaughlin är inne på samma linje när hon argumenterar för implemen-

tering som en ömsesidig anpassningsprocess. Projektmål och metoder modi-
fieras för att passa behov och intressen hos den lokala personalen vilka ska 
omvandla projektidén till praktik, samtidigt som det också sker en anpassning 
i hur personalen möter kraven från projektet (McLaughlin, 1976). Hon 
stödjer sin argumentation med resultat från ett omfattande forskningsprojekt 
där implementering av förändringsprojekt inom utbildning studerats.35 Imple-
menteringsprocessen, det vill säga hur implementeringen genomförs, ges en 
förhållandevis stor betydelse i jämförelse med tekniska och planerings-
mässiga aspekter (McLaughlin, 1976, 1999). 

En kritisk faktor för att förändring på djupet ska kunna ske, är att de som 
i praktiken ska genomföra förändringen är delaktiga i utformningen och i 
besluten som tas under implementeringens gång. Genom deltagande i 
processen möjliggörs också ett lärande och en integrering av förändringen 
hos individerna, som är nödvändigt för att förändringen ska bli en realitet 
(McLaughlin, 1976). McLaughlin (1976) uttrycker det som att hjulet måste 
uppfinnas och återuppfinnas i varje lokalt sammanhang. Görs inte det finns 

                                                 
34 Majone & Wildavsky (1979/1984) beskriver dispositioner som ”the tendency of 
something to act in a certain manner under given circumstances” (s 169). 
Definitionen är hämtad från Webster, men ingen referens anges. 
35 The Rand Change Agents study gemomfördes 1973-1978 och behandlade 
implementeringen av federala program som syftade till förändring av 
undervisningspraktiken. Resultaten behandlas i flera artiklar (McLaughlin, 1976, 
1987, 1990, 1999). Jag utgår från en artikel från 1976, men jag tar också hänsyn till 
senare publikationer, där nya aspekter lyfts fram. Det gäller främst en artikel från 
1990, där en omtolkning av resultaten redovisas.  
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risken att implementeringen blir ytlig och att förändringen inte blir hållbar. 
Extern hjälp, exempelvis i form av konsulter, kan dock ge ett värdefullt stöd i 
processen, beroende på hur de interagerar med den lokala miljön. Om 
konsulten kan stödja lokala ansträngningar och inspirera till lokal anpassning 
av det stoff som konsulten ger, kan anlitande av en extern resurs främja en 
utveckling av den lokala praktiken (McLaughlin, 1990). 

 Hur förhållandena ser ut i den lokala kontexten påverkar process och 
resultat av implementeringen. En viktig faktor är det stöd som ledningen ger 
projektet och den allmänna inställningen i den institutionella miljön. Om inte 
ledningen visar att projektet är viktigt är det svårt för de som arbetar i den 
praktiska verksamheten att själva genomdriva förändringar, även om de är 
positivt inställda till projektet och den förändring som det syftar till. Det bör 
också uppmärksammas att ett förändringsprojekt eller en policy endast är en 
del av ett vidare sammanhang och där projektet inte alltid upplevs som det 
centrala och mest relevanta i arbetet. Andra influenser kan ha större 
betydelse, exempelvis från professionella nätverk, olika enheter inom organi-
sationen eller kollegor i allmänhet. Förändringar kan också få ett större 
genomslag om de kanaliseras genom redan befintliga strukturer och profes-
sionella nätverk, än om de går genom särskilt formade strukturer för projektet 
(McLaughlin, 1990). I en studie som genomfördes i slutet av 1980-talet som 
utgick från lärares perspektiv, framkom tydligt kontextens betydelse för 
lärande och förändring, där olika dimensioner av den, hade inflytande på 
varierande sätt. Särskilt betydelsefullt var närmiljön och lärarnas professio-
nella nätverk. I nätverket fanns möjligheten att samtala om vad som skedde i 
praktiken, dela med sig av erfarenheter och tillsammans genom kommunika-
tionen skapa en gemensam förståelse som bidrog till förändring. Hur en 
policy togs emot och behandlades i det professionella nätverket, påverkade i 
hög grad de enskilda individernas agerande36 (McLaughlin, 1999).    

  De lokala aktörernas inställning och agerande är enligt både Majone & 
Wildavsky (1979/1984) och McLaughlin (1976, 1987, 1990, 1999) centralt 
för implementeringen. I slutändan är det individerna längst ut i organisa-
tionen och som har att genomföra förändringen, som avgör vad som kommer 
ut av policyn. Genom den kontinuerliga tolkningen och omformningen av 
den idé som är grunden för policyn eller förändringsprojektet, går det inte att 

                                                 
36 Studien som genomfördes 1987-1992 visade att lärare som tillhörde en aktiv 
professionell gemenskap (community) bättre lyckades att anpassa policyn så att det 
ledde till genomgripande förändring i klassrumspraktiken. Fanns inte tillgången till 
en sådan gemenskap, tenderade förändringarna att bli ytliga. De professionella 
gemenskaperna skiljde sig också i karaktär, vilket även medförde en variation vad 
gäller implementeringsresultaten  (McLaughlin, 1999; McLaughlin & Talbert, 1993). 
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förutsäga resultatet av implementeringen. Oftast finns en strävan hos indi-
vider att göra ett gott jobb och att de därför gör vad de anser är bäst. Det 
innebär att policyskaparna eller de ansvariga för projektet kanske inte uppnår 
de mål de stakat ut från början, men istället vad som behövs (McLaughlin, 
1987). I det här perspektivet ses policyn eller projektet som ett hjälpmedel att 
förbättra praktiken, istället för som ett mål i sig (McLaughlin, 1990). 

4.2 Lärande och förändring 
McLaughlin har lyft upp några förutsättningar för att förändring ska kunna 
uppnås genom implementeringsprocessen. Hon betonar att ett lärande och en 
integrering av den idé som implementeras hos de individer som har att 
genomföra förändringen måste komma till stånd. I perspektivet anknyts också 
till förutsättningar för att ett sådant lärande ska bli en realitet. De förutsätt-
ningarna utvecklar jag vidare nedan och knyter an till forskning kring 
lärande.  

Lärande ses här som både process och resultat. Processen består två del-
processer som har ett ömsesidigt växelverkande förhållande till varandra. 
Den första är samspelet med omgivningen, som sker direkt eller indirekt. Den 
andra processen är den inre bearbetningen individen gör av denna yttre 
påverkan (Illeris, 2001). Resultatet består i en mer eller mindre varaktig 
förändring hos individen. Billet sammanfattar resultatet av lärande kärnfullt i 
följande formulering: 
 

Learning can be understood as permanent or semi-permanent changes in how 
individuals think and act. (Billet, 2004, s 111) 
 

Reflektion är en central aspekt av lärandet. Om, hur och över vad reflek-
tionen sker är avgörande för lärandets resultat. Ellström (2004, 2006a) gör 
här en åtskillnad mellan anpassningsinriktat eller reproduktivt lärande och 
utvecklingsinriktat lärande. Andra forskare gör liknande uppdelningar, 
exempelvis Argyris & Schons (1978) begrepp ”single-loop-learning” och 
”dubble-loop-learnning” och Mezirows (1991) instrumentellt och transfor-
mativt lärande. Jag koncentrerar mig här på Ellströms begreppspar. Anpass-
ningsinriktat lärande hänförs till att lära sig bemästra en situation inom givna 
ramar (Ellström, 2006a, 2006b). I relation till implementering av en idé i en 
organisation skulle ett anpassningsinriktat lärande kunna innebära ett relativt 
okritiskt antagande av den idé som implementeras på det sätt som ledningen 
eller de ansvariga för projektet tolkat den. Ett utvecklingsinriktat lärande 
däremot kännetecknas av ett ifrågasättande av de rådande villkoren och 
ramarna, som kan leda till nya lösningar och att tanke- och handlingssätt 
förändras i grunden (ibid). Det lärande som framhålls som avgörande för 
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förändring i det lärande- och utvecklingsperspektiv på implementering som 
beskrivits ovan, ligger i linje med ett utvecklingsinriktat lärande. 

Lärandet har sin utgångspunkt i förändring hos individen, men även 
grupper och organisationer kan betraktas som subjekt för lärande (Ellström, 
2004). Ett kollektivt lärande innebär att gemensamma eller likartade kun-
skaper, förhållningssätt, värderingar och attityder utvecklas i en grupp, vilket 
kan ske när individer kommer samman och samtalar kring idéer, tolkar upp-
gifter och identifierar problem som ska lösas. I den processen kan en 
gemensam bild av verkligheten formas, som de utgår från i sitt handlande. 
Den kollektiva lärprocessen är igång när en ny föreställning sprids mellan 
medarbetarna och vidare till andra grupper och enheter. För att det kollektiva 
lärandet ska leda till ett organisatoriskt lärande, krävs att det kollektiva 
lärandet tillvaratas och införlivas i organisationens handlingssätt och rutiner. 
För att det ska fungera krävs organisatoriska stödsystem Det kan både vara 
att de skrivs in i organisationens styrande dokument och att arenor för fortsatt 
dialog och utveckling skapas (Dilschman & Berg, 1996; Docherty, 1996).  

Om vi återknyter till idémodellen och översättningsperspektivet, är det 
människorna som möter idén som är avgörande för hur idén tas emot och 
bearbetas. Idén kan negligeras, införlivas hos individen och miljön på ett 
ytligt sätt eller bearbetas på ett sätt som leder till ett djupare lärande och 
förändring. Hur lärandeprocessen löper är beroende både av individ och 
miljöfaktorer. Vad är det då som krävs för eller kan underlätta en djupare 
bearbetning av idén och bidra till en varaktig förändring?  

4.2.1 Reflektion 
För att en integrering och ett lärande på ett djupare plan ska komma till stånd 
krävs reflektion (Ellström, 1996b, 2006b; Høyrup, 2006). Reflektionsbe-
greppet innehåller flera aspekter. Ett grundläggande drag är att en individ 
speglar situationen mot sig själv, vilket är tydligt i Molanders (1996) defini-
tion av begreppet. Reflektion är enligt honom 
 

att ta ett steg tillbaka, för att se och tänka över sig själv och vad man gör, för att 
få perspektiv på en situation. Det man gör och den situation man befinner sig i 
skall ”spegla” eller reflekteras för en själv. (Molander, 1996, s 143) 

 
Molander betonar vikten av att distansera sig från situationen för att skapa 
överblick och att det inte ska finnas något krav på omedelbar handling. Schön 
(1983/1991) differentierar begreppet genom att skilja på ”reflection-on-action 
och ”reflection-in-action”. Reflektion över handling motsvarar den distan-
serade reflektionen som Molander beskriver. Den reflektionstyp som Schön 
främst utvecklar i sina skrifter är den reflektion som sker i handling, där 
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reflekterandet kan påverka handlingens utgång. Tidsperioden som en 
handling pågår och som det är möjligt att påverka handlingens utformning 
varierar, och därmed den tid som finns för reflektion i handlingen. En hand-
ling kan vara begränsad till några sekunder, men också omfatta en längre 
tidsperiod i månader (Schön, 1983/1991). 

Förutsättningarna för reflektion kan skifta beroende på vilket samman-
hang det rör sig om. Vid reflektion i en utbildningssituation eller vid möten 
som sker skilt från det dagliga arbetet, är det reflektion över handling som är 
aktuell. Här finns den nödvändiga distansen till vardagen och handling som 
Molander betonar. Reflektion kan ses som en respons på erfarenheten. I 
reflektionen kommer erfarenheten upp i ljuset och kan granskas från olika 
perspektiv. Genom det tillfälle till samtal och reflektion som ges i en utbild-
ningssituation eller gruppsamling, kan nya kunskaper integreras med de som 
fanns tidigare och en ny förståelse hos individen växa fram. Reflektion och 
prövande av nya kunskaper får här en sekventiell ordning, där reflektionen 
sker först med de tidigare erfarenheterna som grund, för att sedan prövas i 
praktiken (Høyrup, 2006). Att de nya insikterna används i arbetssituationen 
är dock inte givet. Forskning visar på att en sådan överföring ofta inte sker 
(Se Ellström 1996a, Hultman & Klasson, 1995).  

Reflektion som förekommer i det dagliga arbetet, kan både ha karaktären 
av reflektion i handling och reflektion över handling. Reflektionsutrymmet 
och den möjlighet som finns att distansera sig från handlingen kan variera i 
båda formerna. Det kan också finnas direkta kopplingar mellan reflektion och 
handling vid tillfällen för reflektion utanför arbetsplatsen. Till exempel i 
utformande av material (se McLaughlin, 1976) och rutinbeskrivningar.   

I litteraturen kring reflektion och lärande beskrivs olika former och 
nivåer av reflektion, där reflektionens art också påverkar vilket lärande som 
är möjligt att uppnå. Mezirow (1991) identifierar tre reflektionsformer som 
har sin grund i vilka aspekter vi reflekterar över. Den första är reflektion över 
innehåll som fokuserar vad det är vi uppfattar, tänker, känner eller som är 
grund för vårt handlande (Mezirow, 1991). Den andra formen som kallas 
processreflektion berör frågan hur och riktar sig mot metoder, strategier och 
processer.  Här innefattas också en värdering av kvalitén och effektiviteten i 
hur vi gör. I den tredje formen tas ytterligare ett steg där grundläggande 
förutsättningar och premisser ifrågasätts. Den vägledande frågan är varför vi 
uppfattar, tänker, känner och handlar som vi gör och om det har någon 
relevant grund. Den här formen av reflektion innebär ett ifrågasättande av 
förhållanden som vi tagit för givna (Mezirow, 1991). Enligt Mezirow går 
lärandet ut på att förändra och vidga de personliga referensramarna för att 
genom det kunna utveckla kunskaper (Mezirow, 1991, 2003). Referens-
ramarna består av meningsperspektiv och meningsschema. Menings-
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perspektiven är djupt rotade i oss och är nära förknippade med vår identitet. 
De har vuxit fram under lång tid och orienterar oss i de tolkningar vi gör, ofta 
på omedvetet sätt (Høyrup, 2006; Mezirow, 1991). Meningsscheman är en 
manifestering och konkretisering av meningsperspektiven och innefattar sär-
skilda kunskaper, föreställningar, värderingar och känslor som artikuleras i 
tolkningen av våra erfarenheter (Mezirow, 1991). Reflektion som berör inne-
håll och process kan leda till att meningsscheman förändras. För att nå 
förändring på ett djupare plan där meningsperspektiven påverkas, så kallat 
transformativt lärande, krävs även reflektion kring premisserna. 

Reflektionens betydelse är också centralt i Ellströms (1996a, 1996b, 
2006b) beskrivning av anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. 
Ett utvecklingsinriktat lärande kräver en kritisk reflektion, där grundläggande 
premisser både vad gäller uppgiften och det egna handlandet är föremål för 
granskning.  

4.2.2 Dialog och lärande gemenskaper 
För att vidga våra perspektiv behöver vi också samtala med varandra. Kol-
lektiv reflektion kan ge synergieffekter i den meningen att det resulterar i 
något mer än vad individerna själva skulle kunna komma fram till (Boud et 
al, 2006). 

Ett instrument för den gemensamma reflektionen är dialogen. Betydelsen 
av dialog ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv är något som behandlats 
rikligt den pedagogiska litteraturen37. Jag utgår här från Wilhelmsons (1998) 
och Wilhelmson & Döös (2002) beskrivning av dialog och vad den kan leda 
till. Kännetecknande för dialogen är dess inriktning på förändring av för-
ståelse av det som är föremål för samtalet. Alla deltagare betraktas som lik-
värdiga (Wilhelmson & Döös, 2002). När deltagarna delar med sig av sina 
erfarenheter till andra och tar del av andras erfarenheter ges möjligheten till 
kollektivt lärande. I den gemensamma reflektionen och problematiseringen 
kan det som tagits för givet göras synligt och därmed ifrågasättas 
(Wilhelmson, 1998). I dialogen förmedlas olika perspektiv på en företeelse 
och skilda aspekter lyfts fram utifrån det som deltagarna har att bidra med 
och en mera integrerad kunskap kan växa fram (Wilhelmson & Döös, 2002). 
Ny kunskap konstrueras kollektivt i dialogens interaktion, som inte skulle 
vara möjligt att åstadkomma för en enskild individ. En förutsättning som 
påverkar hur lärandet utfaller är dock deltagarnas förmåga till kritisk reflek-
tion, både över sina egna perspektiv och de andra deltagarnas samt viljan och 

                                                 
37 Se exempelvis Dixon, 1996/2000, som beskriver olika teoretiska perspektiv på 
dialogens funktion och natur. 
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förmågan att dela med sig av sina erfarenheter och att vara öppen för andras 
sätt att tänka (Wilhelmson, 1998).  

En avgörande faktor för att uppnå en mer genomgripande förändring vid 
implementering är enligt McLaughlin (1999) förekomsten av professionella 
gemenskaper. Att tillhöra en professionell gemenskap är dock ingen garanti 
för att en förändring ska ske, utan gemenskapens karaktär har också bety-
delse. Hon beskriver vad som kännetecknar lärande gemenskaper, så kallade 
learning communities, där jag uppfattar att dialogen har en central betydelse. 
Ett kännetecken är att de kommer tillsammans för att upptäcka ny kunskap 
och skapa ny förståelse. Förändringar som utmanar institutionella normer och 
roller kräver reflektion kring det nya i förhållande till det rådande, vilket 
gemenskapen är ett forum för. Tillsammans kommer de fram till hur den nya 
kunskapen kan tillämpas och stödjer varandra i att förändra sina praktiker. 
Samtalen sker i demokratisk anda där alla har en jämställd position, som både 
lärande individer och experter. Gemenskaperna fungerar som ett öppet 
system, mottagliga för influenser även utanför den egna organisationen, som 
är värdefulla i sammanhanget. Slutligen agerar de lärande gemenskaperna 
som en enhet i värderingen av praktiker, utveckling av nya och etableringen 
normer för praktiken. Det innebar inte att de strikt handlar på samma sätt i 
alla lägen, utan att de är överens om ett övergripande synsätt på undervis-
ningen som alla tar ansvar för att förverkliga. 

Forskningsresultat visade att det lärande som genererades genom de 
lärande gemenskaperna skiljde sig både i typ av kunskap och vilken form av 
handling som vidtogs mot de fall där den formen av gemenskap saknades. De 
lärande gemenskaperna var en nödvändighet för att lärarna skulle ändra sitt 
sätt att tänka kring undervisning och gå från traditionell klassrumsunder-
visning till ett förnyat arbetssätt (McLaughlin, 1999). 

4.2.3 Delaktighet och stödjande ledarskap 
Enligt McLaughlin (1976) är delaktighet i utformningen av förändrings-
arbetet och i besluten som fattas en förutsättning för att ett lärande som leder 
till förändring överhuvudtaget ska vara möjlig. På vilket sätt bidrar då delak-
tighet till lärandet? En aspekt handlar om individens motivation och engage-
mang, som också har betydelse för verksamheten. De som är delaktiga blir 
motiverade och känner en högre grad av ägarskap i det som behandlas och 
resultatet tenderar att fungera bättre (Eklund, 2003). Ellström (1996b) beto-
nar vikten av att de som har att förverkliga målen för verksamheten också är 
med i målformuleringen och diskussionen kring dem, vilket även ökar för-
ståelsen och acceptansen. Processen kring framtagandet av målen kan vara 
viktigare än målens utformning. Det ligger också i linje med att ett utveck-
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lingsinriktat lärande kräver reflektion kring grundläggande förutsättningar i 
arbetet. I deltagande i exempelvis målformuleringsprocessen ges möjlighet 
till en kritisk granskning av de förutsättningarna i form av mål i relation till 
arbetsformer och arbetsresultat och även tillfälle till påverkan (Ellström, 
1996b). Ellström skriver om lärande som sker kontinuerligt i arbetet. I 
förändringsarbete som åtminstone till en början har karaktären av avgränsade 
projekt, är principen densamma. I sådana projekt handlar det om att medar-
betarna ska få möjligheten att delta i förändringsarbetets alla faser. Ekvall 
(1988) avgränsar tre delsystem i organisationen vilka han benämner idé-, 
besluts- och verkställighetssystemet och understryker vikten av att alla 
medarbetare på något sätt deltar i aktiviteter inom samtliga delsystem. Om 
medarbetare inte varit med i de samtal som förs i idésystemet, begränsas 
påverkansmöjligheterna och förståelsen för det fortsatta förändringsarbetet 
(Hägerfors & Brattgård, 1992). 

Ledarskapet har en viktig funktion i att aktivt stödja lärande och i relation 
till mitt studieobjekt, en integrering av idén i verksamheten. McLaughlin 
(1976) betonar bland annat ledningens symboliska roll för att ett förändrings-
projekt ska få genomslag. Några aspekter som Ellström (2006a) nämner som 
viktiga i ledarskapets roll för att stödja lärande på arbetsplatsen är att invol-
vera medarbetare i utvecklingsaktiviteter, att bistå med resurser främst i form 
av den tid som krävs för att åstadkomma lärande samt att ge tillgång till 
forum för erfarenhetsutbyte. En annan åtgärd han nämner är att skapa paral-
lella strukturer där möjlighet ges till distansering från det dagliga arbetet, för 
att lättare kunna se och arbeta med utvecklingsfrågor.  

En aspekt som framgår av studier som fokuserat hur ledare i lärande 
organisationer utövar ett ledarskap som stödjer lärande och utveckling, är 
ledarens coachande roll (Amy, 2008; Ellinger & Bostrom, 1999). Ellinger & 
Bostrom identifierar ett antal beteenden hos ledarna, som delas in i två 
kluster. Det ena klustret, ”empowerment behavior” orienteras mot att bemyn-
diga medarbetarna och stärka deras makt och auktoritet. De mest framträ-
dande beteendena inom det klustret var att ställa frågor till medarbetarna som 
hjälper dem att tänka igenom problem själva och att bistå medarbetarna med 
resurser som krävs, exempelvis i form av information, samt att undanröja 
hinder. Andra beteenden var att överföra ägarskap till medarbetarna och låta 
dem ta ansvar samt att vara återhållsam i att förse medarbetarna med färdiga 
svar. I det andra klustret ”facilitating behavior”, är inriktningen att främja ny 
förståelse och nya perspektiv hos medarbetarna och att erbjuda vägledning 
och stöd. I klustret som består av nio olika beteenden hade fem en särskild 
tyngd. Ett var att ge medarbetarna feedback. Ett annat var att tillsammans 
med medarbetarna arbeta igenom problem och gemensamt komma fram till 
en lösning, genom samtal som präglas av öppenhet och ärlighet. Att skapa 
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tydliga förväntningar och kommunicera dem samt att se till att medarbetarna 
förstår vad deras insats betyder för helheten i organisationen, var ett tredje 
beteende som var betydelsefullt. Ytterligare ett beteende var att växla 
perspektiv och uppmuntra medarbetarna att göra detsamma.  Genom att ”klä 
sig i en annans skor” kan referensramarna vidgas och förståelsen för andra 
och för helheten öka. Ledarens insats för att främja en lärande miljö slutligen, 
är i samma anda som de åtgärder som Ellström (2006a) föreslår. Det som 
Ellinger & Bostrom nämner som exempel, är att skapa lärtillfällen och att 
forma system som fångar upp och sprider kunskap till andra i organisationen 
(Ellinger & Bostrom, 1999). 

Amy (2008) bekräftar Ellingers & Bostroms resultat att rollen som coach 
är avgörande för att främja lärande för individer på arbetsplatsen. Hon 
betonar särskilt kommunikationens betydelse. En informell och lättsam 
kommunikation skapar en förtroendefull miljö, där ledaren kan utöva en 
coachande stil och få gehör för den. Som ledare är det också viktigt engagera 
medarbetarna både kognitivt och emotionellt. Kognitiva element rör exem-
pelvis att uppmuntra och stödja medarbetarnas problemslösning, autonomi 
och risktagande. Den emotionella sidan handlar om att se medarbetarnas 
behov och svara mot dem på relevant sätt, skapa känslomässiga band till dem 
samt att motivera medarbetarna på olika sätt.   

4.2.4 Kontextuella och individuella faktorer 
McLaughlin (1999) beskriver hur den organisatoriska kontexten på olika 
nivåer påverkar lärares praktik. Miljön är det amerikanska skolsystemet, 
vilket har sin specifika struktur. Studien visade dock på att det inflytande som 
de olika instanserna hade på lärarnas praktik, skiftade beroende på dess 
primära uppgifter. Distriktsnivån gav lärarna stöd i deras professionella roll, 
skolnivån gav en övergripande ram för undervisning, prioriteringar och 
normer i arbetet och på arbetsplatsen. Avdelningarna innefattade utveck-
lingen av de professionella gemenskaperna och hade en mera konkret 
inverkan på undervisningspraktiken (McLaughlin, 1999). Annan forskning 
har visat att kulturen på arbetsplatsen kan både vara främjande och hindrande 
för lärande, beroende vilka normer som präglar den. Exempelvis kan en 
negativ inställning till abstrakta uppgifter, utbildning och vidareutveckling av 
kvalifikationer vara hindrande. Däremot kan en kultur där ifrågasättande och 
kritisk reflektion värdesätts och där det finns en tolerans för olika sätt att 
tänka till exempel, främja lärande (Ellström, 2006a). 

Makt och ställning kan också påverka möjligheten till lärande, då det kan 
finnas en konkurrens mellan företrädare för olika intressen. Billet (2004) 
antyder att tillträde till lärande miljöer påverkas bland annat av maktförhål-
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landen och intressen på arbetsplatsen. Det kan ha sin grund i att arbetsgivaren 
eller ledning vill upprätthålla kontroll eller i intressen hos särskilda yrkes-
grupper eller grupper av anställda. Även status och roller på arbetsplatsen och 
i organisationen kan ha en inverkan för hur individer får möjlighet till lärande 
och utveckling i arbetet. 

För att kunna omsätta ny kunskap som vuxit fram ur en lärandeprocess är 
det en förutsättning att handlingsutrymme finns. Det objektiva handlings-
utrymmet bestäms av de faktiska gränser som finns för kunskapsutnyttjande 
och ett fortsatt lärande, medan det subjektiva är de möjligheter och hinder 
som individen själv uppfattar finns och kan ha sin grund i självförtroende, 
motivation och initiativkraft (Lundmark, 1998). Även kultur och tradition 
påverkar det subjektiva handlingsutrymmet (Ellström, 1996b). Av betydelse 
för att öka handlingsutrymmet är att organisera för ett fortsatt lärande både i 
produktion och att möjlighet skapas för delaktighet i verksamhetsutveckling 
och planering (Ellström, 1996b). Som tidigare nämnts är reflektion, inte 
minst den kollektiva reflektionen en viktig faktor för lärande och förändring. 
Det kan dock finnas ett dilemma att organisera för reflektion. Boud (2006) 
hävdar att reflektion ofta sker spontant i skärningspunkten mellan arbete och 
fritid, till exempel i fikapauser eller på väg hem från arbetet. Däremot kan 
försök till formalisering av reflektion möta motstånd. Boud beskriver med 
hjälp av Habermas terminologi två världar som kan identifieras i anslutning 
till arbetet. Systemvärlden representerar organisationens formella element 
och aktiviteter som exempelvis utförandet av arbetsuppgifter, deltagande i 
formell utbildning och följande av formella policys och regler. Den sociala 
världen innefattar det informella som sker vid pauser och i informella samtal 
mellan medarbetarna under pågående aktivitet. De två världarna är dock 
starkt sammanflätade med varandra, då det som behandlas i den sociala 
världen ofta rör arbetet och det som händer i organisationen, där också 
tillfälle till reflektion finns och utnyttjas. Försök att förflytta reflektionen till 
systemvärlden kan minska den rikedom i reflektionen och lärandet som 
faktiskt pågår i den sociala världen. Insatser för att stärka reflektionen får en 
annan effekt om de istället görs i gränslandet mellan de två världarna och 
kopplas till arbetets dynamik. Då reflektionen blir en naturlig del i arbetet 
och där den uppfattas ha en tydlig funktion, kan den upplevas som både en 
legitim aktivitet och motiverande för medarbetarna. Det gäller också att syn-
liggöra den reflektion som förekommer och föra in den i diskursen på arbets-
platsen och på så sätt göra den legitim. Därmed finns grogrund för att 
utveckla reflektion för lärande på arbetsplatsen. 

Det är inte bara yttre faktorer som har betydelse för lärandet. Lärandet 
kan ses som beroende av tillträde till lärande miljöer, men också av indi-
videns eget val att engagera sig i de möjligheter till lärande som finns (Billet, 
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2004). Anledningen att individer engagerar sig i olika grad i de lärtillfällen 
som erbjuds har sin grund i individens historia och de dispositioner som hon 
utvecklat för lärande (Billet, 2004; Fuller & Unwin, 2004). Ellström be-
skriver under beteckningen ”learning readiness” (Ellström, 2001) individuella 
faktorer som påverkar engagemanget och mottagligheten för lärande. Det 
handlar om att ha kunskap om uppgiften samt att ha förmågan att uppfatta 
lärtillfällen och en medvetenhet om hur man själv kan hantera dem. Förutom 
de kunskapsmässiga faktorerna, har även sociala och känslomässiga element 
en betydelse, såsom personlig- och yrkesmässig identitet, motivation och 
självkänsla. Den beredskap som individen har för lärande påverkas i sin tur 
av vad som lärts tidigare (Ellström, 2006a).  

4.3 Integrering av teorier och begrepp  
I det här avslutande avsnittet sammanfattas hur begreppen från de olika 
teoriinriktningarna kan ses i relation till varandra och således hur de kan ha 
en kompletterande funktion gentemot varandra i analysen. Till att börja med 
koncentrerar jag mig på de centrala begreppen översättning, lärande och 
ömsesidig anpassning. Därefter presenterar jag en sammanfattande begrepps-
ram för tolkningen av mina data.  

4.3.1 Begreppen lärande och ömsesidig anpassning för-
djupar översättningsperspektivet 
Översättning är ett centralt begrepp i den resemetafor som utgör ram och 
struktur för studien. Översättningsbegreppet och lärandebegreppet har många 
beröringspunkter, även om de två begreppen återfinns inom olika teoribild-
ningar. 

I ett översättningsperspektiv är idén i fokus och den förändring som den 
genomgår i mötet med nya kontexter under resans gång (Erlingsdóttir, 1999). 
För att en förändring ska kunna ske och för att idén överhuvudtaget ska 
kunna leva vidare, är den beroende av människor som tar fasta på idén och 
översätter den (Latour, 1986a). Översättning kan därmed ses som en ömse-
sidig process, där både idé och aktörer, eller annorlunda uttryckt översättare 
och det som ska översättas, är involverade (Blomquist, 1996). I den 
processen förändras inte bara idén utan även översättaren (Blomquist, 1996; 
Czarniawska & Joerges, 1996).  

I det lärandeperspektiv som presenteras i det här kapitlet är inriktningen 
den förändring i tanke och handling som sker hos subjektet (individer och 
kollektiv), vilken formas av samspelet mellan subjekt och miljö (Billet, 2004; 
Illeris, 2001). I lärandebegreppet inbegrips också att subjektet förändrar för-
hållanden i sin omgivning (Ellström 2006, 2010). När ett subjekt möter en ny 
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idé och bearbetar den, påverkas också idén och den innebörd och tillämpning 
den ges. Med andra ord finns en ömsesidighet mellan förändring av idé och 
subjekt i lärandebegreppet liksom i översättningsbegreppet. Samma processer 
är således verksamma i båda perspektiven, även om de har olika ingångar.   

I ett lärande- och utvecklingsperspektiv på implementering betonas 
ömsesidigheten mellan idén å ena sidan och kontexten och individerna i den å 
andra sidan. McLaughlins (1976, 1990) tes om ”ömsesidig anpassning” 
bygger på att idén som implementeras anpassas till kontexten och att indivi-
derna som har att genomföra förändringen också genomgår en anpassnings-
process där idén påverkar deras agerande. Begreppet ömsesidig anpassning 
och den process det står för innebegriper således på ett tydligt sätt både över-
sättning och lärande. För att en hållbar förändring ska åstadkommas krävs att 
idén integreras hos individerna och att ett lärande sker (McLaughlin, 1976). 
Relaterat till översättning innebär det att ett lärande är nödvändigt för att en 
idé ska kunna översättas i handling och få ett varaktigt inflytande i den lokala 
praktiken. Lärandet kan ha olika djup och karaktär, vilket framgår av inne-
hållet i det här kapitlet. För att en ömsesidig anpassning ska ske, krävs enligt 
McLaughlin (1976) att lärandet blir något mer än ett ytligt tillägnande av 
stoff. Här är faktorer som reflektion, gemensam reflektion och hur reflek-
tionen knyts till den lokala praktiken betydelsefulla för att ett djupare och 
utvecklingsinriktat lärande ska kunna åstadkommas (se exempelvis Boad, 
2006; Ellström, 2006; McLaughlin, 1976, 1999; Ohlsson, 2004).  

Sammanfattningsvis skulle relationen mellan de tre begreppen kunna 
beskrivas på följande sätt. När en idé möter en ny kontext kan man förvänta 
sig att någon form av översättning sker. På samma sätt aktiveras någon form 
av lärandeprocesser. En ömsesidig anpassning kommer till stånd, när det 
verkligen sker en utveckling både av idén och individers förståelse och 
handlande relaterat till den lokala praktiken.38 För att det ska ske krävs en 
bearbetning av idén och en djupgående lärandeprocess (McLaughlin, 1976). 
Utifrån den betydelsen skulle begreppet ömsesidig anpassning, likaväl kunna 
benämnas som ömsesidig utveckling. 

 På vilket sätt skulle då teorier kring lärande och implementering för-
djupa översättningsbegreppet och analysen av översättningsprocesser?  Nyin-
stitutionell teori och idémodellen är främst en organisationsteori, och be-

                                                 
38 McLaughlin (1976) tydliggör den här betydelsen av begreppet ömsesidig 
anpassning genom att konstratera den ömsesidiga anpassningen mot ”co-optation” 
och ”nonimplementation”. Co-optation innebär att det sker en anpassning av idén 
eller projektdesignen, men att inga förändringar uppstår hos personalen i den lokala 
miljön eller att idén medför några förändringar i verksamheten. Nonimplementation 
är tillståndet då projekt avbryts eller då idén eller projektet ignoreras av målgruppen. 
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handlar således översättningsbegreppet utifrån ett övergripande perspektiv. 
Idémodellen ger ett perspektiv att utgå ifrån, där det förutsätts att det sker en 
förändring när idéer möter nya kontexter. Mottagarna av idén ges en avgö-
rande roll för hur och om den översätts och lever vidare. Modellen innefattar 
dock inte några väl utvecklade verktyg för att förstå mottagarnas översättning 
av idén på grupp- och individnivå när den sprids inom en organisation. 
Czarniawska & Joerges (1996) berör dock temat där de antyder att olika 
pedagogiska strategier som tillämpas kan påverka förutsättningarna för en 
idés översättning till handling. Här anser jag att en utveckling av det spåret 
där teorier om lärande och implementering används som analysverktyg, kan 
fördjupa förståelsen för förutsättningarna för översättning, vad som sker hos 
aktörerna i översättningsprocessen och samt vad den resulterar i.  

4.3.2 Mötet mellan idé och subjekt 
Hur begreppen översättning och lärande hänger samman blir också tydligt om 
vi utgår från vad som händer när idén möter aktörer i en specifik kontext. 
Både översättning och lärande kan anta olika former och innebära mer eller 
mindre genomgripande förändringar. Möjligheten finns också att idén inte tas 
om hand överhuvudtaget och passerar utan att ge något avtryck. Nedan 
sammanfattas fyra olika sätt för aktörer, nedan benämnda subjekt, att hantera 
idén. Kategorierna kan tillämpas både på kollektiv och på individuell nivå.  
 
(1) Bekräftelse/legitimering. Idén bekräftar vad som redan pågår och det nya 
bidrar endast till en ny benämning på det redan existerande. Idén ger stöd till 
de befintliga tanke- och handlingssätten. Lärandet sker främst på det retoriska 
planet. 
 
(2) Anpassning till det rådande. Idén översätts på ett sätt som gör att den 
passar in i de rådande sätten att tänka och handla. I det här fallet inträffar inte 
heller någon genomgripande förändring hos subjekten. Lärandet stannar till 
största delen i retoriken. 
 
(3) Anpassning till idén. Idén tas emot på ett okritiskt sätt som en vedertagen 
sanning eller som något de är ålagda att följa. Här kan också specificerings-
graden påverka, då utrymmet för egna tolkningar begränsas om idén har hög 
specificeringsgrad (Johansson, 2002). I processen uppstår ett reproduktivt 
eller anpassningsinriktat lärande hos subjekten. 
 
(4) Ömsesidig anpassning. Både idén och subjekten förändras i en ömsesidig 
anpassningsprocess. En djupare bearbetning av idén görs där både idé och 
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subjekt förändras och något nytt uppstår i den integreringsprocessen. I pro-
cessen inryms både översättning och lärande, där förutsättningar finns för ett 
utvecklingsinriktat  eller transformativt lärande. 
 
I de två första kategorierna medför inte mötet mellan idé och aktör några 
större förändringar av den lokala praktiken. När en idé fungerar som bekräf-
telse på det som redan görs, kan idéns bekräftande funktion dock ge stöd till 
fortsatt utveckling. Den kan också ge stöd åt sådant som inte för verksam-
heten framåt. Om idén upplevs beskriva vad som redan pågår i den befintliga 
verksamheten, kan det tänkas att man därför avstår att bearbeta den vidare, 
vilket kan göra att eventuell utvecklingspotential genom idén går förlorad. 
När idén översätts så att den anpassas till det rådande, skulle motstånd till 
förändringar kunna skönjas. Det nya omvandlas till något som passar in i det 
redan existerande och utveckling undviks. Grunden till handlandet kan också 
finnas i att idén som den presenteras inte upplevs stämma överens med vad 
som krävs för att få arbetet att fungera i praktiken. I det fallet visar aktörerna 
att de tar till sig idén, men fortsätter agera på samma sätt som tidigare. En 
form av särkoppling mellan idé och handling uppstår39 (Meyer & Rowan, 
1977). I de två sista kategorierna sker en förändring hos aktörerna. Anpass-
ning till idén kan innebära att en idé presenteras där det på förhand är relativt 
väl preciserat hur den bör tolkas. Till idén knyts specifika metoder eller 
instruktioner som aktörer på den lokala nivån förväntas följa. Lärandet som 
sker tenderar att bli anpassningsinriktat, där exempelvis nya arbetssätt införs 
utan några större modifieringar från ”ursprungsidén” eller att idén genomgår 
någon lokal anpassning. Den fjärde kategorin representerar den ömsesidiga 
anpassning mellan idé och aktör som McLaughlin (1976) beskriver. En 
anpassningsprocess som är nödvändig för att åstadkomma en genomgripande 
och varaktig förändring. Idén integreras i verksamheten och hos individen, 
samtidigt som idén förändras i relation till subjekten och den lokala 
praktiken.  

Ovanstående kategorisering är emellertid en kraftig förenkling av proces-
serna. I själva översättningsperspektivet förutsätts att det sker en förändring 
av idén när den möter en ny kontext. Någon form av tolkning av idén kan 
alltid förväntas ske när idéer och aktörer möts, förutsatt att idén på något sätt 
tas om hand. Den tolknings- och översättningsprocessen kan förstås som en 
lärandeprocess, även om lärandet skulle stanna på ett ytligt plan. 

                                                 
39 Här kan det handla om att ta till sig en etikett som synliggör att man anammat idén. 
Innehållet av idén omformas dock och anpassas till hur det fungerade innan. 
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4.3.3 En sammanfattande begreppsram 
Till sist presenterar jag här en sammanfattande begreppsram som beskriver 
förhållandena mellan de olika centrala begrepp jag lyft upp i teorikapitlen 
och hur jag kommer att använda dem i analysen. Texten illustreras i en 
grafisk modell i slutet av avsnittet. Modellen är en utveckling av den modell 
som presenterades i föregående kapitel (figur 3:1). 

Idémodellen som beskrevs i kapitel tre, utgör ramen för studien. Jag 
följer den resa som idén om medarbetarskap gör från att den fångas upp från 
diskursnivån av organisationerna och till att den landar hos medarbetarna vid 
de studerade lokala enheterna. Tre anhalter på resan studeras. Den första är 
organisationsnivån, den andra enhetsnivån och den tredje individnivån. Vid 
varje anhalt fokuseras översättningen av idén, både avseende process och 
resultat. En distinktion som görs i avhandlingens tredje frågeställning och 
följaktligen också i analysen, är översättning i ord och handling. Översättning 
i ord relateras till hur idén uppfattas, medan översättning i handling har att 
göra med de konsekvenser som idén fått i praktiken. Översättningsbegreppet 
och lärandebegreppet har många beröringspunkter. Även om perspektiven 
delvis skiljer sig åt, innefattas samma processer i de båda begreppen. I studiet 
av översättningsprocessen ur ett lärandeperspektiv kan genom de analys-
verktyg som finns att tillgå, förståelsen av översättningen på de olika 
nivåerna fördjupas. Begreppet ömsesidig anpassning sammanför begreppen 
översättning och lärande och kan vara till hjälp att tydliggöra vad som sker i 
mötet mellan idé och subjekt och vad det utmynnar i. 

Diskursbegreppet med dess komponenter och relationer används som 
förklaringsmodell i gränssnittet mellan omgivning och organisation, vilket 
således får störst betydelse vid den första anhalten och den översättning som 
görs där. När det gäller relationen mellan diskurs och praktik vill jag särskilt 
lyfta upp ett par aspekter. Det första är den påverkan som diskursen har vad 
gäller vilka idéer som finns att tillgå. Här spelar begrepp som mode och 
institution in, vilka redogjorts för i föregående kapitel. Organisationer fångar 
upp en idé som är aktuell och matchar den till organisationens behov. Det 
andra är att diskursen också fungerar som en arena för produktion, spridning 
och konsumtion av idéer (Furusten, 1996). I den processen kan idéer få ett 
tydligare innehåll som kan få en förankring i diskursen och till viss del med-
verka till ett gemensamt synsätt på idéer och företeelser. Utifrån den ut-
gångspunkten är ett rimligt antagande att innehållet som ges idén om medar-
betarskap i organisationerna också påverkas i någon mån av den aktuella 

- 76 - 



Kapitel 4 – Översättning i ett implementerings- och lärandeperspektiv 
 

diskursen. Den diskurs som jag relaterar till här är de samtal som förs om 
arbetslivet och specifikt om personal/HR-området.40  

Hur en idé sprids och hur medarbetarskapsprojekt eller processer genom-
förs i organisationen har betydelse för idéns översättning på grupp- och indi-
vidnivå. Här använder jag teorier kring implementering som en hjälp till för-
ståelsen. De perspektiv på implementering som behandlas i det här kapitlet 
speglar olika utgångspunkter och intentioner. Det medför också att strate-
gierna kopplat till de skilda perspektiven har olika kriterier för vad som anses 
som en lyckad implementering och kan också förväntas leda till olika resultat 
vad gäller vilket lärande som kan åstadkommas. I ett renodlat top-down per-
spektiv på implementering kan översättningen av idén betraktas som klar när 
den lanseras och det är ledningen som har tolkningsföreträde. Målet är att 
idén ska införlivas i medarbetarna på det sätt som ledningen tolkat idén. En 
strategi i enlighet med det perspektivet kan inte förväntas främja reflektion 
och egna tolkningar av idén. På grund av avsaknad av delaktighet i mål och 
metoder kan också motivationen hämmas när det gäller att ta till sig det nya. I 
ett lärande- och utvecklingsperspektiv däremot, förutsätts förändring och 
strategier med den inriktningen uppmuntrar till reflektion och egna tolk-
ningar. Implementeringsstrategierna analyseras på organisations- och enhets-
nivån och konsekvenserna av de valda strategierna på enhets- och individ-
nivå. 

Kontextens betydelse för hur en idé översätts är en grundläggande aspekt 
i idémodellen, där idén översätts i förhållande till det sammanhang där den 
kommer in (Czarniawska & Joerges, 1996). Även i lärandeteorier är olika 
faktorer i kontexten centralt. Förhållanden i den lokala miljön kan påverka 
det lärande som kan åstadkommas (Billet, 2004; Ellström, 2006a; 
McLaughlin, 1976). Val av strategi för spridning av idén kan också hänga 
samman med kulturella och kontextuella faktorer i respektive organisation. 

                                                 
40 Att den pil som illustrerar idéns resa mellan diskurs och organisation i modellen är 
dubbelriktad, har att göra med den ömsesidiga påverkan som sker mellan diskurs och 
praktik på ett allmänt plan. Idéer fångas upp av organisationer och översätts i 
praktiken. Då aktörer i organisationer också är delaktiga i diskursen, är ett antagande 
att de erfarenheter som görs i de specifika organisationerna också kan komma 
diskursen till del och påverka hur idén behandlas vidare. I de organisationer som 
studerats har sådana processer förekommit. Dock är fokus för min studie vilken 
betydelse den diskursiva idén om medarbetarskap fått på olika nivåer i de båda 
studerade organisationerna. Det är den ömsesidiga anpassningen mellan idé och 
subjekt som sker inom organisationerna som studeras, inte hur översättningen och 
användningen av begreppet påverkar diskursen i sin tur. 
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Utifrån de utgångspunkterna är det också relevant att lyfta fram kontexten i 
analysen. 

Allt som ovan beskrivits innesluts i den rådande tidsandan. En förut-
sättning för att en idé ska få genomslag är att den appellerar till något som 
uppfattas vara i tiden (Abrahamson, 1996; Czarniawska & Joerges, 1996). 
Det gäller i alla sammanhang på samtliga nivåer i organisationen. Hur idén 
om medarbetarskap kan relateras till den rådande tidsandan, behandlas före-
trädesvis i diskussionskapitlet. 
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Figur 4.1:  Begreppsram och analysmodell för studien. 
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5. Metod 

I det här kapitlet redogör jag för mina metodologiska utgångspunkter och 
beskriver tillvägagångssättet för fallstudierna som avhandlingen bygger på, 
samt hur datamaterialet analyserats. Jag diskuterar även kvalitativa och etiska 
aspekter relaterat till genomförande och redovisning av forskningsprojektet. 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 
En aspekt som är av betydelse för de metodologiska ställningstagandena är 
vilken grundsyn forskaren har vad gäller ontologiska och epistemologiska 
förhållanden, det vill säga forskarens verklighetsuppfattning och kunskaps-
syn. Motpolerna i synsätt är en ontologiskt och epistemologisk realism kontra 
idealism (Barbosa da Sivia & Wahlberg, 1994) eller konstruktivism. 
Ontologisk realism innebär enkelt uttryckt att verkligheten betraktas som 
något som finns oberoende av hur människan upplever den, vilket motsvarar 
en epistemologi där kunskapsobjektet betraktas en del av denna oberoende 
verklighet och att målet är att i kunskapssökandet komma så nära den objek-
tiva verkligheten som möjligt. Motsatsen finner vi i uppfattningen om att det 
inte finns någon verklighet utanför det mänskliga medvetandet och att det 
därför inte är någon mening att söka en objektiv kunskap. Det som är 
intressant är subjektiva data och hur människor konstruerar sin verklighet och 
tilldelar den mening (Barbosa da Sivia & Wahlberg, 1994; Yardley & Marks, 
2004).  

De flesta forskarnas uppfattningar finns dock någonstans mitt emellan de 
ovan beskrivna polerna (Yardley & Marks, 2004), vilket också är en stånd-
punkt som jag intar. Barlebo Wenneberg (2001) beskriver olika social-
konstruktivistiska hållningar där radikaliteten i synsättet skiljer sig åt. Jag 
tycker det finns en poäng i de mindre radikala formerna av socialkonstruk-
tivism.  I ett sådant synsätt ifrågasätts det som betraktas som naturligt, eller 
strukturer som tas för givna. Det som har fått statusen som en institution eller 
som upplevs som naturliga handlingssätt i specifika situationer, hade kunnat 
vara annorlunda. Problemet med ett renodlat konstruktivt perspektiv är dock 
att det är möjligt att gå hur långt som helst i relativism, som till slut leder till 
att det inte finns några fasta hållpunkter och något som kan uppfattas som 
naturliga skeenden (Barlebo Wenneberg, 2001).  

Inom den realistiska inriktningen finns också nyanserade alternativ, där 
subjektiva aspekter och sociala faktorer inberäknas och som i någon mening 
kan sägas närma sig de tankar som finns inom ett konstruktivistiskt synsätt. 
En variant är kritisk realism. Ontologiskt innebär den inriktningen en 
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uppfattning om att verkligheten existerar oberoende av hur vi uppfattar den. 
Däremot innefattar den en viss grad av kunskapsrelativism (Danermark m fl, 
2003). I den kritiska realismen görs en uppdelning av verkligheten i tre olika 
domäner. Den faktiska domänen representerar vad som sker, oberoende om 
vi erfar händelserna eller inte. I den empiriska domänen ryms sådant vi erfar. 
Slutligen utgörs verklighetens domän av bakomliggande mekanismer, som 
påverkar händelserna (Bhaskar, 1975/2008; Danermark m fl, 2003). I 
forskningen gäller det att utifrån de direkta erfarenheterna, utröna vilka 
mekanismer som ligger bakom och som producerar de händelser som är 
uppenbara i den empiriska världen. Den kunskap vi kan erhålla om verklig-
heten via forskning är dock påverkad av teorier på olika sätt, ofullständig, 
och föränderlig. En kärnpunkt i den kritiska realismen är uppfattningen att 
det råder en väsenskillnad mellan objekt inom samhällsvetenskapen från 
objekt inom naturvetenskapen. Inom samhällsvetenskapen är studieobjektet 
både socialt definierat och socialt producerat, det vill säga att det som 
studeras är tolkningar av en realitet som i grunden är socialt konstruerad. 
Samhället förändras kontinuerligt genom människors reflexivitet och 
aktivitet. Därför är det inte som i naturvetenskapen, möjligt att utifrån 
kunskapen om grundläggande mekanismer göra prediktioner om framtiden. 
Likväl, menar man inom den kritiska realismen, rör det sig om något verkligt 
och att det finns underliggande mekanismer i ett komplext system som 
påverkar händelser i den sociala världen, vilka det är möjligt att nå en mer 
eller mindre sanningslik kunskap om (Danermark m fl, 2003). 

I min studie har jag använt två olika teoribildningar, med olika under-
liggande perspektiv. Idémodellen vilar på ett konstruktivistiskt synsätt, 
medan det i de teorier om lärande jag använt antyds i enlighet med kritisk 
realism att det finns generella mekanismer som påverkar förutsättningar för 
lärande och förändring, det vill säga mekanismer som har potentialen att 
producera händelser. Med tanke på studieobjektet ser jag inga motsättningar i 
det.41 Ett sätt att se det är att de olika perspektiven belyser skilda delar och 

                                                 
41 Alvesson & Sköldberg (2008) för en kritisk diskussion om kritisk realism och 
menar att det finns en skarp skiljelinje mellan den och socialkonstruktivism. Inom 
den senare är den socialt definierade verkligheten och hur den konstrueras centralt, 
medan man inom kritisk realism främst fokuserar objektiva djupstrukturer och 
mekanismer. Detta menar de leder till olika typer av studier. Andra ser dock likheter 
mellan inriktningarna och menar att skiljelinjen går mellan de mer radikala formerna 
av socialkonstruktivism och kritisk realism (Delanty, 2005 i Alvesson & Sköldberg, 
2008). Min uppfattning ligger i linje med den senare ståndpunkten. Som jag ser det är 
mycket av det som sker i samhället, organisationer och grupper socialt konstruerat, 
samtidigt som det också kan finnas underliggande mekanismer som påverkar den 
sociala verkligheten. 
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olika aspekter av processen. För studiens vidkommande intar jag här ett 
pragmatiskt perspektiv där jag valt perspektiv och angreppssätt efter vad jag 
anser fruktbart och som kan vara till hjälp för att besvara mina forsknings-
frågor (Yardley & Mark, 2004).   

5.2 Kvalitativt inriktad flerfallstudie 
Inriktningen i avhandlingen är studiet av idéer och vad som händer i mötet 
mellan idéer och subjekt. Specifikt är jag intresserad av hur idén om 
medarbetarskap tillämpas och översätts av aktörer i organisationers praktik. 
Då jag söker efter mening och innebörder som aktörerna tilldelar idén, kan 
valet för mig att göra en kvalitativ studie ses som naturligt (Starrin, 2004). 

Studien är utformad som en flerfallsstudie innefattande två fall, där varje 
fall har flera analysenheter (Yin, 2007). Fallen utgörs av två organisationer, 
och analysenheterna i respektive organisation av organisationen ur ett 
övergripande perspektiv, den enhet respektive de grupper som studerats samt 
slutligen de individuella medarbetarna. Det finns flera skäl varför jag valt en 
sådan design. Fokus för studien är vilken betydelse idén om medarbetarskap 
fått i specifika kontexter och hur den översatts i lokala sammanhang. Hur 
översättningen sker och vad den resulterar i är beroende av den jord där idén 
landar, det vill säga situationen i de aktuella organisationerna (Czarniawska 
& Sevon, 1996).  Medarbetarskap är inte heller ett isolerat fenomen, utan är 
beroende av andra faktorer såsom ledarskap och organisation och det samspel 
som sker dem emellan. För att skapa en förståelse för hur idén om 
medarbetarskap översätts krävs således att hänsyn tas till flera aspekter och 
till det sammanhang där medarbetarskap tolkas. När kontextuella faktorer är 
väsentliga, är fallstudier lämpliga att använda (Yin, 2007). Redan från början 
var jag inställd på att göra en flerfallsstudie med minst två organisationer. En 
flerfallsstudie möjliggör jämförelser mellan olika fall, vilket kan ge, som jag 
ser det, en större skärpa i analysen, då jag kan konstratera de olika fallen mot 
varandra.42 

5.3 Tillvägagångssätt 
I det följande beskrivs tillvägagångssättet för fallstudien, från urval av 
organisationer och enheter till det konkreta genomförandet och återföring av 
resultat. 

                                                 
42 Yin (2007) påpekar att det är en fördel med flerfallsstudier med minst två fall 
gentemot enfallsstudier. Det stärker studiens validitet och kan ge en bra grund för 
teoretisk replikation, det vill säga att de ”förutsäger olikartade resultat, men av 
förutsägbara anledningar” (Yin, 2007, s 69) 
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5.3.1 Urval av organisationer och enheter 
Då jag ville försöka fånga hur idén om medarbetarskap översätts i olika 
miljöer, inriktades urvalet på organisationer som skiljde sig åt vad gäller 
exempelvis huvudman, bransch och typ av arbetsuppgifter för personalen. 
Det fanns dock några grundläggande gemensamma kriterier för urvalet, vilket 
syfte och frågeställningarna för avhandlingen delvis stipulerar. För att kunna 
besvara frågeställningarna var en förutsättning att organisationerna genom-
fört ett officiellt arbete med medarbetarskap, där medarbetarskapsbegreppet 
var centralt. Arbetet skulle heller inte vara i startfasen, utan skulle ha pågått 
helst i flera år.  

Inom varje fallorganisation avsåg jag att fokusera en eller ett fåtal 
enheter. Där gällde det på samma sätt som i organisationen i stort, att man vid 
enheten på något sätt skulle ha berört medarbetarskapet, så att medarbetarna 
rimligtvis kunde ha en uppfattning om vad det innebär. För att ha en möjlig-
het att påträffa variationer i översättningen av medarbetarskapet i handling, 
krävs dessutom att medarbetarna har en viss grad av självständighet i arbetet. 
Det ska finnas möjlighet till variation i utförandet och frihet att fatta beslut 
som rör det egna arbetet. Ett tredje kriterium var att avdelningen varit något-
sånär intakt under perioden arbetet med medarbetarskap pågått, vad gäller 
ledarskap och personalsammansättning. 

Urvalet av den första organisationen, landstinget, gjordes först med tanke 
på en inledande pilotstudie. Den organisationen blev senare också ett skarpt 
fall i huvudstudien. Jag fick kännedom om landstingets arbete med medar-
betarskap genom en publikation från Trygghetsfonden, där de deltagit i ett 
projekt om medarbetarskap och sökte sedan vidare information om det via 
nätet. Därefter kontaktade jag den personalstrateg vid den centrala landstings-
förvaltningen som drev processen och fick där ett positivt gensvar. Personal-
strategen förmedlade vidare kontakter till en enhet vid ett av landstingets 
sjukhus där pilotstudien senare genomfördes september 2006 (se vidare under 
rubriken pilotstudie). Vid den skarpa studien gjorde jag ett nytt urval av en 
enhet vid samma sjukhus. Då kontaktade jag sjukhuset direkt via personal-
konsulterna som har sitt arbetsfält över hela sjukhuset. Jag skickade också ett 
utförligt brev till dem, där uppläggningen av den planerade studien beskrevs 
och en fråga ställdes om hjälp att finna avdelningar som uppfyllde kriterierna 
för urval. 

Den andra organisationen, serviceorganisationen vid det statliga bolaget, 
kom jag i kontakt med genom den konsult som anlitats av den för att starta 
upp ett medarbetarskapsprogram i organisationen. Konsulten förmedlade 
kontakten till den som ansvarade för programmet. Våren 2007 träffade jag 
den programansvarige för ett inledande samtal. Därefter tog hon upp min 
förfrågan om tillträde att genomföra studien i bolagets ledningsgrupp, vilket 
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de gav mig.  Den programansvarige hjälpte mig sedan att identifiera enheter 
som uppfyllde mina urvalskriterier. Utifrån ytterligare ett samtal med 
programansvarig som gav mig en fylligare information om de aktuella 
enheterna, gjorde jag sedan mitt urval. 

5.3.2 Undersökningsdesign  
Nedan beskriver jag först den generella designen av studien och går därefter 
in på hur jag genomfört studien i respektive organisation. Fallen utgörs av 
organisationerna och studieobjektet är hur man översatt idén om medarbetar-
skap. Båda organisationerna har bedrivit ett strukturerat medarbetarskaps-
program, som utgör utgångspunkten för studien. Som beskrivits i tidigare 
kapitel är den teoretiska ramen för studien Czarniawska & Joerges (1996) 
metafor om en idés resa, från att den fångas upp i organisationen till att den 
landar hos de enskilda medarbetarna. I båda fallen har resan startat på en 
övergripande administrativ nivå och sedan via den formella hierarkin förts 
vidare i organisationen. Förutom att jag gör en komparativ flerfallstudie görs 
också jämförelser mellan de olika nivåerna i organisationerna avseende hur 
idén översatts och hur medarbetarskapsbegreppet tolkas. De tre nivåerna som 
studeras utgör således separata analysenheter.  

Den konkreta uppläggningen av studien skiljer sig åt på vissa punkter i 
de båda fallorganisationerna beroende på hur organisationen ser ut och hur 
arbetet med medarbetarskapsprogrammen var organiserat i respektive organi-
sation. Den övergripande designen följer dock samma principer, vilka 
illustreras i figur 5.1. 

Eftersom ett särkskilt fokus riktas mot medarbetarna vid de enheter som 
varit föremål för studien, har jag placerat dem i mitten av bilden. Resultaten 
grundar sig främst på intervjuer. Som komplement till intervjuerna har jag 
gjort observationer där jag följt med medarbetare under ett arbetspass. 
Medarbetarna innefattas också av nästa analysnivå, enheten. Enhets-
/gruppcheferna har intervjuats vid två tillfällen. Det första tillfället var innan 
medarbetarna intervjuats och det andra efter alla medarbetarintervjuer var 
genomförda. I den första intervjun ställdes frågor om enheten och hur de 
arbetat med medarbetarskap vid enheten. Intervjun syftade också till att ringa 
in chefens perspektiv på medarbetarskap. Den andra intervjun var en uppfölj-
ningsintervju, vars innehåll delvis bestämdes utifrån vad som kommit fram i 
medarbetarintervjuerna. Studien vid enheten innefattade också deltagande vid 
enstaka enhetsmöten och genomgång av enhetsspecifika dokument. 
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Figur 5.1: Undersökningens design. 

 
 
Enheten är en del av organisationen i sin helhet. På den övergripande 

nivån där programmen initierats, har intervjuer genomförts med de som 
ansvarade för och har varit med att utveckla och genomföra programmen. Jag 
har också tagit del av dokument, alltifrån årsredovisningar, policydokument 
till särskilda dokument som berör medarbetarskap och medarbetarskaps-
programmen. Det huvudsakliga syftet med studien på den nivån var dels att 
ta reda på hur idén om medarbetarskap kommit in i organisationen och när 
begreppet medarbetarskap började användas samt vad som ligger bakom 
uppstarten av medarbetarskapsprogrammen. Det gav också en ram och en 
tolkningsbas för studien på enhets- och individnivå. Fackliga representanter 
har intervjuats. Vilken nivå de representerat har delvis att göra med hur det 
fackliga arbetet är organiserat i organisationerna. En betydande aktör för 
programmens utformning är de externa konsulterna som anlitats av 
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organisationerna i samband med utveckling av och genomförande av 
medarbetarskapsprogrammen, varför de också intervjuats. Inom landstinget 
består den övergripande nivån av två led, den landstingsövergripande nivån 
och sjukhusnivån. Förutom strateger på den förstnämnda nivån har intervjuer 
genomförts vid sjukhusnivån med aktörer som alla haft en roll i arbetet med 
medarbetarskap vid sjukhuset och som direkt eller indirekt har påverkat 
arbetet med medarbetarskap på enhetsnivån.  

5.3.3 Pilotstudie 
I september 2006 genomförde jag som tidigare nämnts, en pilotstudie vid det 
landsting som senare blev en av de två fallorganisationerna i den skarpa 
studien. Syftet med pilotstudien var att testa den design och de intervjuguider 
och frågeställningar som jag utarbetat. Uppläggningen var ett miniformat av 
den design som var tänkt att gälla för de fallstudier som skulle ingå i avhand-
lingen. Det började med en kontakt med den personalstrateg som ansvarat för 
utvecklingen av programmet och insamlande av relevanta dokument som 
berörde organisationen och arbetet med medarbetarskap. Hon förmedlade 
sedan vidare en kontakt till en enhet som aktivt arbetat med medarbetarskap, 
vars chef jag senare själv kontaktade för att höra om intresse fanns att delta i 
pilotstudien. Jag fick ett jakande svar. Vid enheten, vilken svarade för sjuk-
gymnastiken vid sjukhuset, intervjuade jag förutom enhetschefen fyra 
medarbetare tillhörande de två dominerande yrkeskategorierna vid arbets-
platsen, tre sjukgymnaster och en undersköterska/sjukgymnastbiträde. 
Dessutom intervjuades inledningsvis den personalkonsult som hade rollen 
som processtödjare gentemot enheten i medarbetarskapsprocessen. 

Pilotstudien ledde till att jag förändrade intervjuguiden för medarbetarna 
till viss del, även om den i stort sett fungerade bra både som jag själv upp-
fattade det och enligt intervjupersonernas utlåtande om intervjun. Föränd-
ringarna bestod i förtydliganden av några frågor, ytterligare frågor lades till 
samt att jag strök en fråga som inte fungerade. Intervjuguiden för chef och 
processtödjare omarbetades inte nämnvärt och ingen förändring av studiens 
generella uppläggning gjordes. 

 Då landstinget uppfyllde de kriterier på fallorganisationer jag satt upp, 
beslutade jag mig för att använda landstinget som ett fall i den skarpa studien. 
Jag valde dock av olika skäl att inte gå vidare med den enhet där jag 
genomfört pilotstudien, utan lät den studien enbart vara det lärtillfälle som 
den var avsedd att vara inför avhandlingens senare studier. 
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5.3.4 Genomförande av studien vid landstinget 
Genom att jag genomfört en pilotstudie vid landstinget var redan arbetet med 
den skarpa studien påbörjad, vad gäller upparbetande av kontakter och 
kännedom om organisationen och det medarbetarskapsprogram som pågick. 
Jag bestämde mig också för att fortsätta vid samma sjukhus som pilotstudien. 
Eftersom personalkonsulterna vid sjukhuset har en god överblick över hur 
enheterna arbetat med medarbetarskapsprocessen kontaktade jag dem inför 
urvalet av enhet, vilket beskrivits ovan (se avsnitt 5.3.1) Valet föll på 
intensivvårdsavdelningen, vars chef jag kontaktade och försäkrade mig om 
tillträde för att genomföra studien vid enheten. Chefen skickade på begäran 
från mig en personallista där det framgick vilken yrkeskategori personerna 
tillhörde, ålder, antal år de arbetat vid enheten samt om de arbetade dag eller 
natt. Därefter gjorde jag ett urval av intervjupersoner från den listan. 
Kriterierna för urvalet var att det skulle vara så stor spridning som möjligt 
vad gäller ålder och anställningsår. De olika yrkesgrupperna skulle vara 
representerade någotsånär proportionerligt, med minst tre personer från varje 
definierad yrkesgrupp43. I urvalsförfarandet uteslöt jag de få personer som 
endast arbetade natt, samt de som enligt förteckningen hade kortare anställ-
ningstid än vad som arbetet med medarbetarskapsprocessen pågått. Av de 
drygt 40 anställda vid enheten, var tre män. Därför var det inte möjligt att 
uppnå någon jämn könsfördelning i urvalet. För varje person jag valt ut, utsåg 
jag också en reserv, för att vid bortfall kunna göra ett likvärdigt fyllnadsurval. 
Av de tillfrågade tackade en person nej till att delta. De övriga var villiga att 
låta sig intervjuas. Totalt intervjuades tio medarbetare vid enheten. Sju av 
dem var sjuksköterskor och tre undersköterskor.  Två fackliga represen-
tanter44 som både hade anknytning till enheten och som arbetade centralt med 
fackliga frågor vid sjukhuset intervjuades. I den mån de var delaktiga i 
arbetet med medarbetarskap i egenskap av medarbetare vid enheten, har 
resultatet från de intervjuerna också tagits med i redovisningen av resultatet 
från medarbetarintervjuerna. 

                                                 
43 De yrkesgrupper som är anställda vid enheten är sjuksköterskor och underskö-
terskor. Det finns olika utbildningsnivåer för sjuksköterskor. De med vidare-
utbildning inom intensivvård och de som saknar vidareutbildning. I urvalet har jag 
med personer från båda utbildningsnivåeerna, men jag behandlar dem som en 
gemensam yrkesgrupp i avhandlingen. 
44 En facklig representant från Kommunalarbetareförbundet (undersköterska) och en 
från Vårdförbundet (sjuksköterska). 
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Studien genomfördes i mars 2007 och inleddes med intervjuer med 
personalkonsult tillika processtödjare45 samt enhetschef. Därefter 
intervjuades medarbetarna. Under datainsamlingsperioden deltog jag vid en 
arbetsplatsträff, där jag informerade om studien och vad den innebar. 
Observationer av en sjuksköterska och en undersköterska som tidigare 
intervjuats gjordes i slutet av intervjuperioden. Intervjuomgången avslutades 
med ytterligare en intervju med enhetschefen. Dessutom tog jag del av 
enhetsspecifika dokument såsom protokoll från arbetsplatsträffar som ägt 
rum från 2003 fram till 2007, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, 
en förteckning över ansvarsområden och vilka som innehade 
ansvarsuppgifter samt dokumentation från arbetet med medarbetarskap vid 
enheten.   Hösten 2008 genomfördes kompletterande intervjuer med 
verksamhetsområdeschef46 samt den person som hade funktionen som 
personalchef när medarbetarskapsprogrammet initierades vid sjukhuset. 
Dessutom intervjuades ytterligare en personalstrateg vid landstingskansliet. 
Slutligen genomfördes en telefonintervju i oktober 2008 med ännu en person 
vid landstingskansliet, vilken arbetat med utveckling av medbestämmande i 
organisationen och som liksom ovan nämnd personalstrateg också varit 
involverad i arbetet med framtagandet av den personalpolitiska plattformen. 
Intervju med den konsult som anlitats i utvecklingen av 
medarbetarskapsprocessen gjordes sommaren 2008. 

ades sommaren 2008, när studien i 
orga

                                                

5.3.5 Genomförande av studien vid det statliga bolaget 
Våren 2007 hade jag den första kontakten med serviceorganisationen vid det 
statliga bolaget. Jag träffade ansvarig för medarbetarskapsprogrammet vid tre 
tillfällen. Det första var ett introducerande samtal, medan de två andra 
innefattade inspelade intervjuer. Vid de tillfällena identifierades bland annat 
nyckelpersoner i processen, vilka jag intervjuade under våren och sommaren. 
De som intervjuades var den tidigare personalchefen som tagit initiativet till 
medarbetarskapsprogrammet och den nuvarande som vid studiens genom-
förande var den chef som hade det övergripande ansvaret för programmet. 
Även fackliga representanter från SIF och SACO intervjuades. SEKOs 
representant intervjuades under hösten samma år. Konsulten som anlitats för 
medarbetarskapsprogrammet intervju

nisationen i övrigt var avslutad.  

 
45Vid sjukhuset fungerade personalkonsulterna som processtödjare i medarbetar-
skapsprogrammet. I rollen ingick framförallt att stödja cheferna som har/hade 
huvudansvaret för att driva processen vid enheterna. 
46 Verksamhetsområdeschef är chefsnivån ovanför enhetschefen.  
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Utifrån tydliga kriterier, fick jag som ovan beskrivits (se avsnitt 5.3.1) 
hjälp av programansvarig att plocka ut några enheter som uppfyllde dem. Av 
de arbetsplatser som passade in på kriterierna valde jag ut två grupper inom 
en IT-enhet, som delvis arbetat med medarbetarskapsprogrammet tillsam-
mans. Grupperna bestod av så pass få medarbetare, sju respektive åtta, att det 
var hanterligt att intervjua samtliga, vilket jag också bestämde mig för att 
göra. Jag kontaktade gruppcheferna för de båda grupperna i början av 
sommaren för att höra om intresse fanns att delta. Jag skickade också ett 
informationsbrev att dela ut till de berörda medarbetarna med förfrågan om 
de var villiga att ställa upp för intervju. Vid senare kontakter med grupp-
cheferna gav de sitt godkännande att genomföra studien och meddelade att 
medarbetarna också var villiga att låta sig intervjuas.  Liksom vid landstinget 
inleddes studien vid respektive grupp med att jag intervjuade gruppchefen. 
Därefter intervjuades medarbetarna. Totalt genomfördes observationer av 
fem medarbetare, två i den ena gruppen (Grupp 1) och tre i den andra (Grupp 
2). Studien avslutades med ytterligare en intervju med respektive gruppchef. 
Intervjuerna och observationerna genomfördes under hösten 2007. Dokument 
om organisationen, medarbetarskapsprogrammet och policydokument liksom 

rligt del av under studiens gång. 

dieobjektets kom-
plex

r. Huvudkällan är dock intervjuer. Nedan redogör jag för hur jag 
använt de olika metoderna samt reflekterar kring hur de har kompletterat 

enhetsspecifika dokument tog jag kontinue

5.3.6 Datainsamlingsmetoder 
I en fallstudie finns möjligheten att studera en enhet eller företeelse med hjälp 
av flera olika metoder och med data från flera källor (Yin, 2007).  Genom en 
sådan triangulering kan en metods svagheter kompletteras av en annan 
metods styrka (Merriam, 1994). Användning av olika datakällor kan stärka 
resultatens trovärdighet, om det visar sig att det råder en samstämmighet 
mellan data från de olika källorna (Yin, 2007). Det är dock viktigt att komma 
ihåg att olika slags data ofta ger delvis skilda resultat, då varje metod har sin 
styrka i vilka nyanser av verklighen som den kan bidra med att belysa 
(Patton, 2002). Dessutom kan skillnaderna som framkommer vara intressanta 
i sig i en kvalitativ studie, då syftet är just att fånga stu

itet. Då kan triangulering ge klarhet i de skilda verkligheter som kan råda 
och olika uppfattningar om dem som finns (Stake, 2005).   

De metoder jag valt att använda är intervjuer, observationer och doku-
mentstudie

varandra. 
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Intervjuer 

Totalt innefattar studien 46 intervjuer med 42 olika individer. Intervjuerna på 
den övergripande nivån hade en orienterande karaktär. Innan intervjuguiderna 
utformades tog jag del av dokument, vilka också påverkade vilka frågor jag 
ställde. Dokumenten gav mig en överblick över organisationen och dess 
medarbetarskapsprogram, medan intervjuerna fördjupade och kompletterade 
bilden från varje intervjupersons särskilda perspektiv. I intervjuerna uppstod 
frågor efterhand som jag önskade få svar på och frågeställningarna skiftade 
också beroende på vilken roll den intervjuade hade i organisationen och 
medarbetarskapsprogrammen. Därför var de intervjuguider som användes i 
de här intervjuerna inte identiska. Däremot har några frågor ställts till 
samtliga i studien, vilka främst berör synen på begreppet medarbetarskap och 
förhållandet mellan medarbetarskap och ledarskap. På enhetsnivå har 
däremot samma intervjuguider använts med små anpassningar till respektive 
organisation.47 

Samtliga intervjuer var halvstrukturerade (Kvale, 1997). De var struktu-
rerade efter teman. Frågorna var mestadels formulerade i förväg, men i inter-
vjusituationen ställde jag inte frågorna alltid på samma sätt och tog mig också 
friheten att kasta om ordningen, då det kändes naturligt för samtalet. Intervju-
svaren följdes också upp med följdfrågor. Intervjuerna genomfördes i en 
ostörd miljö, oftast i ett neutralt sammanträdes- eller samtalsrum. Alla inter-
vjuer spelades in efter medgivande av intervjupersonerna. De inspelade inter-
vjuerna transkriberades sedan till största delen av en extern resurs. När jag 
fick tillbaka de transkriberade intervjuerna lyssnade jag på inspelningarna 
samtidigt som jag korrigerade uppenbara fellyssningar. För att lättare kunna 
hitta i den omfattande textmassan, strukturerade jag intervjuerna genom att 
skilja på huvudfrågor och följdfrågor, samt skriva in temana för fråge-
områdena enligt intervjuguiden.  

Totalt 25 medarbetarintervjuer genomfördes vid de studerade enheterna. 
Intervjun med medarbetarna inleddes med frågor som berörde den specifika 
arbetssituationen, där jag sökte få en bild av arbetets karaktär. Därefter följde 
kärnfrågor om medarbetarskap. Några frågor handlade om hur de konkret 
arbetat med medarbetarskap inom enheten och i vilken mån intervjupersonen 
deltagit i aktiviteterna samt hur vederbörande upplevt programmet. Andra 

                                                 
47 Det huvudsakliga innehållet i intervjuerna med enhetschefen/gruppcheferna har 
beskrivits tidigare i metodkapitlet i avsnitt 5.3.2. De intervjuer som genomfördes 
med enhetschefen efter att medarbetarna intervjuats var en uppföljnings- och kom-
pletteringsintervju, vilket innebär att de frågor jag ställde var en följd av vad som 
framkommit tidigare i studien och vilka luckor som fortfarande behövde fyllas för att 
slutföra studien vid enheten. 
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frågor hade fokus på intervjupersonens syn på medarbetarskap i olika 

un fick 
jag 

                                                

avseenden.  

Observationer 

För att få en större förståelse av det sammanhang där studierna genomfördes, 
det vill säga ”livet på enheten”, och hur medarbetarskapet kan ta sig uttryck i 
praktiken, valde jag att genomföra ett antal observationer (se Merriam, 1994; 
Yin, 2007).  Observationerna utfördes i form av ”skuggning” (Czarniawska, 
2007) där jag följde en medarbetare under ett arbetspass. Vid landstinget 
observerades en undersköterska under ett dagpass och en sjuksköterska på ett 
kvällspass. Inom det statliga bolaget genomfördes fem observationer av 
supporttekniker under sammanlagt fyra dagar. Då grupperna var placerade 
vid flera orter försökte jag i möjligaste mån täcka in de olika arbetsställena. 
Jag observerade personer som jag också intervjuat. De tillfrågades i samband 
med intervjutillfället. En av anledningarna till det förfaringssättet var att jag 
vid intervjutillfället hade möjligheten att presentera mig själv och min 
forskning och skapa en relation till de personerna. Det tror jag dels kan öka 
möjligheten att de ställer upp på att bli observerade och dels ge förutsätt-
ningar för att observationspersonerna känner sig mer bekväma i min närvaro. 
Alla tillfrågade gav sitt medgivande till observationen. Jag förhöll mig inte 
helt tyst under observationerna, utan förde samtal med de observerade när det 
upplevdes naturligt. Fokus för observationen var den person jag skuggade, 
men samtidigt fick jag också inblick i det sammanhang vilket den obser-
verade var en del av och dennes samspel med miljön och de människor som 
ingick i den. Som ram för observationen hade jag identifierat några teman 
som var särskilt intressanta och som kan sammanfattas i nyckelorden miljön, 
arbetet, samspelet samt specifika händelser som kan kopplas till medarbetar-
skapet.  Kronologiska anteckningar med tidsangivelser fördes, som stöd för 
minnet då jag senare direkt i anslutning till observationen nedtecknade mer 
fullständiga data. I samband med observationerna genomfördes en kort 
intervju med de skuggade där jag ställde frågor kring hur de upplevde att bli 
observerade och om jag påverkat deras beteende på något sätt. I intervj

också tillfälle att spegla mina intryck gentemot deras uppfattning av vad 
som hänt, samt att reda ut eventuella oklarheter. Intervjun genomfördes 
antingen samma dag som observationen ägde rum eller dagen efter.48  

Observationerna har främst utgjort ett komplement till medarbetar-
intervjuerna. Genom observationerna, där jag själv kunde erhålla direkta 

 
48 Intervjuerna i samband med observationerna spelades in och behandlades på 
samma sätt som övriga intervjuer vad gäller transkribering, genomlyssning och 
strukturering. 
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erfarenheter av hur livet på enheten kunde te sig, ökade min förståelse för 
sammanhanget och det som sagts vid intervjuerna. Jag kunde som observatör 
själv bilda mig en uppfattning om miljön och hur aspekter av medarbetar-
skapet tog sig uttryck (se Merriam, 1994). Observationerna genomfördes 

sad omfattning vid särskilda tider, vilket innebär att de inte 

samt organisations-
besk

dock i begrän
självständigt kan ge en heltäckande bild av studieobjektet. 

Dokument 

Den tredje källan som utgör ett viktigt tillskott till studien är dokument, vilket 
jag också berört inledningsvis i det här avsnittet. Dokument har samlats in 
kontinuerligt under undersökningsperioden. Karaktäristiskt för dokument-
studier är att det material som studerats framställts för andra ändamål än 
forskningen (Merriam, 1994), vilket bland annat får följden att det inte alltid 
går att finna motsvarande dokument i de två fallorganisationerna. Materialet 
kan dock delas in i olika typer av dokument som är framställda vid olika 
nivåer i organisationerna. Den första typen är dokumentation kring medar-
betarskapsprogrammet. På den övergripande nivån i organisationerna är det 
till exempel dokumentation av processen som ligger till grund medarbetar-
skapsprogrammet och policydokument som utarbetats, presentationer, 
rapporter, utbildningsmaterial som använts i programmet samt utvärderingar 
av detsamma. Vid enhetsnivån kan det röra sig om planeringsanteckningar 
inför samlingarna och dokumentation från dem samt konkreta handlings-
planer. Hit kan också räknas verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och 
övriga enhetsspecifika dokument där arbetet med medarbetarskap på olika 
sätt dokumenterats. De senare dokumenten kan också hänföras till den andra 
typen av dokument som behandlar organisationerna på ett allmänt plan. 
Exempel på den typen av dokument är årsredovisningar 

rivningar och organisationsskisser. Sammantaget rör det sig om material 
som jag tagit del av genom nätet och annan offentlig information samt sådant 
som jag fått del av från organisationernas representanter. 

Det har hela tiden funnits ett samspel mellan dokumentstudier och inter-
vjuer. Ett exempel är ambitionen att skapa en bild av hur arbetet med medar-
betarskap gått till vid de studerade enheterna. I en översikt över möjliga data-
källor vid en fallstudie påpekar Yin (1997) att en svaghet hos intervjuer är 
brister på grund av minnesluckor. Det var något jag erfor, vilket inte är så 
förvånande då det var minst ett par år mellan det programmen startade och då 
studien genomfördes. Innan intervjuerna vid enhetsnivån påbörjades i 
respektive organisation, hade jag tillgång till material som främst behandlade 
programmet på en övergripande nivå. Den informationen gav mig en ram för 
vilka frågor som var lämpliga att ställa till medarbetarna. Under tiden fick jag 
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ta del av flera enhetsspecifika dokument, som kompletterade intervjusvaren, 
men som jag också kunde få förklarat och samtala utifrån vid senare inter-
vjuer. Vid landstinget var exempelvis protokoll från arbetsplatsträffar från 
perioden som arbetet med medarbetarskap pågått en värdefull källa. Inom det 
statliga bolaget utgjorde anteckningar från planeringen av samlingarna samt 

mans med en av gruppcheferna i den 

Innehållet i återkopplingarna anpassades också till 
mål

statliga bolaget. Till landstinget återfördes resultaten i september 2008. 
Liksom vid grupperna i det statliga bolaget deltog enhetschef samt de medar-

                                                

program en god grund för att tillsam
avslutande intervjun reda ut vad som hänt under programmets gång. 

5.3.7 Återföring av resultat 

Resultaten återkopplades till de organisationer och grupper som deltog i 
studien. Ett skäl till att återkoppla resultaten var att de som deltagit skulle få 
något tillbaka. Ett annat var att verifiera resultaten och kunna föra en 
diskussion kring dem. För att göra återkopplingen hanterlig valde jag ut några 
nyckelområden ur materialet som jag i första hand koncentrerade åter-
kopplingen kring. Den första punkten behandlade arbetet med medarbetar-
skap vid enheten och hur det uppfattats. Den andra hur begreppen medar-
betare och medarbetarskap tolkats och den sista punkten rörde medarbetar-
skap kontra ledarskap. 

gruppen. Vid återföringen av resultaten till central nivå vid det statliga 
bolaget, togs givetvis områden upp som berörde de frågor jag ställt till 
personer på den nivån.  

Återkopplingen till den ena gruppen vid det statliga bolaget ägde rum i 
december 2007 och till den andra gruppen i mars 2008. Närvarande var 
gruppchefen och de medarbetare som hade möjlighet att delta.49 I maj samma 
år återfördes resultaten till personer på den övergripande nivån inom det 
statliga bolaget. Samtliga som intervjuats på arbetsgivarsidan var med. Fack-
liga representanter var inbjudna, men ingen var närvarande. Däremot var 
några med som arbetar inom HR-området och kommunikation, men som inte 
intervjuats.50 Till sist gavs i januari 2009 en genomgång av resultaten till den 
konsult som varit inblandad i medarbetarskapsprogrammet som också inter-
vjuats. Vid den samlingen var ytterligare en konsult från det aktuella konsult-
bolaget med, samt programansvarig för medarbetarskapsprogrammet vid det 

 
49 I grupp 1 var förutom gruppchefen tre medarbetare närvarande och fyra från-
varande. I grupp 2 deltog fem medarbetare av åtta vid återkopplingen samt grupp-
chefen. 
50 Närvarande var programansvarig och de två personalchefer som intervjuats, samt 
två som arbetar med HR i organisationen och en kommunikatör. De tre fackliga 
representanterna som intervjuats var dock frånvarande. 
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betare som intervjuats och som hade möjligheten att vara med. Dessutom 
deltog den personalkonsult tillika processtödjare som intervjuats samt verk-
sam

 tidigare insamlade data och kan därmed ses som en del av 
datainsamlingen. 

d och den slutliga och sammanfattande analysen påbörjas 
(Me

 resultaten relaterats till teori, främst 
nyin

                                                

hetsområdeschefen.51 
Vid varje tillfälle nedtecknade jag den diskussion som fördes i anslutning 

till redovisningen av resultaten. Diskussionerna som följde fördjupade och 
förtydligade mina

5.4 Bearbetning och analys av data 
I kvalitativa studier är analysfasen sällan en linjär process som påbörjas efter 
data samlats in. I stället pågår insamling och analys parallellt (Merriam, 
1994). En preliminär analys kan också påverka den senare datainsamlingen. I 
den studie jag genomfört har erhållna data föranlett ytterligare frågor och 
sökande efter nya data. Ett exempel på det är det som behandlades i de 
uppföljningsintervjuer med enhets-/gruppcheferna, där det som kommit fram 
i studien dittills styrde de frågor jag ställde. Även om analysarbetet pågår 
hela tiden under studien, kommer det småningom in i ett intensivt skede då 
all data är insamla

rriam, 1994).  
De första mera strukturerade analyserna jag genomförde skedde i 

samband med återföring av resultaten till fallorganisationerna. Den insamlade 
datan bearbetades då med utgångspunkt från särskilda teman, som styrde mitt 
sökande i texterna.52 De samtal som fördes vid återkopplingstillfällena, gav 
sedan ytterligare stoff till den fortsatta analysen. Jag har också genomfört 
preliminära komparativa analyser av resultaten från de båda fallorganisa-
tionerna i samband med att jag presenterat resultatet vid seminarier och 
workshops. I de analyserna har också

stitutionell teori och idémodellen. 
I den slutliga analysen i det intensiva skedet enligt Merriams (1994) 

terminologi, både fördjupar jag och breddar den analys jag påbörjat tidigare. 
Jag har gått igenom materialet i sin helhet utifrån avhandlingens syfte och 
frågeställningar. Frågeställningarna är dock vida till sin karaktär, varför jag 
specificerat teman inom dem. Dessa teman har sedan varit utgångspunkten 
för genomgången av det material jag samlat in. Temana är främst generade 

 
51 Sex av de tio medarbetare som intervjuats var närvarande, samt en av de två fack-
liga representanterna som också intervjuats.  
52 Med texter avses här de transkriberade intervjuerna, relevanta dokument samt 
observationsanteckningar, det vill säga all tillgänglig data från den organisation eller 
enhet som jag återkopplade resultatet till. De teman som valdes till återkopplingen 
framgår av avsnittet: 5.3.7 Återföring av resultat. 
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från frågeställningarna och teori, men den insamlade datan har också 
påverkat, inte minst vilka aspekter som jag behandlat vidare i analysen. De 
teman som slutligen valts framgår av resultatkapitlen (kapitel 7 och 8). Inter-
vjusvaren som berör de valda temana har kategoriserats. Eftersom jag 
tidigare gjort återkopplingar som innebar preliminära kategoriseringar, har de 
funnits med som ett underlag i arbetet i analysens intensiva fas. Det senare 
arbetet innebär dock en utveckling av kategorierna, där jag både utvidgat till 
flera kategorier och gjort justeringar i olika avseenden. I bakgrunden fanns 
också anteckningarna från återkopplingarna som bidragit med förtydligande 
av t

olkning av 
det subjektiva, eller som Ödman (1994) beskriver det: 

logiska sammanhang med vad som faktiskt hände. (Ödman, 1994, s 54) . 

espektive fall för att därefter vidta en komparativ analys 
mellan fallen.  

Huberman, 1994; Tobin & Begley, 2004). Slutligen diskuteras i vad mån och 

idigare insamlade data.  
Att analysera kvalitativa data är en dynamisk och till vissa delar intuitiv 

process (Merriam, 1994; Widerberg, 2002) där jag som forskare är det 
huvudsakliga instrumentet. Några principer har dock varit vägledande i 
analysen och som ligger nära ett hermeneutiskt perspektiv. Det gäller både 
när jag behandlat konkreta teman och tolkningen av resultaten i sin helhet. 
Tolkningen av enskilda utsagor måste ses i ljuset av sitt sammanhang, både 
intervjun som helhet och kontexten som intervjupersonen är en del av. 
Samtidigt påverkar de enskilda delarna i materialet tolkningen av helheten. 
En växelverkan sker mellan tolkning av det yttre förloppet och en t

Ett yttre skeende blir belyst genom dess existentiella innebörd för olika 
parter, och den existentiella tolkningens rimlighet klargörs genom dess 

Som jag antytt ovan är inte analysen en linjär process som lätt låter sig 
beskrivas steg för steg. En grundstruktur som framträder och som också 
speglar sig i avhandlingens uppläggning, är att jag börjar med att behandla 
resultaten för r

5.5 Kvalitetsaspekter på studien 
I det här avsnittet behandlar jag kvalitén i mitt forskningsarbete och den 
studie jag genomfört. Jag börjar med att ta upp etiska aspekter. God kvalité i 
forskningen är avhängigt hur forskningsetiska aspekter behandlats, samtidigt 
som en god etik förutsätter att övriga kvalitetsaspekter är tillgodosedda 
(Petersson, 1994). Därefter reflekterar jag kring den forskning jag bedrivit 
inom ramen för den här avhandlingen utifrån några allmänna kvali-
tetskriterier som formulerats för kvalitativa studier (Larsson, 2005; Miles & 
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på vilket sätt studien kan betraktas som överförbar till andra sammanhang, 
det vill säga studiens räckvidd. 

5.5.1 Etiska aspekter  
En forskare möter i olika stadier av forskningen etiska dilemman, inte minst i 
kvalitativa studier där individer på ett direkt sätt bidrar till studien genom att 
dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Fallstudier där organi-
sationer utgör ett fall, kräver också avvägningar i olika avseenden, till 
exempel när det gäller vad som kan behandlas öppet i rapporten och vad som 
bör behandlas konfidentiellt. Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning finns allmänt vedertagna forskningsetiska principer att utgå ifrån, 
samlade i en rapport utgiven av Vetenskapsrådet (1992). En grundläggande 
princip är att en vägning görs mellan vilket kunskapstillskott forskningen kan 
ge och risker för negativa konsekvenser för berörda individer, i första hand 
deltagare i studien. Individskyddet utgör dock utgångspunkten i 
bedömningen (Vetenskapsrådet, 1992).  

Som forskare har jag en plikt att informera presumtiva deltagare vad 
forskningsprojektet innebär och få deras samtycke till medverkan. Det är 
något som varit vägledande för mig på alla plan i organisationerna. Jag har 
muntligt och även i vissa fall skriftligt presenterat min forskning och vad en 
medverkan innebär. Varje medarbetare vid de studerade enheterna som till-
frågades om medverkan, fick ta del av ett brev med dessa uppgifter i 
samband med att de fick förfrågan om att delta. Vid intervjutillfället tog jag 
med mig samma text vilken de fick möjlighet att läsa igenom innan intervjun 
påbörjades. Som inledning till intervjuerna informerade jag först om studien 
och vad medverkan innebar och åter igen försäkrade mig om att de var villiga 
att låta sig intervjuas.  I alla kontakter med organisationerna och dess repre-
sentanter har jag försökt att vara noga med att presentera studien och att 
inhämta samtycke till medverkan.  

Ett dilemma vad gäller samtycke är observationssituationen. Även om 
jag fått medgivande av chef och den som skuggas, kan det finnas personer i 
miljön som inte är informerade i förväg och aktivt gett sin tillåtelse. Det 
gäller främst personer som inte själva tillhör enheten, men som ändå vistas i 
miljön. Vid landstinget kan det vara konsulterande personal och patienter, 
och vid det statliga bolaget rör det sig främst om interna kunder. När situa-
tionen medgav det, berättade jag dock om observationen och dess syfte. 
Personalen som tillhör enheten var emellertid informerad. I landstinget 
informerade jag om observationerna vid ett enhetsmöte och53 vid det statliga 
                                                 
53 Vid enhetsmötet var dock inte alla med som arbetade under de pass där observa-
tionen genomfördes. De personerna informerades av mig vid observationen, där jag i 
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bolaget hade jag möjligheten att tillfråga varje medarbetare om medgivande 
till att genomföra observationer i gruppen, vilket alla gav.  

Ett annat krav enligt de forskningsetiska principerna är att hålla konfi-
dentialitet, det vill säga att personer som intervjuats inte ska kunna gå att 
”...identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 
uppfattas vara etiskt känsliga” (Vetenskapsrådet, s 12). I redovisningen av 
resultaten namnges inte vilka organisationer som studerats. Det framgår inte 
vilka specifika enheter som studeras och vilka personer som ingår i dem. I 
båda organisationerna har jag medvetet valt enheter som inte är unika för 
organisationen som helhet, då det finns mer än en enhet av den karaktären. 
Personer på den övergripande nivån kan vara mera utsatta, då det kan vara 
möjligt att de som känner till organisationerna och deras arbete mera 
ingående skulle kunna se vilka organisationer det rör sig om, trots att de inte 
är namngivna. Dock redovisar jag inte uppgifter som jag bedömer är av etiskt 
känslig karaktär om det finns risk för identifikation. Inom organisationen går 
inte alltid anonymiteten att hålla. Medarbetarnas utsagor redovisar jag dock 
alltid på ett sätt att det inte ska framgå vem som säger vad. Vid åter-
kopplingar av materialet, har jag särskilt tillfrågat enhetscheferna om jag kan 
i återkopplingen redovisa deras perspektiv, vilket de har gett sitt medgivande 
till.  

Avslutningsvis handlar god etik för mig inte bara om att följa formella 
principer. Det är frågan om ett etiskt förhållningssätt och förmåga att bedöma 
vad som är ett riktigt etiskt handlande i varje situation. Ett förhållningssätt 
som är viktigt att tillägna sig som forskare, då etiska dilemman att hantera 
uppstår kontinuerligt under hela forskningsprocessen.54  

5.5.2 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Kvalitet i studier behandlas traditionellt inom ramen för begreppen validitet 
och reliabilitet. Inom kvalitativ forskning har det förts diskussioner kring om 
de begreppen är relevanta i det kvalitativa fältet (Miles & Huberman, 1994; 
Tobin & Begley, 2004). Alternativa begrepp har utvecklats för att bättre 
passa in i sammanhanget, av vilka vissa har en motsvarighet i de traditionella 
kvalitetsbegreppen och andra är unika för kvalitativ forskning. Ett 
övergripande begrepp som används vid kvalitetsresonemang inom kvalitativa 
studier är engelskans ”Trustworthiness” (Tobin & Begley, 2004), vilket kan 
översättas som trovärdighet, tillförlitlighet och pålitlighet.  

                                                                                                                    
samtal berättade om vem jag var, vad jag gjorde och vad syftet med observationen 
var.   
54 Jämför Aristoteles begrepp ”fronesis” (praktisk klokhet). Se exempelvis 
Gustavsson, 2000. 
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Är min forskning trovärdig och tillförlitlig och vad är det i så fall som 
kan anföras som skäl till det? En förutsättning för att det ska vara möjligt att 
bedöma trovärdigheten av slutsatserna är att det finns en tydlighet i 
framställningen där det framgår hur forskaren gått till väga och vad denne 
grundar sina tolkningar på. Jag har försökt att så utförligt som möjligt 
beskriva hur studien genomförts både vad gäller ställningstaganden av olika 
slag och hur jag praktiskt gått tillväga till exempel i hur jag hanterat 
datamaterialet. Jag har också med en utförlig beskrivning av resultaten och de 
teoretiska perspektiv jag grundar tolkningarna på. Dessutom relaterar jag min 
studie till tidigare forskning inom området, och på så sätt förankrar resultaten 
i det aktuella forskningsfältet. 

För att vad som kommit fram i forskningen ska vara tillförlitligt krävs 
också en god empirisk förankring (Larsson, 2005), det vill säga att tolkningar 
är grundade i den verklighet som studerats. Det bygger på att forskaren 
samlat relevanta data på ett sätt som ger en god bild av studieobjektet. Här 
har den metodtriangulering jag använt varit till hjälp. De olika metoderna ger 
information av olika slag, vilket gör att användningen av flera metoder ger en 
fylligare bild av den komplexa verklighet som studerats. Kombinationen av 
metoder gjorde också att oklarheter kunde klargöras, vad gäller faktiska 
händelser, där jag genom de olika metoderna kunde samla pusselbitar som 
tillsammans gav en helhetsbild av de händelser jag sökte information om. Ett 
sätt att verifiera den empiriska förankringen är genom återföring av resultaten 
och tolkningar av dem till organisationerna och de som intervjuats. På vilket 
sätt det gjordes är beskrivet tidigare i det här kapitlet. Larsson (2005) tar upp 
ett problem som kan finnas i denna form av ”respondent validity”, nämligen 
att personer kan känna sig illa berörda och därför inte vill bekräfta de resultat 
och tolkningar som forskaren återför, även om det finns en relevans i dem. 
Det gäller då att som forskare vara medveten om att så kan vara fallet och 
reflektera kring varför resultat inte bekräftades. Vid återkopplingar finns 
också möjligheten till att föra en diskussion kring resultaten, där sådana 
diskrepanser kan behandlas och en fördjupad förståelse kan nås. Vid de åter-
kopplingar jag genomförde, var just diskussionen kring resultaten som följde 
ett viktigt element där de redovisade resultaten klargjordes och fördjupades.  

Vad som redovisas i forskningen bygger ofrånkomligen på val som 
forskaren gör (Larsson, 2005). Det gäller val av vilken data som samlats in 
och från vilka källor data hämtas. Ett annat val är vilka aspekter i det insam-
lade materialet som lyfts fram och som blir föremål för en inträngande 
analys. Min analys sträcker sig från individnivå till organisationsnivå, där jag 
försöker fånga både helheten och delarna. Jag valde dock bort att göra en mer 
omfattande individanalys, med fokusering på sådant som kan ge förståelse 
för resultatet utifrån varje individs specifika bakgrund och uppfattningar om 
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arbetet generellt. En ingående analys av de aspekterna hade kunnat fördjupa 
resultatet, samtidigt som risken också fanns att avhandlingen skulle tappa 
något av sin stringens.  

Slutligen vill jag nämna några ord angående det pragmatiska kriteriet 
(Larsson, 2005; Miles & Huberman, 1994), det vill säga vilket värde som 
studien har för praktiken. Min ambition är att resultaten av min forskning ska 
få en spridning och användning som även sträcker sig utanför forskarsam-
hället. Det bygger dels på att kvalitén i forskningen är god, men också hur 
forskningsresultaten presenteras har betydelse (Larsson, 2005). Då jag 
studerar ett begrepp som främst används i nordiska länder, kan det ur den 
aspekten vara en fördel att avhandlingen skrivits på svenska. Jag har också 
försökt att skriva på ett sätt som gör att texten är någotsånär tillgänglig för de 
som kan tänkas vara intresserade av området i praktiken. Hur jag lyckats med 
det får dock läsaren avgöra. Vilken betydelse som min forskning kan ha för 
praktiken i organisationer har jag reflekterat kring i avhandlingens slut-
kapitel. 

5.5.3 Studiens räckvidd 
En fråga som är av betydelse bland annat för att uppfylla det ovan beskrivna 
pragmatiska kriteriet, är vilken räckvidd som studien kan tänkas ha. Vad 
säger resultaten om de företeelser som studerats i ett vidare perspektiv än just 
de studerade fallen? 

En kvalitativ studie där förhållandevis få personer studerats och där 
urvalet inte gjorts slumpmässigt, kan inte vara föremål för statistisk genera-
lisering, där resultaten direkt kan överföras till en större population (Kvale, 
1997). Det innebär att det utifrån studiens resultat inte går att fastställa hur 
det fungerat vid andra enheter i de båda studerade organisationerna eller hur 
medarbetarskap översatts i andra organisationer. Dock kan resultaten ändå 
vara giltiga och användbara utanför de studerade fallen, utifrån andra former 
av generaliseringar. En sådan form som är relevant för den här studien är 
analytisk generalisering (Kvale, 1997; Yin, 2007), då resultaten relaterats till 
tidigare utvecklade teorier. På så sätt har resultaten satts in i ett större 
sammanhang, där tidigare forskning har vidgat underlaget för de slutsatser 
som dragits av studien. 

Jag ska här ta upp ytterligare två former av generaliseringar som är 
tillämpbara på kvalitativa fallstudier. Det som är gemensamt för dem är att 
generaliseringen görs av de som tar del av studien. Det forskaren bidrar med, 
är att ge det underlag som krävs för att sådana generaliseringar ska vara 
möjliga. 
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Den ena formen handlar om generalisering från det studerade fallet till ett 
annat liknande fall (Firestone, 1993; Larsson, 2001). Ett kriterium som ofta 
nämns i de här sammanhangen är kontextlikhet (Larsson, 2001), där en 
bedömning måste göras av vilka likheter som finns mellan fallen. Firestone 
(1993) gör också en åtskillnad mellan grunderna för slutsatserna. Grundar sig 
resultaten på specifika förhållanden i kontexten eller är det mer generella 
principer som förs fram? I det senare fallet kan fallstudien ha en vidare 
tillämpning i flera sammanhang. 

Den andra formen benämner Larsson (2001) som generalisering via 
igenkännande av en gestaltning, vilket jag uppfattar ligger nära det jag ovan 
refererade från Firestone, vad gäller mer generella principer som inte är helt 
kontextberoende. Genom den tolkning forskaren gör och det sätt på vilket 
forskaren gestaltar resultaten, kan en beredskap skapas hos den som tar del av 
forskningen att känna igen det som gestaltats när det uppträder. Centralt i den 
här tankegången är att forskningen ger verktyg för att upptäcka processer 
eller fenomen som annars är svåra att urskilja (Larsson, 2001). 

Vilket underlag behöver då läsaren för att kunna göra de ovan beskrivna 
formerna av generalisering? När det gäller bedömning av kontextlikhet är det 
viktigt att både kontext och resultat beskrivs utförligt och på en tillräckligt 
djup nivå. En term som används för det inom metodlitteraturen är ”thick 
description” (Firestone, 1993; Larsson, 2001). I avhandlingen har jag försökt 
att göra noggranna beskrivningar av både de kontexter som studerats (se 
kapitel 6) och av resultaten (kapitel 7 och 8), vilket jag hoppas ska vara 
tillräckligt för en sådan bedömning. För att generalisering genom gestaltning 
ska underlättas ställs dessutom krav på en god gestaltning av tolkningarna 
och en retorik som gör att läsaren övertygas (Larsson, 2001). Huruvida 
avhandlingen fyller detta krav får visa sig i hur den tas emot av läsarna.  

 
 
. 
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6. Fallorganisationerna – studiens kontext 

I den analysmodell som presenterades i kapitel fyra, läggs vikt vid kontex-
tuella faktorer. I det följande ges därför en relativt grundlig beskrivning av 
organisationerna där studierna genomförts. Först skildras kontexten i 
landstinget och därefter det statliga bolagets kontext. Beskrivningarna börjar 
med en redogörelse av organisationens karaktär med avseende på typ av 
organisation, verksamhet, styrformer och andra faktorer som ger en bild av 
det yttre sammanhang där studien genomförts. Därefter beskrivs den lokala 
enheten som studerats och de specifika förhållanden som råder där.  

6.1 Landstinget 
Verksamheten i det studerade landstinget syftar till att skapa god hälsa för 
länets invånare och ett livskraftigt län, vilket sammanfattats i visionen: Liv 
och hälsa i Länet. 

Den dominerande verksamheten är hälso- och sjukvård, där cirka 80 
procent av de anställda arbetar. Andra verksamheter som bedrivs är folktand-
vård, regional utveckling55 och landstingsövergripande stöd- och service-
verksamheter. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga anställda i lands-
tinget är 79 procent kvinnor och 21 procent män. Hälso- och sjukvården är 
geografiskt indelad i tre sjukvårdsområden. Förutom primärvård finns också 
ett sjukhus inom varje område. Studien är genomförd vid en intensivvårds-
avdelning vid ett av landstingets tre sjukhus.  

6.1.1 Landstingets organisation – domäner och aktörer 
Landstinget är en komplex organisation som innefattar olika nivåer och 
aktörer, med skilda uppgifter och roller. Kouzes & Mico (1979) tydliggör den 
underliggande strukturen i den här typen av organisationer genom formandet 
av en domänteori56 , vilken jag använder som bas i min beskrivning. Kouzes 
& Mico (1979) menar att organisationen innefattar tre domäner, där varje 

                                                 
55 Regional utveckling innefattar områdena kultur, utbildning, trafik, näringsliv, 
tillväxt, miljö och internationella verksamheter. (Broschyr Landstinget 2007-2010, 
utgiven av landstingsstaben 2007.) 
56  Kouzes & Mico benämner den grupp av organisationer de åsyftar här ”Human 
Service Organizations”. Det innefattar exempelvis organisationer med verksamhet 
inom områdena sjukvård, utbildning, socialtjänst, arbetsförmedling och kriminalvård. 
Verksamheter som i Sverige inryms främst inom den offentliga sektorn.  
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domän har sina normer, styrprinciper och arbetssätt. Jag kommer i det 
följande inte att använda Kouzes & Micos benämningar av domänerna, utan 
väljer i stället beteckningar som nordiska forskare använder i sina tillämp-
ningar av teorin och indelningar i domäner (Kronvall m fl 1991; Östergren & 
Sahlin-Andersson, 1998). Även beskrivningarna av domänerna färgas av 
senare tolkningar av modellen.57 

Den politiska domänen 

I den politiska domänen utformas de övergripande riktlinjerna för verksam-
heten. Vägen till besluten kännetecknas av omröstningar, köpslående och 
förhandlingar. Aktörerna i domänen är folkvalda som representerar sina 
politiska partier (Kouzes & Mico, 1979).  Domänen fungerar således som en 
arena där olika ideologier och samhällsintressen bryts mot varandra 
(Kronvall m fl, 1991). Den politiska domänen för hälso- och sjukvården 
består av politiker på både nationell och regional nivå. Den nationella nivåns 
uppgift är att skapa spelregler och ramar för hälso- och sjukvården, främst 
genom lagstiftning (Hallin & Siverbo, 2002). Den regionala nivån repre-
senteras av landsting eller regioner. I det studerade landstinget är landstings-
fullmäktige med 77 ledamöter högsta beslutande organ. De representerar 
medborgarna i länet och fastställer riktlinjerna för landstingets verksamhet. 
Förutom fullmäktigeförsamlingen finns utskott, nämnder och landstings-
styrelse. Styrelsen för det aktuella lanstinget består av 15 ledamöter. Delega-
tioner för hälso- och sjukvård samt personal är kopplade till styrelsen. De 
styrande dokumenten inom personalområdet i form av exempelvis medarbe-
tarskapspolicy och personalpolitisk plattform är antagna av de politiska 
organen. 

Den administrativa domänen 

Den administrativa domänen omsätter de politiska besluten i konkreta planer 
som implementeras i organisationen. Det är den domän som mest liknar de 
funktioner som finns inom den privata sektorn. Aktörerna kan exempelvis 
vara administrativa chefer och anställda vid central förvaltning. Miljön 
kännetecknas av rationalitet där inre och yttre effektivitet är centralt (Kouzes 
& Mico, 1979). Arbetet som utförs i domänen innefattar bland annat 
planering, skapande av regelverk och policys (Kronvall m fl, 1991).  Mest 
tydligt representerar den centrala ledningsstaben den administrativa domänen 
i det studerade landstinget. Involverade i arbetet med medarbetarskap på den 

                                                 
57 Främst av Kronvall m fl, 1991. Kouzes & Mico (1979) använder domänbeteck-
ningarna ”policy domain”, ”management domain” och ”service domain”.  
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administrativa nivån är personaldirektör och personalstrateger samt lands-
tingets ledning på tjänstemanna nivå, där landstingsdirektören är högste 
tjänsteman. Även vid förvaltningarna, såsom det sjukhus där studien är 
genomförd, finns representanter för den administrativa domänen. De lokala 
aktörer inom domänen som har en tydlig roll i medarbetarskapsprocessen är 
sjukhusdirektören och personalfunktionen. Personalkonsulterna som också 
fungerar som processtödjare i medarbetarskapsprocessen kan ses som en länk 
mellan den administrativa och den professionella domänen. Personal-
konsulternas arbetsuppgifter och roll hör till den administrativa domänen. De 
har dock sin anställning vid en klinik och en nära kontakt med den profes-
sionella verksamheten, där cheferna som de arbetar mot är den främsta 
kontaktytan. 

Den professionella domänen 

Basen i organisationen utgörs av den professionella domänen, som består av 
dem som arbetar i den direkta verksamheten. Inom sjukvården är läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor centrala aktörer. Autonomi och självstyre 
inom aktörernas respektive professionella område är utmärkande för den här 
domänen. Vägledande för arbetat är god vård och att man håller sig till 
professionens normer (Kouzes & Mico, 1979). Den professionella domänen 
bedriver kärnverksamheten i landstinget och utgör den antalsmässigt domi-
nerande gruppen. Drygt 50 procent av de anställda inom landstinget är sjuk-
sköterskor eller undersköterskor. Knappt tio procent av landstingets personal-
styrka är läkare. 

Domänerna i förhållande till varandra 

Varje domän har fungerande normer och arbetssätt för de uppgifter de har att 
utföra. Däremot kan konflikter uppstå när domänerna möts. De lever i olika 
världar där verklighetsuppfattningen och spelreglerna skiljer sig åt. Det som i 
en domän uppfattas som en positiv åtgärd, kan i en annan domän skapa 
problem. I stället för att betrakta organisationen som en helhet där man 
strävar mot gemensamma intressen, kan en kamp uppstå om makt och 
kontroll över verksamheten. Varje domän kämpar också för stabilitet och 
låter sig inte lätt påverkas av andra domäners förändringsförsök (Kouzes & 
Mico, 1979). Däremot kan en strävan till förändring finnas inom varje 
domän. Exempelvis sker förändringar inom den professionella domänen 
utifrån de problem aktörerna möter i den dagliga verksamheten och de idéer 
som där föds (Kronvall m fl, 1991). 

Kronvall et al (1991) tar i sin beskrivning upp andra aspekter som kan 
skapa konflikter mellan domänerna, såsom tidsperspektiv och avstånd eller 

- 103 - 



Kapitel 6 – Fallorganisationerna – studiens kontext 
 

närhet till de olika verksamheterna. Exempelvis finns tiden att arbeta med 
långsiktiga planer vid den administrativa domänen, medan villkoren i den 
professionella domänen ofta kräver akuta lösningar. Frågor som behandlas i 
den politiska, och även i den administrativa domänen, kan av aktörer i den 
professionella domänen te sig orealistiska i den komplexa verklighet de 
möter i sin arbetssituation.  

6.1.2 Den studerade förvaltningen 
Den enhet som är föremål för studien i den här avhandlingen tillhör ett av 
landstingets tre hälso- och sjukvårdsområden. Verksamheten vid sjukhuset 
som enheten är en del av är indelad i tolv verksamhetsområden, vilka var och 
en innefattar en eller flera enheter/vårdavdelningar. De allra flesta 
verksamhets- och enhetschefer vid sjukhuset har sitt chefsuppdrag på heltid. 
Normen är att varje chef inte ska ha fler än 35 underställda medarbetare.58 
Sjukhuset leds av en sjukhusdirektör, som har en stab till förfogande. I 
ledningen ingår också en chefsläkare. Samverkan med de fackliga 
representanterna sker i ett personal- och arbetsmiljöråd. Ledningsgruppen för 
sjukhuset, benämnd strategigrupp består av sjukhusdirektör och 
verksamhetschefer. Ansvariga för stabsfunktioner adjungeras vid behov. 

Intensivvårdsavdelningen tillhör ett verksamhetsområde där de största 
enheterna är intensivvård och operation. I ledningsgruppen för verksamhets-
området ingår verksamhetschef, enhetschefer, personalkonsult samt fackliga 
representanter. 

6.1.3 Den studerade enheten  
Intensivvårdsavdelningen (IVA) som utgör fokus för studien vårdar patienter 
som har ett större behov av övervakning än vad som kan ges vid sjukhusets 
vårdavdelningar. Inom IVA bedrivs intensiv-, hjärtintensiv- samt post-
operativ vård. Avdelningen fungerar som en konsultavdelning då patienterna 
som ligger inne tillhör en annan avdelning, exempelvis kirurg eller medicin 
(landstingets hemsida 2009-09-17).  Arbetssituationen karaktäriseras av en 
varierad arbetsbelastning, som styrs av patienttillströmningen och det vård-
behov som patienterna har. Genom att det handlar om akutvård, kan det vara 
svårt att förutse hur arbetsdagen kommer att se ut. Patienterna som kommer 
till IVA har ofta svikt i de vitala organen, såsom exempelvis andning eller 
hjärtfunktion. För att hantera det krävs en mängd teknisk apparatur för över-
vakning eller upprätthållande av funktionerna. Vid tiden för studien bestod 
personalen av 35 sjuksköterskor, varav flertalet hade vidareutbildning inom 

                                                 
58 Enligt slutrapport till Trygghetsfonden. 
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intensivvård, samt åtta undersköterskor. Narkos/anestesiläkarna som är 
knutna till IVA är anställda direkt i verksamhetsområdet. Övriga läkare som 
är involverade i vården tillhör andra verksamhetsområden vid sjukhuset.  
Enheten leds av en enhetschef som också tidigare arbetat som intensivvårds-
sjuksköterska vid enheten. Under enhetschefen finns två sektionsledare, en 
för intensivvården och en för hjärtintensivvården. Sektionsledarna ansvarar 
för patientvården och utvecklingen av den. En samordningssjuksköterska 
leder och fördelar det dagliga arbetet. Det övergripande personalansvaret har 
dock enhetschefen.  Vid enheten tillämpas en arbetstidsmodell där medarbe-
tarna själva lägger sina scheman. Många arbetar både dag och nattpass. Tre 
av sjuksköterskorna är män och resterande personal vid enheten är kvinnor. 
Personalomsättningen är låg. Anställningstiden vid enheten varierar från 2 år 
upp till över 20 år. Övervägande del av personalen hade vid studiens genom-
förande en anställningstid på 10 år eller längre.  

6.2 Det statliga bolaget 
Den andra fallstudien har genomförts vid ett servicebolag inom ett statligt 
bolag. Det numera statliga bolaget hade under många år statusen som ett 
statligt affärsdrivande verk, vilket inneburit delvis en direkt styrning från den 
statliga förvaltningen. Bland annat har det präglat personalpolitiken och löne-
sättning. Efter att frågan om bolagsbildning varit uppe vid återkommande 
tillfällen från 1950-talet och framåt59, ombildades bolaget i början av 1990-
talet till ett aktiebolag. Skäl som anfördes för ombildning var att förändringar 
av marknaden och den ökade internationaliseringen nödvändiggjorde att 
bolaget gavs möjlighet att konkurrera på likvärdiga villkor med andra 
företag. Ett annat skäl var att öka effektiviteten vad gäller förvaltning av det 
statliga kapitalet.60  

Det statliga bolaget lyder idag under aktiebolagslagen och följer också 
Svensk kod för bolagsstyrning61. Ett annat viktigt styrdokument är svenska 
statens ägarpolicy, vilken gäller för alla statligt ägda bolag. Ägarpolicyn 
innehåller principer om nominering av styrelsekandidater, styrelsens 
sammansättning och andra formella förfaranden vad gäller styrelsens arbete 
och årsstämmans genomförande. Dessutom innefattar ägarpolicyn ett avsnitt 
om styrelsens ansvar. Här framhålls att företag med statligt ägande på olika 
sätt bör vara ett föredöme. Särskilt nämns hållbarhetsfrågorna, vilka inne-

                                                 
59 Jubileumsskrift, 1984 
60 Betänkande från Riksdagens Näringsutskott. 
61 Svensk kod för bolagsstyrning  Se vidare www.bolagsstyrning.se, SOU 2004:130, 
SOU 2004:46. 
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fattar ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Därutöver betonas 
att ledningar och styrelser i statligt ägda företag ska vara ett föredöme för 
jämställdhet och att mångfaldsfrågor ska uppmärksammas i företagens 
personalpolitik och verksamhet. Statliga företag som ytterst har svenska 
folket som ägare, har också ett krav på transparens med en ”öppen och 
professionell informationsgivning”.62 Enligt riktlinjer som Riksdagen beslutat 
ska Bolaget utföra sin uppgift på ett affärsmässigt sätt, vilket innefattar krav 
från staten på viss avkastning och storlek på utdelning.63 Således innefattas 
både finansiella mål och samhällsmål i bolagets uppdrag från ägaren. 

6.2.1 Det statliga bolagets organisation och styrning 
Koncernen består av ett antal bolag, som är inordnade i en enhetlig organisa-
tionsstruktur. Koncernledningen utgörs av styrelse och VD. Koncernstaben 
stödjer ledningen och arbetar med koncernövergripande frågor inom områden 
som kvalité, miljö och HR. Affärsverksamheten är indelad i två affärsgrupper 
vilka ansvarar för verksamheten i olika geografiska regioner. Affärs-
grupperna är uppdelade i ett antal funktionsindelade affärsenheter.  Det finns 
också gruppgemensamma staber, med en strategisk inriktning på arbetet inom 
sina områden.64 Stödfunktionerna till kärnverksamheten är organiserade i 
flera Shared service center, på både koncern- och affärsgruppsnivå. Det bolag 
som är föremål för den här studien, utgör shared service center för affärs-
gruppen Norden.65 

Styrning från ledning och ut i organisationen sker genom en utvecklad 
målstruktur från övergripande mål på koncern- och affärsnivå som i olika 
steg bryts ner till det landar i konkreta mål för enheter, grupper och individer. 
På grupp- och individnivå är målen kopplade till ekonomiska incitament i 
form av bonus. Andra styrmedel är företagets vision och affärsidé, företags-
filosofi, uppförandekod (code of conduct), samt koncerngemensamma 
policy´s inom olika områden. Inom koncernen har också tre kärnvärden 
fastlagts som ska genomsyra hela organisationen: Öppenhet, ansvarstagande 
och effektivitet.66  

                                                 
62 Statens ägarpolicy, i Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2006, 
Regeringskansliet, s 18. 
63 Betänkande från Riksdagens Näringsutskott. 
64 Intervju med projektledare 2007-05-29, samt powerpoint-presentation erhållen av 
projektledaren våren 2007. 
65 Årsredovisning, 2007 (Bolagsstyrningsrapport) 
66 Årsredovisning, 2007 (Bolagsrapport) 
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6.2.2 Det studerade servicebolaget  
Det bolag inom koncernen där studien genomförts är det Shared Service 
Center som tillhandahåller tjänster av olika slag för att stödja affärs-
verksamheten i Norden. Bolaget hade vid genomförandet av studien cirka 
750 anställda, varav drygt en tredjedel var placerade i Stockholm, medan 
övriga var stationerade på olika orter i Sverige. Personal finns också på några 
platser i de övriga Nordiska länderna. Organisationen konstituerades i januari 
2005, då de tidigare bolagen Data och Support gick samman. Processen för 
samgåendet hade börjat redan ett par år innan, då de båda bolagen fick en 
gemensam ledning. Så småningom har fler verksamheter vävts in i organisa-
tionen. Under 2005 skedde en drastisk förändring i ledningsgruppen för 
bolaget, då chefstjänsterna utlystes och cheferna fick söka om sina jobb i 
konkurrens med andra. Det resulterade i att hela ledningsgruppen byttes ut, 
förutom VD. I november 2005 var de nya cheferna på plats. Sedan bolaget 
bildades har det pågått ständiga förändringar inom organisationen. Nya verk-
samheter och ny personal har tillkommit, andra verksamheter har försvunnit 
och personal avvecklats. Den inre organisationens struktur och liv har också 
förändrats med omstrukturering av enheter och grupper och förändringar i 
arbetssätt och uppgifter.67 Delar av nuvarande serviceorganisation har 
tidigare delvis arbetat utifrån idén om shared services, medan andra har haft 
ett annat arbetssätt. Det i sig innebär en förändring för många vad gäller 
arbetsuppgifter och förhållningssätt. Innan jag i detalj beskriver bolagets 
organisation, ska jag klargöra vad idén om Shared services står för enligt 
litteratur inom om 68rådet.  

                                                

6.2.3 Shared service, servicebolagets organisationsform 
Shared service är en organisationsform som spridit sig framförallt under 
1990-talet och framåt (Quinn et al, 2000) och innebär att funktioner som inte 
utgör kärnverksamheten för företaget, förs till en särskild organisation. I den 
organisationen blir istället kringverksamheten kärnverksamhet, då shared 
service organisationens huvuduppgift är att stödja företagets affärs-
verksamhet. Genom den här organiseringen av servicefunktioner kan de som 
arbetar med företagets kärnverksamhet koncentrera sig på den (Schulman et 
al, 1999). I de beskrivningar om shared services som finns i litteraturen 
(Quinn et al, 2000; Redman et al, 2007 m fl; Schulman et al, 1999; Ulrich, 
1995) betonas att Shared services inte är en återgång till centralisering i 

 
67 Intervju med programansvarig för medarbetarskapsprogrammet 2007-05-29, 
powerpoint-presentationer erhållna från programansvarig våren 2007. 
68 Hänvisning görs både till managementlitteratur och forskningspublikationer. 
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traditionell bemärkelse, utan innehåller flera inslag av decentralisering. Enligt 
Schulman et al (1999) nyttjar organisationsformen fördelarna både från 
centralisering och från decentralisering. Att vissa funktioner är samlade till 
en organisation möjliggör standardisering, kostnadsreducering och 
samordning av servicefunktionerna samt säkerställer kompetensen inom 
funktionsområdena. Ett shared service center kan dock liknas mera med en 
decentraliserad organisation när det gäller beslutsprocesser och i förhållande 
till avnämarna. Vilken service som ska ges avgörs genom samråd mellan 
affärsenheten och shared service organisationen och ska grunda sig på de 
behov som affärsenheten har. Schulman et al (1999) betonar att de som 
nyttjar tjänsterna inte kallas kunder, utan partners, eftersom det handlar om 
relationer mellan medlemmar i ett team som båda har målet att vara värde-
skapande för företaget (Schulman, et al, 1999). Tanken med shared service 
organisationen är att affärsenheterna väljer vilken service de vill ha och vad 
de är beredda att betala för (Quinn et al, 2000). En samlad organisation för 
service, behöver inte innebära att de anställda arbetar fysiskt i samma lokaler. 
Ofta är personalen utspridd på olika platser i organisationen och i närheten av 
där kärnverksamheten som servas bedrivs (Schulman et al, 1999; Ulrich, 
1995) 

Drivkrafterna bakom skapandet av shared service center är främst 
ekonomiska. Framförallt i managementlitteraturen ges exempel på hur före-
tag kunnat dra ner på sina kostnader genom det nya sättet att organisera 
service (se exempelvis Quinn et al, 2000; Schulman et al, 1999).  Det som 
väntas reducera kostnaderna och öka kostnadseffektiviteten är minskning av 
dubbelarbete, stordriftsfördelar och standardisering av tjänster och produkter. 
Färre anställda behövs för att utföra arbetet. Andra vinster som framhålls med 
Shared services är kvalitetsförbättring och ökat fokus på avnämarna av 
tjänsterna (Quinn et al, 2000; Schulman et al, 1999; Ulrich, 1995). Negativa 
konsekvenser vid införande av Shared Service organisationer som fram-
kommer i litteraturen berör främst individens upplevelse av arbetet. Exempel 
är upplevelsen av dekvalificering, avsaknad av direktkontakt med service-
mottagarna, att arbetet blir tråkigare på grund av ökad specialisering och att 
det är svårt att se helheten i arbetet då uppgiften inte följs från ax till limpa 
(Reilly, 2000 i Redman et al, 2007). Ulrich nämner fallgropar69 i shared 
services såsom att det personliga i servicen kan försvinna, vilket är viktigt för 
många samt risken för att ”skuggpersonal” vid affärsenheterna gör det som 
var tänkt att Shared services skulle bistå med.   

                                                 
69 Ulrich (1995) konstaterar inte bara i sin artikel vilka risker som finns med Shared 
service, utan ger också förslag på hur de riskerna kan bemästras. 
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Shared services bygger på några principiella idéer, som kan ges en 
generell beskrivning. Hur idéerna tillämpas i mera detalj kan dock variera 
mellan organisationer (Schulman et al, 1999). 

6.2.4 Lokal tillämpning av shared service 
Bolaget levererar tjänster till ett självkostnadspris som de enheter som 
utnyttjar dem betalar. Uppgiften för serviceorganisationen är att stödja affärs-
enheten och andra kunders/användares ”strävan att optimera sin verksamhet” 
70 Tjänster levereras inom områdena IT, kommunikation, HR, kontorsservice, 
ekonomi- och redovisning samt fastighets- och säkerhetsfrågor.  

Inför året beställer affärsenheterna en viss mängd stödtjänster som 
serviceorganisationen ska leverera. Det innefattar även produktutveckling. 
Vad serviceorganisationen ska göra bestäms således av avnämarnas behov. 
Besluten fattas av en styrelse (board), där det finns representanter för varje 
affärsenhet inom affärsgruppen Norden. Styrelser finns för olika funktions-
områden såsom HR, IT och kommunikation. Som förberedande organ för de 
beslut som fattas i styrelserna, finns så kallade råd, vilka består av represen-
tanter från affärsenheterna, serviceorganisationen och staber. Som länk 
mellan de beslutande och förberedande organen och de levererande enheterna 
vid serviceorganisationen är service manager´s från serviceorganisationen 
utsedda. Service Managern för respektive funktionsområde har direkt-
kontakter med kunderna och står för överenskommelserna kring leveran-
serna. 

Det ges tydliga uttryck för de ekonomiska drivkrafterna bakom 
skapandet av shared service center. Ett medel för att öka kostnads-
effektiviteten är standardisering, vilket är ett av nyckelbegreppen i konceptet. 
Standardiseringen visar sig i produkter och tjänster som erbjuds samt arbets-
sättet inom serviceorganisationen. I stället för att som tidigare, erbjuda olika 
produkter och tjänster till skilda delar av organisationen, blir de lika över hela 
affärsområdet. Arbetssättet påverkas mot en högre specialisering, där medar-
betarna arbetar med färre moment mot ett bredare fält. Genom standardi-
seringen förväntas stordriftsfördelar uppnås och specialistkompetens 
utvecklas. Samtidigt blir arbetsuppgifterna smalare, utsikten att påverka 
enskilda uppgifters innehåll och utförande mindre och möjligheten att se 
helheten i arbetet kan försvåras. Påverkansmöjligheten för personalen inom 
serviceorganisationen finns främst i att utveckla hur den standardiserade 
produkten eller tjänsten ska se ut.  

                                                 
70 Bolagsrapport i Årsredovisning, 2007, s 53. 
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En ökad internationalisering är också något som präglar organisationen. 
Företaget verkar inom flera marknader i Europa. För bolaget är det först och 
främst samverkan mellan de nordiska länderna som är aktuellt, då de arbetar 
mot hela Norden och det också finns personal placerade i de nordiska 
länderna där de bedriver verksamhet. Även en vidare internationalisering för 
service var vid studiens genomförande i startfasen, i och med bildandet av en 
koncerngemensam shared servie inom IT-området. 

Schulman et al (1999) betonar att shared services främjar känslan av ett 
gemensamt företag, då olika delar av företaget tillsammans verkar för att 
optimera verksamhetens effektivitet. Det är också en riktlinje för koncernen. 
att företaget ska ses som ”Ett företag”, vilket får en tydlig konsekvens för 
samarbetet mellan Shared service och de verksamheter de betjänar. Det 
kräver en lyhördhet för vad beställarna önskar. Shared service center 
förväntas bidra med expertkunskap inom sina områden, och därigenom agera 
som värdeskapande för organisationen som helhet.   

Den interna organisationen i servicebolaget styrs av VD och en lednings-
grupp där chefer för de olika verksamheterna inklusive staberna HR & 
Communication och Finance & Control ingår. Verksamheten är uppdelad i 
ett fåtal funktionsområden, varav IT och Service utgör de största. Inom varje 
funktionsområde finns enheter och under enheterna oftast grupper. Det 
innebär en ledningsstruktur med tre nivåer under VD. Ledningsgrupper finns 
också på funktions- och enhetsnivå. Ledningens uppgift är främst att 
tillhandahålla resurser för att den service som affärsenheterna begär ska 
kunna levereras till önskad kvalité, samt att se till att den interna verksam-
heten fungerar vad gäller exempelvis ekonomi och personal.71 

6.2.5 De studerade grupperna 
Fokus för fallstudierna inom organisationen är två grupper inom den IT-enhet 
som ansvarar för arbetsplatserna, det vill säga persondatorer och tillbehör 
som är nödvändiga för användningen av dem. Grupperna finns på olika orter 
och arbetar mot var sitt geografiska område. Den huvudsakliga uppgiften för 
grupperna är IT-support. Användare anmäler ärenden till help-desk, vilken 
utgör en särskild grupp inom enheten. Help-desk förmedlar sedan ärenden till 
grupperna via ett ärendehanteringssystem. Ärenden som på så sätt når 
grupperna, blir styrande för vad medarbetarna ska göra. Support ges per 
telefon eller genom besök hos användarna. IT-teknikerna som arbetar med 
support har oftast också egna områden som de har ett särskilt ansvar för, 
                                                 
71 Beskrivningen av den lokala tillämpningen bygger på vad som framkommit i 
intervjuer med programansvarig och personalchef, förutom där andra referenser 
angetts. 
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exempelvis skrivare, virusskydd eller särskilda programvaror. Vid den ena 
gruppen, som jag fortsättningsvis kallar grupp 1, fanns vid tiden för studien 
sju medarbetare. Fem av dem arbetade som IT-support och två hade andra 
uppgifter som berörde hantering av programvaror på olika sätt. De var statio-
nerade i två intilliggande orter, med fördelningen sex personer på den ena 
orten och en person på den andra. Den andra gruppen, som i fortsättningen 
ges beteckningen grupp 2, bestod av åtta medarbetare, jämt fördelade i två 
närliggande städer. En av medarbetarna utförde dock sitt huvudsakliga arbete 
vid en tredje ort. Fem av medarbetarna arbetade i huvudsak med support, 
medan tre personer hade andra huvuduppgifter som rörde programvaror, 
utvecklingsfrågor eller inköp och administration. Grupperna har varit stabila 
personalmässigt, där samtliga varit anställda vid enheterna flera år. 
Personalen utgjordes främst av män med någon form av gymnasial 
utbildning. En kvinnlig medarbetare var anställd i vardera grupp. Under tiden 
för studien var de inne i en omvälvande förändringsprocess, inför bildandet 
av ett koncernövergripande shared service center med inriktning på IT. 
Resultatet av förändringsprocessen innebar att grupperna omformades, vilket 
också medförde delvis förändrade arbetsuppgifter. Grupperna var dock 
intakta under tiden som studien genomfördes hösten 2007. 
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7. Medarbetarskap i landstinget 

I det här kapitlet och nästa redovisas resultaten från fallstudierna. Vi börjar 
med att följa medarbetarskapsidéns ”resa” in i och genom det studerade 
landstinget, från att den ”fångats upp” av organisationen tills den når medar-
betarna i verksamheten, samt hur idén anpassas till det lokala sammanhanget.  

7.1 Bakgrund  
I slutet av 1990-talet utarbetades landstingets personalpolitiska plattform, 
som antogs av landstingsfullmäktige i november 1999. Det blev grunden för 
den satsning som därefter gjordes på medarbetarskap i organisationen. I 
arbetsplanen eller direktivet72 för framtagandet av plattformen, skriver den 
dåvarande personaldirektören att personalpolitiken med personalidén som 
grund ska beskrivas ”inom ramen för medarbetarskap och ledarskap”.73 Där 
antyds också de krav och behov som den nya tidens medarbetare har vad 
gäller utveckling och delaktighet, samt vikten av att tillfredsställa de 
behoven. Vidare uttrycks att kvalitén och effektiviteten i verksamheten är 
beroende av att medarbetarna upplever sitt arbete meningsfullt och har 
påverkansmöjligheter. I arbetsplanen betonas också att det var av vikt att 
framtagandet av dokumentet skulle ske i en ”bred och förankrad process”74. 
Detta för att skapa delaktighet och engagemang samt att fånga upp områden 
som medarbetarna upplever som viktiga. Med ett sådant arbetssätt skriver 
personaldirektören, underlättas den senare förankringen och genomförandet 
av personalpolitiken.75 

Inbjudan att delta i processen för framtagandet av plattformen gick ut till 
verksamheternas lokala samverkansgrupper, så kallade basenhetsråd. Bas-
enhetsråden skulle bland medarbetarna utse deltagare till seminarietillfällen76. 
I inbjudan fanns förväntningar på presumtiva deltagare beskrivna, vilka fram-
förallt byggde på ett intresse för personalpolitiken och villighet att dela med 
sig av egna tankar och idéer. Deltagarna skulle enbart representera sig själva 

                                                 
72 Direktiv i den meningen att det varit ett vägledande dokument i processen. 
73 Arbetsplan Förslag 1998-08-18, s 2. 
74 Arbetsplan Förslag 1998-08-18, s 3 
75 Arbetsplan Förslag 1998-08-18 
76 Informationen om möjligheten att delta i arbetet gick dock ut brett i 
organisationen, vilket gav möjlighet för medarbetarna att själva anmäla sitt intresse. 
Intresseanmälan skulle gå via basenhetsråden, som hade mandatet att utse 
representanter inom sina respektive verksamhetsområden. 
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och sina perspektiv, men hade ett krav på återkoppling från arbetet i 
”projektet” till den basenhet de tillhörde. En arbetsgrupp77 under ledning av 
personaldirektören, formerade sedan processgrupper utifrån mottot ”olikhet”. 
Varje grupp skulle bestå av personer som var så olika som möjligt vad gäller 
exempelvis ålder, kön, yrken och arbetsplats inklusive arbetsplatsens geogra-
fiska placering. Dessutom bildades två mer homogena grupper där den ena 
gruppen bestod av läkar- och sjuksköterskestuderande och den andra enbart 
av chefer.78 Under hösten 1998 hölls seminarier med processgrupperna var 
för sig, där de bland annat samtalade kring olika framtidsscenarion och vad 
som uppfattades som önskvärt att uppnå, samt beskrev hur de uppfattade 
2000-talets patient/kund, kollega/medarbetare och chef. Totalt deltog cirka 
130 medarbetare i seminarierna. Arbetsgruppen sammanställde sedan vad 
som kommit fram vid seminarierna. En uppföljningsdag där samtliga delta-
gare i processgrupperna var inbjudna genomfördes i början av 1999. I 
februari samma år samlades fackliga representanter, förvaltnings- och 
personalchefer samt ledamöter i landstingets personaldelegation där de 
utifrån vad som kommit fram i processgruppernas arbete förde en diskussion. 
Med bas av de tankar som lyfts vid de olika träffarna, formulerade arbets-
gruppen texten i den personalpolitiska plattformen innan den gick vidare i 
beslutsprocessen för att slutligen antas av landstingsfullmäktige. 

Tre personalpolitiska värderingar myntades, som personalpolitiken skulle 
vila på: ”Vår drivkraft är inflytande och ansvar”, ”Vi vill alla göra ett bra 
arbete” och ”Vi har glädje av att vi inte är lika som bär”. Liksom intentionen 
var i arbetsplanen, formulerades en personalidé som grund för dokumentet: 
”Liv och hälsa för länsborna79 med kompetenta och motiverade medar-
betare”.80 Tre nyckelområden definierades. De första två, ledarskap och 
medarbetarskap, fanns med redan i direktivet. Det tredje, organisation, växte 
fram under arbetets gång. Medarbetarna som var involverade i process-
grupperna uttryckte tydligt en önskan att nyckelområdet medarbetarskap 
skulle prioriteras i det fortsatta arbetet, då det var ett eftersatt område inom 

                                                 
77 I arbetsgruppen ingick förutom personaldirektören en processledare och två 
personer från den centrala förvaltningens personalavdelning samt den person som 
senare var anställd som personalchef vid det sjukhus där följande studie är 
genomförd.  
78 I urvalet av chefer och studerande, var inte basenhetsråden inblandade.  
79 Personalidén och verksamhetsidén har anonymiserats, där namnet på länet är 
borttaget. 
80 Personalidén bygger i sin tur på verksamhetsidén ”Liv och hälsa i länet” 
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landstinget i jämförelse med de två andra nyckelområdena.81 Inom varje 
nyckelområde upprättades mål och handlingar. Handlingarna bestod av akti-
viteter att genomföra för att nå uppsatta mål, och skulle vara slutförda år 
2002. Ett mål var att ”tydliggöra innebörden av medarbetarskap inom lands-
tinget”82. De handlingar som skulle bidra till tydliggörandet var att utarbeta 
en policy för medarbetarskap och att genomföra ett utvecklingsprogram kring 
temat. Medarbetarskapspolicyn, som till strukturen var kompatibel med en 
tidigare utgiven chefspolicy83, fastställdes av landstingets personaldelegation 
i februari 2002. Utformandet av ett utvecklingsprogram för medarbetarskap 
startade 2001 och sjösattes i organisationen 2002 - 2003. Arbetet med att 
utveckla medarbetarskap i organisationen benämns som medarbetarskaps-
processen. 

Medarbetarskap har nämnts i tidigare strategiska dokument i landstinget. 
I ”Ett program om förnyelse och utveckling” från 1989, som tar upp både 
personal och organisationsfrågor finns ett avsnitt med rubriken ”Personal-
utveckling och medarbetarskap” där medarbetarskap beskrivs enligt följande: 

 
Om vi sammanför landstingets målbild – uttryckt i termer som kvalitet, service 
och effektivitet – med medarbetarnas kompetens, gemenskap, trivsel och välbe-
finnande, har vi illustrerat medarbetarskapet i Landstinget... (s 2). 
 

I avsnittet betonas bland annat personalens insats och kompetens som den 
viktigaste resursen för att förverkliga verksamhetsidén och att ”delaktighet 
och medbestämmande är viktigt” (s 2). Vidare beskrivs hur landstinget ska 
formas till en attraktiv arbetsplats. I den personalstrategi som utmynnade från 
förnyelseprogrammet, nämns dock inte ordet medarbetarskap. Det gör det 
däremot, om än i en liten passus, i en uppföljning av förnyelseprogrammet 
från 1995. Förutom att medarbetarskap finns med i en rubrik, som är hämtat 
från förnyelseprogrammet, nämns i mitten av texten i det avsnittet som 
behandlar olika personalfrågor att ”medarbetarskap innebär också lojalitet 
mot arbetsgivare och arbetskamrater” (s 4). Lojaliteten kopplas därefter till en 
policy för hantering av bisysslor.  

Det var i och med att arbetet med den personalpolitiska plattformen 
sattes igång, som medarbetarskapsbegreppet började användas mera i organi-

                                                 
81 Enligt slutrapport till Trygghetsfonden. I intervjuerna skiljde sig 
intervjupersonerna åt något i frågan. Någon menade att det också i någon grad 
styrdes av de ansvariga, även om deltagarna var positiva till prioriteringen. 
82 Personalpolitisk plattform, 1999, s 8. 
83 Chefspolicyn fastställdes av landstingsstyrelsen 1999. Utformandet, strukturen och 
rubriker är i stort sett lika för chefspolicyn och medarbetarskapolicyn.  
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sationen och fick en tydligare betydelse. Däremot, framhåller en av de inter-
vjuade vid landstingskansliets personalfunktion, var tankarna kring medar-
betarskap inte något nytt och främmande, utan hade en tydlig anknytning till 
en utvecklingsprocess som hade pågått under många år. Hon beskriver vidare 
den utveckling som skett från slutet av 1960-talet fram till idag när det gäller 
medinflytande och samverkansformer. Utvecklingen har gått från indirekt 
medinflytande via de fackliga organisationerna till direkt inflytande vid 
arbetsplatserna. En brytpunkt i den här utvecklingen var det samverkansavtal 
som slöts i början av 1990-talet, där det betonades att medbestämmandet 
primärt utvecklas på arbetsplatserna. Det gäller inflytande över det egna 
arbetet och vid den egna arbetsplatsen. Hon uttrycker också att det finns en 
nyansskillnad mellan det tidigare begreppet medinflytande och medarbetar-
skap. Medinflytande antyder att det är en rättighetsfråga, att de anställda 
erbjuds någonting. Medarbetarskap andas ett större ansvarstagande och att 
medarbetaren bidrar till verksamheten så att kvalitén i resultaten kan bli 
bättre. Hon uttrycker det som ett rättighetsperspektiv gentemot ett nytto-
perspektiv, där det senare betonas mera idag. 

7.2 Organisationens officiella definition av 
medarbetarskap 
Den officiella definitionen av medarbetarskap som medarbetarskaps-
processen vilar på, är sprungen ur arbetet med den personalpolitiska platt-
formen. Innehållet är hämtat från texten där personalidén beskrivs. I en 
broschyr där ”medarbetarskap i landstinget” framställs i korta ordalag, 
besvaras frågan vad medarbetarskap står för med följande ord: 

 
Medarbetarskap bygger på våra personalpolitiska värderingar och präglas av 
insikt, delaktighet och ansvar. Medarbetarskap står för en strävan att varje 
medarbetare ska uppleva sitt arbete viktigt och stimulerande. Att ha möjlighet att 
utvecklas i arbetet och utifrån sin kompetens vara synlig, ha inflytande och ta 
ansvar. Medarbetarskap är framförallt ett förhållningssätt som får sitt praktiska 
innehåll utifrån behov och förutsättningar på varje arbetsplats.    
(Medarbetarskap i landstinget, s 2) 
 

Ledorden insikt, delaktighet och ansvar som nämns först i citatet, identi-
fierades inför det fortsatta arbetet med att utveckla medarbetarskapet i orga-
nisationen och finns explicit uttryckta i medarbetarskapspolicyn. Enligt den 
personalstrateg som drev utvecklingen av programmet, var framtagandet av 
dem ett sätt att göra medarbetarskap konkret för medarbetare och chefer. Så 
här beskrivs sambandet mellan ledorden i den ovan nämnda broschyren: 
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För att kunna påverka, känna delaktighet och ta ansvar krävs insikt. Insikt 
handlar både om självinsikt och insikt om vad som händer i omvärlden, inom 
Landstinget och framförallt varför. För att känna delaktighet förutsätts också 
förutom det egna engagemanget ett stödjande ledarskap. Insikt och delaktighet 
tillsammans gör det möjligt att öka ansvarstagandet.  (Medarbetarskap i 
landstinget, s 4) 

7.3 Syftet med att lyfta upp medarbetarskapet 
Medarbetarskapsprocessen var en av två stora satsningar för att förbättra 
arbetsmiljön. Den andra satsningen syftade bland annat till att få igång det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och utveckla rehabilitering. Det var ett tids-
begränsat projekt som pågick 2001-2005. Intentionen med arbetet att 
utveckla medarbetarskapet var att det skulle vara en pågående process som är 
integrerad i verksamheten och var därför inte heller begränsat i tid.  

Medarbetarskapsprocessens övergripande syfte var att minska sjukfrån-
varon och att skapa friska arbetsplatser. Ett utvecklat medarbetarskap ses som 
en grund till en god arbetsmiljö, vilket i sin tur underlättar att behålla, 
utveckla och rekrytera medarbetare. En god arbetsmiljö, är enligt landstingets 
synsätt också nödvändigt för att ge brukarna en god service. Ett samband som 
kan skönjas mellan de två olika satsningarna, var att medarbetarskaps-
processen i många fall kunde fungera som ett verktyg för att åtgärda de 
förbättringsbehov som framkom i den andra satsningen där arbetsmiljön 
kartlades. Den kopplingen var något de kom underfund med efterhand som 
arbetet med de två satsningarna pågick. 

Även efter det första projektets avslutande, görs regelbundna kart-
läggningar av arbetsmiljön i vidare bemärkelse genom chefs- och medar-
betarenkäter. Resultaten av enkäterna fungerar både som vägledning för vad 
man vid enheterna behöver arbeta med vad gäller medarbetarskapet och som 
ett sätt att mäta effekten av genomförda åtgärder. 

7.4 Utvecklingsprogram kring medarbetarskap 
En personalstrateg vid landstingets centrala förvaltning fick av den dåvarande 
personaldirektören uppdraget att utarbeta utvecklingsprogrammet, som var 
tänkt att fungera som ett verktyg för att utveckla medarbetarskapet på arbets-
platserna. Konsult anlitades som hjälpte till att definiera vad som kunde vara 
viktiga komponenter i medarbetarskapet och med att skapa en struktur för 
programmet och dess implementering. Enligt konsulten fanns hos konsult-
bolaget ett koncept. Dock skedde en hög grad av anpassning efter lands-
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tingets uttryckta behov och ett helt nytt material utformades. Konsulten 
beskriver sitt förhållningssätt i processen enligt följande: 
 

Ursprunget till medarbetarskap var ett färdigt koncept, men… jag tyckte det 
behövde göras mer flexibelt/…/ Jag liksom kunde se värdet av väldig tydlig 
lokal anpassning till den enskilde kunden. Jag hade mera med mig ett antal idéer 
på saker som man skulle kunna gå vidare med och sen blev det då i en växel-
verkan med kunden ett kundanpassat koncept helt enkelt, utifrån vissa kompo-
nenter då. (Konsult, Landsting) 
 

Den personalstrateg som ansvarade för utformningen av programmet 
uttrycker att konsulten haft betydelse för utvecklingen av idén om medar-
betarskap i det här stadiet. Konsulten gav substans till idéns konkreta inne-
håll, samtidigt som de själva varit aktiva i processen. 

 
…vi hade ju ganska lite alltså att ta på, för det var mycket genom konsultföre-
taget… att dom såg: de här områdena är viktiga…Dom kunde ge oss exempel på 
teorier och sen har vi jobbat mycket själv med övningar man kunde använda på 
arbetsplatsen för att konkretisera de olika områdena. (Personalstrateg) 
 

Innan programmet lanserades på bred front i organisationen, testades det på 
två pilotgrupper, en grupp som sattes ihop särskilt för ändamålet och en 
ordinarie arbetsplats. Konsulten fanns med i arbetet till 2002 och avslutade 
sitt uppdrag efter det att processtödjare utbildats. 

Programmet består av en basdel och ett antal utvecklingssteg. Intentionen 
var att all personal inom landstinget skulle genomgå basdelen och sedan var 
det valfritt för arbetsplatserna att välja olika utvecklingssteg efter behov.  
Basdelen, som beräknas ta åtta till tio timmar i anspråk, innehåller fyra 
avsnitt. Medarbetarskap i landstinget syftar till att tydliggöra medarbetar-
skapet samt roller och ansvar i organisationen. Avsnittet ska också ge en 
helhetsbild av landstinget. Som diskussionsunderlag används den personal-
politiska plattformen, samt medarbetarskapspolicyn och chefspolicyn. I del 
två, Värderingsstyrt medarbetarskap, arbetar man med värderingar genom att 
använda en för programmet särskilt producerad ”kortlåda”84. I den finns ett 
stort antal kort med händelser som skulle kunna inträffa på arbetsplatserna 

                                                 
84 Inför framtagandet av ”kortlådan” inbjöds de medarbetare som tidigare varit med  
i framtagandet av den personalpolitiska plattformen till en samling. De fick under en 
heldag arbeta i grupper med uppgift att skriva ner ”typiska händelser som händer i 
landstinget och på min arbetsplats. Det här är saker som ni hört talas om eller hänt” 
(intervju med personalstrateg). De händelserna blev sedan stommen för 
händelsekorten. Av cirka 130 inbjudna deltog knappt 100 personer vid det tillfället. 
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och olika alternativ till lösningar. Händelserna, som har sin grund i medar-
betares egna upplevelser, diskuteras i relation till landstingets personal-
politiska värderingar. I det tredje avsnittet ”Vad ska känneteckna medar-
betarskapet på vår arbetsplats?” diskuterar och besvarar varje arbetsplats 
frågan för sin del, utifrån landstingets värderingar och de grundläggande 
dokumenten som behandlats i det första avsnittet. Slutligen ska basdelen 
utmynna i ett utvecklingsprogram, specifikt för den egna arbetsplatsen. De 
kan här välja mellan tio utvecklingssteg (från början var det nio utvecklings-
steg, men ett tionde ”hälsa” har lagts till senare). Till varje utvecklingssteg 
finns ett material utformat som ett häfte med teoriavsnitt, frågeställningar och 
övningar. Syftet är att väcka tankar, skapa insikt och att angelägna frågor 
lyfts fram att arbeta vidare med vid arbetsplatserna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetarskap i 
landstinget 

Värderingsstyrt 
medarbetarskap 

Vad ska 
känneteckna 

medarbetarskapet 
hos er 

Arbetsplatsens 
vecklingsprogram 

BASDEL 

 
 
 
 
Utvecklingsstegen består av stegen självinsikt, mångfald, kommu 
 

ut

Självinsikt 

Mångfald 

Kommunikation 

Grupputveckling 

Inflytande/ansvar 

Förändringsarbete 

Kompetens/lärande 

Medarbetarsamtal 

Arbetsplatsträffar 

Hälsa 

UTVECKLINGSSTEG 

Figur 7.1: Utvecklingsprogram för medarbetarskap.  
Källa: Slutrapport till Trygghetsfonden (bilden är modifierad genom att det tionde 
steget, hälsa, lagts till). 

Utvecklingsstegen berör områdena självinsikt, mångfald, kommuni-
kation, grupputveckling, inflytande/ansvar, förändringsarbete, kompe-
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tens/lärande, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och hälsa.85 I en informa-
tionsbroschyr om medarbetarskapsprocessen där de olika utvecklingsstegen 
beskrivs, finns också ett stycke som berör fortsatta utvecklingsområden. Där 
uppmanas man att inte låta sig begränsas av de färdiga stegen i programmet 
när det gäller arbetsplatsen behov. Det ges också exempel på naturliga steg 
att fortsätta med såsom arbetstidsmodeller och lönekriterier i en form som är 
specifik för den egna arbetsplatsen. 86 

I intervjuer och dokument rörande programmet, betonas att utvecklingen 
av medarbetarskapet inte ska ses som ett projekt utan en ständigt pågående 
process. Medarbetarskapsutveckling ska vara en naturlig del i verksamheten 
och måste därför få ta tid. Något som understryker det synsättet är att medar-
betarperspektivet är ett av fyra perspektiv i landstingets balanserade styrkort, 
vilket innebär en uppföljning varje år av medarbetarskapet inom ramen för 
verksamhetsstyrningen.  

7.4.1 Organisation för implementering och stöd87 
De första som började arbeta med programmet var de högsta cheferna i 
landstinget, det vill säga landstingsdirektör och förvaltningschefer. Två 
seminarier genomfördes där de själva arbetade med materialet och även 
upprättade planer för hur de skulle implementera programmet i sina respek-
tive förvaltningar. Tanken var sedan att varje chef skulle anordna seminarier 
för sina underställda chefer vid den egna förvaltningen för att introducera 
arbetet med medarbetarskap. 

Cheferna var ansvariga för att initiera medarbetarskapsprocessen inom 
sitt ansvarsområde och se till att processen fortlever. Till stöd för arbetet med 
processen på arbetsplatserna utsågs ett antal processtödjare vid varje förvalt-
ning. Från början var tanken att de som var intresserade skulle kunna söka 
”rollerna”. Så har det fungerat i en del förvaltningar. Vid den studerade 
förvaltningen valde man dock att använda personalkonsulter som process-
stödjare, som finns permanent i organisationen och har upparbetade kontakter 
med målgruppen. Den som fungerade som processtödjare till den studerade 
enheten påpekar vad hon uppfattar som fördelar med att arbeta mot chefer 
som hon redan sedan tidigare har en regelbunden kontakt med i följande citat: 

 
…sen tror jag just det här att vi har jobbat med dom här cheferna i så många 
andra frågor…så känner vi varandra ganska väl så man kan .. man vet ju …var 

                                                 
85 Källorna som använts är främst slutrapport till Trygghetsfonden och intervjuer. 
86 Broschyr: Medarbetarskap i landstinget. 
87 Innehållet i stycket är hämtat dels från slutrapport till Trygghetsfonden och dels 
från intervju med personalstrateg. 
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dom svaga punkterna är och att man kan diskutera och stötta och vissa kanske 
man måste stötta mera …/I: Det vet du redan när du går in i arbetet vad dom 
skulle behöva hjälp med? /Ja det vet vi och vi vet vilka som kommer att säga att 
”Stopp och det här vill jag inte” och vi vet vilka som kommer att fixa det här 
nästan själv.  (Processtödjare IVA) 
 
 Processtödjarna har till uppgift att handleda chefer och medarbetare i 

utvecklingen av medarbetarskapet, exempelvis genom ett utvecklingssteg 
eller i diskussioner kring värderingarna. Processtödjarna har haft en stödjande 
roll men också marknadsfört medarbetarskapsprocessen till de verksamhets-
områden de arbetar mot. Särskilt i början av arbetet kan behovet vara stort att 
få ett externt stöd, enligt personalstrategen som ansvarat för utvecklingen av 
programmet. Med tiden förväntas dock cheferna kunna klara arbetet mera på 
egen hand. Det är upp till cheferna att själva anlita den processtödjare som 
står till förfogande, med undantag av utvecklingsstegen självinsikt och 
grupputveckling, där kravet är att en processtödjare ska finnas med. 

De som utsetts till processtödjare har deltagit i en utbildning, där de 
bland annat fick prova på att hålla i de olika utvecklingsstegen i materialet på 
varandra. Utbildningen har följts upp med regelbundna nätverksträffar. 
Nätverksträffarna har också fungerat som en uppföljning och en kontaktyta 
mellan den operativa verksamheten och landstingets ledning. Personal-
strategen har då fungerat som länk, då hon rapporterat till högre chefer hur 
man kommit igång med arbetet med medarbetarskapsprocessen, och vad som 
gjorts vid förvaltningarna. 

Personalcheferna vid förvaltningarna har ett samordnings- och uppfölj-
ningsansvar. Medan det är processtödjarna som deltar i och stöttar det opera-
tiva arbetet vid enheterna. 

7.4.2 Insatser från förvaltningsledning88 
Vid den studerade förvaltningen inleddes arbetet med medarbetarskaps-
processen hösten 2002 med ett seminarium för chefer på samtliga nivåer, 
fackliga företrädare och personalkonsulter. För seminariet ansvarade förvalt-
ningens personalchef och sjukhusdirektören. Vid seminariet gjordes en 
genomgång av intentionen med medarbetarskapsprocessen. Därefter fick de i 
grupp arbeta med basdelen i programmet. Personalkonsulterna fick då också 
prova på rollen som processtödjare. Efter den delen samlades alla igen för 
reflektion kring vad de varit med om och deras upplevelse av det.  

                                                 
88 Innehållet i stycket bygger på intervjuer med personalspecialister vid sjukhuset 
samt slutrapport till Trygghetsfonden. 
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Krav ställdes att alla arbetsplatser skulle avsätta en halv dag till att 
genomföra basdelen. Detta skulle vara verkställt senast i december 2003. 
Utvecklingsstegen var frivilliga, men sjukhusdirektören och personalchefen 
uppmanade cheferna att genomföra minst ett eller två utvecklingssteg för att  
de skulle få en uppfattning vad det handlade om. Då cheferna har ansvar för 
processen inom sitt ansvarsområde, innebär det att verksamhetscheferna, som 
också sitter i den centrala ledningsgruppen, har ett övergripande ansvar för 
sitt verksamhetsområde. Enhetscheferna har dock det operativa ansvaret att 
arbeta med medarbetarskapsprocessen inom sin enhet. 

För att kunna genomföra vad som beslutats, krävdes enligt den dåvarande 
personalchefen vid den studerade förvaltningen att personalkonsulterna tillika 
processtödjarna kunde avsätta tid. Tid till fördjupning av sina kunskaper och 
till att ägna sig åt området. Personalchefen säger att de förutsåg som situa-
tionen var då, att det skulle bli knappt om sådan resurstid för process-
stödjarnas vidkommande. En möjlighet, som förmedlades via personal-
direktören i landstinget, gavs att söka pengar från Trygghetsfonden, som 
under den perioden stöttade projekt som inriktades på utveckling av medar-
betarskapet. Deltagande i satsningen innebar bland annat att de utvalda 
organisationerna skulle samverka i ett nätverk och det gav också möjlighet 
till informationsspridning om utvecklingsarbetet. Ansökan beviljande, vilket 
möjliggjorde att de kunde för en period anställa två ytterligare personal-
konsulter som en extra resursförstärkning. Samtliga personalkonsulter, även 
de nyanställda, hade som en del i sin tjänst att vara processtödjare för medar-
betarskapsprocessen. 

7.5 Medarbetarskapsprocessen i verksamhets-
området  
Inom verksamhetsområdet som intensivvårdsenheten tillhör, har de båda två 
ingående enheterna genomgått basdelen och minst ett par utvecklingssteg i 
programmet. Även läkarna, som lyder direkt under verksamhetsområdes-
chefen har tillsammans med sin chef genomfört desamma, om än i kompri-
merad form. Enligt verksamhetsområdeschefen är hennes uppgift i medarbe-
tarskapsprocessen främst att stötta enhetscheferna i deras arbete vid 
enheterna, samt att själv vara en god förebild. Personalchef och sjukhus-
direktör arbetar främst mot verksamhetsområdescheferna och den tidigare 
personalchefen framhåller att den chefskategorin har en viktig roll som 
processägare. 
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7.6 Medarbetarskapsprocessen vid intensiv-
vårdsavdelningen 
Basdelen i programmet genomfördes vid intensivvårdsavdelningen våren 
2003 under ledning av enhetschef och processtödjare. Tillfälle gavs då att 
fundera över vad medarbetarskap betydde för enheten och att anpassa nästa 
utvecklingssteg till enhetens egna behov. I basdelen ingick att upprätta en 
handlingsplan för det fortsatta arbetet med medarbetarskap vid enheten, 
vilket också gjordes. De följande åren har handlingsplanen integrerats i 
verksamhetsplanen. 

Medarbetare och chef kom vid genomförandet av basdelen tillsammans 
överens om vilka områden de skulle fortsätta med. Diskussioner fördes, en 
enkät om ”nu-läget”89 fylldes i och omröstning vidtogs. Enkäten visade de 
lägsta värdena för bra medarbetarsamtal, delaktighet i förändrings- och 
utvecklingsarbete, tydliga mål förankrade hos medarbetarna samt effektiva 
arbetsplatsträffar. Omröstningen rörde vilka utvecklingssteg de ville gå 
vidare med i programmet. De områden som fick flest poäng i omröstningen, 
kommunikation och självinsikt, var också de som de började arbeta med. De 
två utvecklingsstegen genomfördes gruppvis under 2004 med processtödjare 
som handledare. Kommunikation och bemötande är något de därefter arbetat 
kontinuerligt med, bland annat genom enkäter som de skickat ut till andra 
enheter, patienter och deras anhöriga, vars resultat förts upp till diskussion. 90 

Under 2005 fortsatte de att arbeta med arbetsplatsträffar, då det fanns ett 
behov att förbättra dem. Deltagarantalet var lågt vid arbetsplatsträffarna, 
vilket betraktades som ett problem, då arbetsplatsträffarna utgör ett viktigt 
forum för inflytande och medbestämmande.91 En mindre grupp av medar-
betare tillsattes för att utarbeta ett förslag, vilket presenterades hösten 2005. I 
gruppens rapport görs en analys varför deltagandet var lågt. Förslaget gick ut 
på att komma åt problemen så att deltagandet ökar. När de arbetat fram 
förslaget har de haft hjälp av häftet från utvecklingsprogrammet som 
behandlar arbetsplatsträffar. Förslaget berörde bland annat förläggning av 
mötestiden, mötesordning och ansvarsfördelning vid mötet samt vilka frågor 
som ska behandlas vid arbetsplatsträffarna och vilka som ska tas upp i andra 

                                                 
89 ”Temperaturmätaren”, ingick i det material som utarbetats inom ramen för 
medarbetarskapsprocessen. 
90 Detta är hämtat från APT-protkoll, samt bekräftades vid återkopplingen av 
resultaten till enheten. 
91 Arbetsgruppens rapport: Förslag till ny form för arbetsplatsträffar, 2005 
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forum. Ett gemensamt beslut fattades att arbeta efter förslaget92. En uppfölj-
ning gjordes även 2007, eftersom arbetsplatsträffar var ett av de områden 
som fick låga poäng i medarbetarenkäten från 2006.  

Medarbetarsamtal var ett annat område som fick låga poäng i medarbe-
tarenkäten. Det var ett skäl till att de under 2007 också behandlat medarbetar-
samtal och upprättat en handlingsplan för att förbättra dem. Innehållet i 
handlingsplanen grundade sig i vad som framkommit vid grupparbeten där 
medarbetarna varit delaktiga. De som utsetts till gruppledare fick också 
ansvaret att sammanställa handlingsplanen, som senare skulle bli föremål för 
diskussion vid en arbetsplatsträff. Vid samma tillfälle och på samma sätt 
behandlades arbetsplatsträffar och gruppsamverkan inklusive hur chefen kan 
ge förutsättningar för den. Under 2007 har de även arbetat med friskvård och 
hälsa. Hälsoprofiler har upprättats tillsammans med länshälsan. Utbildningar 
har genomförts om livsstilsförändringar, kost och motion. Det finns också ett 
friskvårdsombud vid enheten som informerar om aktiviteter och uppmuntrar 
personalen att röra på sig.93     

Parallellt med programmet har de på olika sätt arbetat med att öka delak-
tigheten i verksamhetens utveckling och planering, där målet är att de flesta 
ska ha ett eget ansvarsområde eller att de deltar i någon utvecklingsgrupp. 
Möjligheten för var och en att aktivt delta i verksamhetsplaneringen har 
också getts, då inbjudan om medverkan har gått ut till samtliga medarbetare. 
Tidigare har det endast varit en mindre grupp av medarbetarna som deltagit i 
det arbetet. Utvecklingsgrupper är i sig inget nytt för enheten då det sedan 
lång tid tillbaka finns ett väl inarbetat system att arbeta med olika utveck-
lingsprojekt i grupper. Det kan handla om allt från att upprätta förslag till 
rutiner inom olika områden, utforma broschyrer och inskolningsmaterial till 
att förbättra arbetsplatsträffar och planera internutbildning.  

Medlemskap i de olika grupperna grundar sig på intresse. I vissa fall är 
det chefen som väljer ut personer och tillfrågar om de vill vara med. Detta 
utifrån den kännedom hon har om individers intressen och den bedömning 
hon gör av vad som skulle passa olika personer, bland annat efter vad som 
framkommit i medarbetarsamtalen. I andra fall finns möjligheter för alla att 

                                                 
92 Förslaget som de senare antogs och realiserades, innebar bland annat en bredare 
ansvarsfördelning där mötet inte leds av chefen, utan både ordföranderollen och 
sekreterarrollen roterar bland medarbetarna. Incitament för att flera ska delta som 
tillämpas idag är att de får mera betalt för tiden vid arbetsplatsträffar samt att 
utbildning förläggs i samband med träffarna, så det ska kännas meningsfullt för de 
som i övrigt är lediga den dagen att komma till träffen. 
93 Det arbete med friskvård som beskrivs här, genomfördes huvudsakligen efter att 
intervjuerna vid enheten slutförts. 
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anmäla intresse om de är intresserade att vara med i de grupper som ska till-
sättas. När en grupp tillsatts är det upp till gruppmedlemmarna att starta upp 
och genomföra det arbete de tilldelats. Förslag som utarbetas behandlas sedan 
vid arbetsplatsträffarna, så att det förankras hos personalen. Förslaget 
granskas av berörda och det slutgiltiga beslutet att sätta förslaget i verket 
fattas av den ansvarige, vanligtvis enhetschefen94. Hur mycket tid som ska 
avsättas för arbete med projektet avgörs i samråd mellan gruppmedlemmarna 
och enhetschefen.  

Medarbetarna har även fått större inflytande över sina arbetstider, vilket 
anknyter till ett mål under rubriken medarbetarskap i den personalpolitiska 
plattformen. Den nya arbetstidsmodellen som införts95 är en form av önske-
schema, där medarbetarna själva lägger sina scheman. En grupp där 
samordningssköterskan ständigt är medlem, medan den andra platsen i 
gruppen är ambulerande bland medarbetarna, sköter därefter nödvändiga 
justeringar av schemat så att helheten fungerar. Inom ramen för den nya 
arbetstidsmodellen finns möjligheten att lägga in funktionstid för arbete med 
utvecklingsprojekt eller med ett ansvarsområde. Den tiden är medarbetaren 
frikopplad från patientarbete.      

7.6.1 Medarbetarnas upplevelse av arbetet med medar-
betarskap och attityder kring det 
En fråga som behandlades i intervjuerna var hur de uppfattade ”talet om 
medarbetarskap och dess innebörd”. Det som framkom där ger en finger-
visning om den allmänna attityden till arbetet med medarbetarskap vid 
enheten. De flesta var överlag positivt inställda till ”talet om medarbetar-
skap” även om också kritiska synpunkter framkom blandat med de positiva 
kommentarerna.  

Ett par av de intervjuade betonar att medarbetarskap är något naturligt 
och självklart. En av dem relaterar till det arbete de genomfört vid enheten 
vad gäller kommunikation och bemötande, medan den andre hänvisar till att 
arbeta tillsammans mot samma mål och utrycker det så här: 

 
Jag tycker att det är väl nånting som är naturligt alltså medarbetarskap…. /…/ 
Att det är nånting positivt, vi ska ju jobba tillsammans, vi ska ha samma mål, vi 
ska vara positiva, ja…Det bara är liksom, det ska vara… (Sjuksköterska nr 7) 
 

                                                 
94 Vem som fattar beslutet är beroende på vad det gäller och var befogenheterna 
ligger. Oftast är det enhetschefen, men det kan också var exempelvis den medicinskt 
ledningsansvarige läkaren. 
95 Den nya arbetstidsmodellen infördes 2002. 
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Medarbetarskap är ett positivt uttryck som behövs och som är något att 
utveckla i framtiden, framhåller en annan. Särskilt nyutexaminerade kan 
behöva komplettera sina tekniska kunskaper med att stärka sin roll och sig 
själv som person.  

Ett par av intervjupersonerna utrycker att medarbetarskap också ställer 
krav. En uppfattar att ordet medarbetarskap antyder att det är något som 
måste utföras. Den andre utvecklar också vad kraven består i:  

 
…det är klart, det blir ju ett krav också….att man är delaktig…och att man är 
med och bidrar till en god arbetsmiljö. (Sjuksköterska, nr 4) 
   
Några påpekar att det tidvis talas mycket om medarbetarskap. I början 

kunde det upplevas ”för mycket” då de ännu inte hade klart för sig vad det 
stod för, framhåller ett par av de intervjuade. En av dem säger dock att ibland 
kan det vara det motsatta förhållandet, att de talar för lite om det. Hon efter-
lyser i det sammanhanget utvärdering för att få en uppfattning vad det 
egentligen gett. Den andre pekar på en utveckling som skett där budskapet 
sjunkit in.  

 
Ja från början då tänkte man liksom så här:…Vad då medarbetarskap …? Vi 
visste ju inte vad det var …och då från början, tycker jag…då pratades det 
väldigt mycket …, och så när man inte riktigt hajar vad dom menar egentligen så 
kändes det som ”Ah, sluta nu” ungefär. Det var liksom hela tillvaron. Det fanns 
inget annat än det där nästan och det var det nya i det. Men jag tror som sagt det 
har ju blivit ett led i att vi alla har blivit medarbetare i stället för det här gamla 
… att vi är med, att vi är delaktiga medarbetare…Nu har det liksom sjunkit in 
lite grann… så jag tror att det är en hjälp… för oss alla./I: Hjälp?/Ja, att tänka 
lite vidare än bara tänka på att det är en arbetsplats på nåt vis… (Sjuksköterska, 
nr 6) 
 

Talet om medarbetarskap kan kännas tjatigt, då innebörden av det egentligen 
är något självklart som inte skiljer sig direkt från tidigare tankesätt, säger en 
av medarbetarna. En annan påpekar att ordet medarbetarskap används för 
mycket. Intervjupersonen ser positiva aspekter av vad medarbetarskap inne-
bär, men antyder att en för frekvent användning kan göra att ordet mister sin 
kraft.  
 

Ja det sägs för mycket. Man kan …kanske utesluta det där ordet fast man menar 
samma sak i alla fall …och blir det då för mycket, ja då struntar man i det. Man 
behöver liksom inte säga det varenda gång som man menar det. 
(Undersköterska, nr 2) 
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Slutligen reflekterar en av de svarande över medarbetarskapsprocessens plats 
i organisationen framöver. Arbetet med medarbetarskap har varit givande och 
det har tillfört dem något, men det skulle kunna avslutas nu: 
 

 …vi har ju jobbat med det….och jag tror ju att det har tillfört oss alla nånting 
positivt egentligen. Dels att man kanske har fått en ökad självinsikt och att man 
förstår mångfalden och man förstår det här med kommunikation hur viktigt det 
är och sådana saker. Så jag tror att det är viktigt för oss ändå.../…/ Men sen är 
det ju frågan hur långt man ska gå att driva det. … Som det är idag så känns det 
som att det skulle kunna landa här, stanna här. Det tror jag faktiskt jag skulle 
vara nöjd med. (Sjuksköterska, nr 5) 

7.6.2 Konsekvenser av arbetet med medarbetarskap för 
arbetsplatsen 
Vad gäller medarbetarnas uppfattning av de konsekvenser arbetet med 
medarbetarskap medfört för arbetsplatsen säger flera att arbetsklimatet har 
förbättrats. Kopplingar görs till den nya arbetstidsmodellen som har medfört 
att det inte längre finns några fasta grupperingar av medarbetare som alltid 
arbetar tillsammans, utan ”alla jobbar med alla”. Det eliminerar motsätt-
ningar mellan grupper antyder ett par personer och en annan tar upp att det 
ökar förståelsen för varandra. Så här beskriver en av medarbetarna 
förändringen. 

 
… en stor förändring var ju när vi gick in i den här arbetstidsmodellen, där vi har 
ett önskeschema där man jobbar med alla. Det blir ingen gruppbildning utan alla 
jobbar med varann. Jag vet nästan aldrig vilken jag ska jobba på med på kvällen 
eller morgonen eller på förmiddagen, utan man jobbar med alla och det tror jag 
är jättebra. /…/ Annars var det ja nattpersonalen, det var dom och sen dag-
personalen var dom och man jobbade alltid tillsammans samma personer, så att 
jag tror det är bra. Det blir inte det här skitpratet om man säger så. 
(Sjuksköterska, nr 3) 
 

Kommentarer finns också i materialet att arbetsklimatet varit gott hela tiden 
och att behovet av förbättring därför inte varit så stort. 
 

Vi har en bra arbetsmiljö, jag menar jag kan inte sitta och gräva fram saker och 
ting som är negativt men inte finns. (Undersköterska, nr 1) 

 
Jag tänkte det här med insikt och kommunikation och så…vi har och har haft bra 
arbetsmiljö…att vi pratar med varann och liksom så där. Så vi har inte haft så 
stora problem …med sånt.  (Sjuksköterska, nr 6) 
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Arbetet med medarbetarskap har bidragit till att de lär sig mera av 
varandra och tar till sig mera vad andra har och tänker, är en slutsats som en 
av de svarande gör. Det grundar sig, enligt den personen i en ökad kännedom 
om sig själv och andra. En annan av medarbetarna är också inne på samma 
tema då hon anknyter till att arbetet med medarbetarskap innefattar diskus-
sioner och samtal om hur det är på arbetsplatsen och vad som behöver 
förbättras. Medarbetaren menar att en öppen diskussion där de kan dela sina 
tankar och vad de känner, gör att de blir mera medvetna om andra. Hon tror 
att det blivit en förändring som innebär att de tänker efter lite mer än tidigare 
och ger ett konkret exempel från den senaste samlingen inom ramen för 
medarbetarskapsprocessen där gruppsamverkan behandlades. 

 
Jag tror att man blir mer medveten om…andra. Alltså då man får sitta i grupp 
och prata och bara slänga ur sig det man känner ”Ja, jag tycker att ni är dåliga på 
att ge positiv feedback ” Om man har haft jobbiga patienter och så är det är ju 
skönt att få höra när man går hem för dagen som ” Du har gjort ett bra jobb 
idag” bara såna saker. Och jag tror faktiskt att det har landat hos många att det är 
viktigt, så jag hoppas att det har givit nånting bra.  (Sjuksköterska, nr 7) 

 
Delaktigheten har ökat vid enheten, betonar uttryckligen ett par av de 

intervjuade. Hänvisning görs till arbetet i utvecklingsgrupper och det 
förtroende som chefen ger till deltagarna att exempelvis utarbeta förslag inom 
olika områden, att de numera får vara med i verksamhetsplaneringen och det 
ansvar medarbetarna fått i att driva den nya arbetstidsmodellen. Att arbets-
platsträffarna förändrats framgår också av intervjuerna.  

 
Och arbetsplatsträffarna har ju förändrats naturligtvis. …Det är klart … när man 
vandrar med ordförandeskapet så …tar man del på ett annat sätt i det som ska 
gås igenom... Så då har det blivit mera ett aktivt deltagande, det måste man ju 
säga. … Kvaliteten är nog bättre… men kvantiteten liksom själva antalet är inte 
så stor förändring tycker jag.  (Sjuksköterska, nr 2) 
 

Flera av medarbetarna nämner att det fortfarande finns brister i hur arbets-
platsträffarna genomförs, vilket också framkom i medarbetarenkäten 2006. 
Därför var arbetsplatsträffar också med på agendan för 2007 års fortsatta 
arbete med medarbetarskap. 

Några säger att de inte märkt några direkta förändringar i arbetet och 
arbetsmiljön vid enheten. Antydningar finns också att förändringar kan vara 
svåra att se. En person påpekar: 
 

- 128 - 



Kapitel 7 – Medarbetarskap i landstinget 
 

Jag kan inte säga att det har blivit nån större förändring…tycker inte det. 
Men…det är svårt att se för man har levt i det… (Sjuksköterska nr 1) 

 
De konsekvenser som enhetschefen ser av arbetet med medarbetarskap 

vid enheten ligger i linje med vad som framkommer i medarbetar-
intervjuerna. Enhetschefen upplever att det blivit en bättre gruppsamverkan, 
större delaktighet, ett bra arbetsklimat och en ökad förståelse för varandra. 
Chefen tycker att medarbetarskapsprocessen lyfter medarbetarna och får dem 
att växa. Liksom flera av medarbetarna upplever enhetschefen att den nya 
arbetstidsmodellen också haft betydelse, då alla jobbar med alla. Det kräver 
enligt enhetschefen, att medarbetarna litar mer på sig själva, då de inte har 
samma gäng runt omkring sig hela tiden. 

7.6.3 Konsekvenser av arbetet med medarbetarskap för 
individen 
Oavsett om medarbetarna ser några konkreta förändringar på arbetsplatsen, 
kan de uppleva att de själva har tagit till sig något som en följd av arbetet 
med medarbetarskap vid enheten.  

Något som flera medarbetare antyder är att de tänker mera på sitt eget 
agerande i arbetet och tänker sig för mera. En av de intervjuade uttrycker 
följande: 

 
….man tänker mer på hur man påverkar andra, alltså sina medarbetare, med 
tanke på vilket humör man är på och hur man lägger orden i mun och sådana 
saker. (Sjuksköterska, nr 7) 
 
Ett par av medarbetarna upplever att de fått en större medvetenhet om 

kommunikationens betydelse. En av medarbetarna säger:  
 
Man är ju mera medveten om betydelsen av…hur viktig kommunikationen 
är…Det kan vara så lite som gör att det kan bli fel…och det kan vara så lite som 
gör att man kan rätta till det också samtidigt…Det viktigaste är att våga prata om 
olika saker…och inte bara liksom gå och tycka och låta det gro. (Sjuksköterska, 
nr 1) 
 

En annan fokuserar kommunikationen gentemot patienter och vad 
utvecklingssteget kommunikation gett i det sammanhanget:  

 
…man tänkte till lite, just mot patienten…hur man säger saker och ting…så att 
man inte visar med kroppsspråket på ett vis och så säger man nåt annat. 
(Undersköterska, nr 3) 
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Ökad lyhördhet och förståelse för sina arbetskamrater är också något som 

nämns. En tycker att hon ser värdet i olikheterna och att de har något att ge 
varandra. Dock kan hon inte säga om det har med medarbetarskapsprocessen 
att göra. En av de andra medarbetarna säger att  

 
…man måste helt enkelt försöka anpassa sig till både verksamhet…sin 
omgivning och sina arbetskamrater…även om man har olika idéer så kan man 
inte hela tiden framhäva att man själv har rätt, utan man måste höra efter vad 
dom andra tycker också…På nåt sätt har det påverkat mig så att jag har blivit 
mer lyhörd och mer förstående … Det tycker jag väl att det är största grejen som 
har hänt mig i alla fall. Att jag…försöker förstå andra mer. Att det är inte bara 
det dom visar utåt som är avgörande, utan det finns nåt inuti också. 
(Sjuksköterska, nr 5) 
 
 En person antyder att tryggheten i sig själv kan påverkas av den här 

typen av processer. En annan av de intervjuade beskriver hur den egna trygg-
heten ökat som innebär att hon vågar säga mer vad hon tycker och tänker. 
Hon tror att medarbetarskapsprocessen kan ha bidragit till det, men hon vet 
inte säkert. 

 
Tidigare så då tackade man och tog emot och så kanske man ja grymtade för sig 
själv, men nu törs jag nog säga ifrån mer. …Tycker jag nånting …är fel, ja då 
säger jag det. Men det gjorde jag nog inte förut. Då…hade jag det mer inom mig 
att det har varit nåt fel, men liksom inte sagt det. (Undersköterska, nr 2) 
 
Några menar att de inte förändrats märkbart genom det här arbetet, och 

anknyter då till hur de är som personer. De har sin personlighet som de är 
medvetna om och den är stabil. En av de intervjuade kommenterar 

 
Jag vet vad jag är för sorts person, så har jag väl varit hela tiden.      
(Sjuksköterska,  nr 6).  
 
Enhetschefen har svårt att avgöra om hennes roll som chef påverkats av 

arbetet med medarbetarskap vid enheten. Eftersom hon var relativt ny som 
chef när arbetet med medarbetarskap drogs igång vid enheten och även 
genomgått chefsutbildning är det flera faktorer som kan inverka, säger 
chefen. Det hon nämner är att hon har fått en bättre självinsikt. Den ökade 
medvetenheten om sig själv när det gäller hur hon reagerar och är som peson, 
är något som hon framhåller kan vara bra att ha i tankarna i olika situationer. 
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7.7 Att vara medarbetare  
De tankar som medarbetarna vid enheten har kring ordet medarbetare, 
handlar för de flesta om att vara en i en grupp som arbetar tillsammans.  
Några utvecklar dessutom vad som kännetecknar medarbetare i en grupp. 
Samarbete och att man delar med sig av sin kunskap och lär av varandra 
nämns, liksom en bra gemenskap där man kan prata och att det finns en 
förståelse och ett förtroende för varandra.  
 

Medarbetare, då är man ju en person i en grupp, man interagerar med varandra 
och man lär sig av varandra om man är en i gemenskapen. (Sjuksköterska, nr 4) 
 
… att vara en i arbetslaget, att vara behjälplig när det är nån som vill ha min 
hjälp eller min kunskap… (Sjuksköterska, nr 1)  
 
En bra gemenskap, att man kan prata med varann, att man kan arbeta i grupp och 
att man har förtroende för varann. Det tycker jag. Det lägger jag i ordet 
medarbetare. Där handlar det ju också om att ha förståelse för varann. Alla är ju 
inte lika. (Sjuksköterska, nr 3) 

 
En av de intervjuade relaterar också ordet medarbetare till jämlikhet samt 
gemensam inriktning och ett gemensamt mål.  
 

Medarbetaren, det är också att det ska vara ens jämlike, man ska stå på samma 
nivå….och att man mot verksamheten ska ha samma inriktning och mål. 
(Sjuksköterska, nr 5) 
 
Ett par av de intervjuade kopplar delaktighet i arbetet till ordet 

medarbetare: 
 
Jag vet inte ..ja, att man är med i arbetet…är inte det att vara delaktig? 
(Undersköterska, nr 1) 

 
…att man har lite att säga till om och tycka till om. Delaktig i arbetet. 
(Sjuksköterska, nr 2) 

 
En annan dimension av ”medarbetare” som nämns i intervjuerna rör 

relationen som kännetecknar den som är medarbetare till ”mig”. En av de 
svarande säger att medarbetaren är en kollega, men kan också vara en kamrat. 
De umgås kanske inte på fritiden, men väl i jobbet. En annan nämner 
vänskap, när personen reflekterar över ordet medarbetare. 
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7.7.1 Medarbetare i relation till andra beteckningar 
I relation till andra närliggande uttryck såsom exempelvis anställd eller 
arbetstagare har de flesta positiva associationer till beteckningen medar-
betare. ”En medarbetare låter finare”…”Det känns lite snällare…”, ”Det 
känns lite mjukare”, ”…det är ett bra ord” är några kommentarer. Någon 
betonar att beteckningen medarbetare tyder på att man betraktas som mer 
betydelsefull. 

Några ser ordledet ”med” i medarbetarskap i betydelsen att arbeta med 
andra som en skiljelinje gentemot beteckningen anställd eller arbetstagare.  

 
Anställd låter mer som att…du ska bara jobba ungefär. Medarbetare kanske 
känns som att man…tillsammans utför en sak.  (Undersköterska, nr 3) 
 
Medarbetare …Det är ju alla…. Medarbetare då…. det är precis som att det hör 
ihop mer med mig, att man är fler. Men är jag anställd, är jag arbetstagare ja då 
står jag där själv. (Undersköterska, nr 2) 
 
En ytterligare aspekt som några nämner är att medarbetare antyder större 

jämlikhet. Så här uttrycker sig en av medarbetarna: 
 
Ja medarbetare är ju mycket mer. Då är vi lika, tycker jag …Det är mycket 
bättre…För vi behövs ju allihopa. (Sjuksköterska, nr 6) 

 
Medarbetare knyts av en av de svarande också samman med individens 

ansvarstagande, samt krav som ställs.  
 
Det känns som att man har mera ansvar själv för att jag är en god medarbetare 
till alla möjliga kategorier…Jag tycker att det låter som ett ord som kräver mer 
än bara anställd, det är känslan jag får. (Sjuksköterska, nr 1) 

  
Det finns också de som inte ser någon betydelseskillnad mellan uttrycken.  

7.7.2 Medarbetare i organisationen 
Flera är tydliga i att de betraktar alla i organisationen som medarbetare, även 
om de kan uppleva att några kan vara ”närmare” medarbetare än andra, vilket 
följande citat ger exempel på: 
 

Alla som ingår i organisationen. Men jag känner som att man är nära medar-
betare, lite mer avlägsna medarbetare. Men självklart är det alla som ingår i 
våran organisation är ju medarbetare. (Sjuksköterska, nr 5) 
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En annan frekvent synpunkt som framkommer i intervjuerna är att medar-
betare är de som de har att göra med i arbetet oavsett yrkeskategori. 
Tillsammans arbetar de för en gemensam sak, för patientens bästa. 
 

Det är… alla mina kollegor och undersköterskor och läkare. Alltså alltihopa. Jag 
går över utbildningsgränser … Jag tycker att vi jobbar ju tillsammans för 
patientens bästa och då känns det som att vi jobbar, Vi är medarbetare. 
(Sjuksköterska, nr 7) 
 

Det finns också uttalanden som antyder en begränsning till avdelningen och 
de som rör sig närmast avdelningen. 
 

Det är ju alla på avdelningen. …Det är även läkarna och alla sköterskor …det är 
ju allihopa, ja. Det är mina medarbetare, ja. (Undersköterska, nr 3) 

 
 Någon gör en avgränsning vad gäller befattningar och framhåller att hennes 
medarbetare är de på samma nivå och nivån under, i det här sammanhanget 
handlar det om sjuksköterskor och undersköterskor.  
 

…på min nivå … och under. Alltså undersköterskor och sjuksköterskor …Så 
känner jag, det är mina medarbetare. (Sjuksköterska, nr 2) 

 
En av intervjupersonerna menar att även patienter kan vara medarbetare när 
de medverkar till sitt eget tillfrisknande  
 

Att man kan prata med dom och man går halva vägen…Man ska ju alltid tänka 
att patienten är en självständig människa. Dom ska kunna gå vidare 
själv….ställa krav och kunna prata om det här på nåt vis. (Sjuksköterska, nr 3) 

7.7.3 Den gode medarbetaren och medarbetaren med 
ett icke önskvärt beteende96 
Det finns många tankar kring vad som kännetecknar en god medarbetare och 
vad som betraktas som dåliga beteenden hos medarbetare hos de intervjuade. 
Utifrån deras intervjusvar har jag sammanställt två profiler, där jag för 
samman olika utsagor till ”den gode medarbetaren” och ”medarbetaren med 
ett icke önskvärt beteende”.  

Den gode medarbetaren har ett öppet och förstående förhållningssätt och 
är en bra arbetskamrat. Det innefattar att hon är snäll, ödmjuk, lyssnar och 

                                                 
96 När de båda kategorierna beskrivs används ”hon” i beskrivningen, med tanke på att 
de flesta på den här arbetsplatsen är kvinnor.   
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har respekt för andras åsikter. Hon är bra att prata med och någon man kan 
utbyta tankar med. Ärlighet, öppenhet och rakhet kännetecknar den gode 
medarbetaren. Hon säger till den det berör om någon gör fel och ger beröm 
om man gjort något bra. Det är också någon som man kan ha roligt tillsam-
mans med. Den gode medarbetaren samarbetar, stöttar och hjälper. Hon kör 
inte sitt eget race utan gör andra delaktiga i det hon gör. Allas väl finns för 
hennes ögon och hon försöker göra det bästa för alla, för såväl patienter som 
kollegor. Vidare gör den gode medarbetaren ett gott jobb. Hon är kompetent 
och delar med sig av sin kunskap. Hon tar sitt jobb på allvar, gör det hon är 
ålagd att göra. Kännetecknande är också ett professionellt förhållningssätt 
och att hon är öppen och mottaglig för förändringar och nya rön. Hon håller 
inte det hon får veta för sig själv, utan delar med sig av det hon fått reda på. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

                                                  

Öppet och förstående förhållnings-
sätt och en bra arbetskamrat 

Samarbetar, stöttar och hjälper 
 

Ger stöd och hjälp 
 

Snäll, ödmjuk, lyssnar och har respekt 
för andras åsikter 

 

Kör inte sitt eget race, utan gör 
andra delaktiga i det hon gör 

 

Bra samtalspartner 
 

Vill allas väl - försöker att göra det 
bästa för alla, såväl patienter som 
kollegor 

 

Ärlig, öppen, rak 
 
 

Någon man kan ha roligt tillsammans 
med                                                           

                                           
                                              
 

Gör ett gott arbete   
 

Hon tar sitt jobb på allvar, gör det hon är ålagd 
att göra  

 
  

 

Kompetent för arbetet 
  

 

Professionellt förhållningssätt 
  

Öppen för förändringar och nya rön och delar 
med sig av det hon fått reda på  

 
Figur 7.2: Den gode medarbetaren enligt de intervjuade medarbetarna vid lands-
tinget. 
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Medarbetaren med ett icke önskvärt beteende bidrar till en dålig 
stämning på arbetsplatsen genom att tala illa om andra och prata bakom 
ryggen. Hon tar inte tillvara möjligheten att påverka. I stället för konstruktiv 
handling sprider hon missnöje i gruppen. Attityden är negativ. Hon är snäsig 
och sur, elak och arg. Dessutom är hon slarvig och passar inte tider. Vidare 
kännetecknas medarbetaren med ett dåligt beteende av ett egoistiskt förhåll-
ningssätt. Hon lyssnar inte utan driver bara sin egen sak. Den kunskap hon 
har delar hon inte med sig av utan håller för sig själv. När andra är över-
belastade och det är lugnt för henne själv, hjälper hon inte till. Det finns 
också brister i utförandet av själva arbetet hos medarbetaren. Hon tar inte 
ansvar och gör inte det hon blivit ålagd. Engagemang saknas i arbetet och för 
patienterna. Hon bemöter patienterna på ett respektlöst sätt genom att vara 
nonchalant och inte ta dem på allvar. Hon talar inte till patienterna utan talar 
med kollegor över huvudet på patienten när de vårdar den sjuke. 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

                                                  

Bidrar till en dålig stämning på 
arbetsplatsen 

Egoistiskt förhållningssätt 
 
 

Hjälper inte andra vid behov  
 

Går ”bakom ryggen” och talar illa om 
andra 

 

Lyssnar inte, driver bara sin egen 
sak 

 

Negativ, snäsig, sur, elak, arg 
 

Håller sin kunskap för sig själv, 
delar inte med sig 

 

Passar inte tider, slarvig 
 
 

Tar inte tillvara möjligheten att 
påverka, utan sprider istället missnöje i 
gruppen 

                                           
                                              
 Brister i utförandet av arbetet 

 
 
 

Tar inte ansvar och gör inte det som åligger 
henne.  
 
 

 Saknar engagemang för arbetet och 
patienterna   
 

Bemöter patienter på ett respektlöst sätt   

 
Figur 7.3: Icke önskvärda beteenden hos medarbetare enligt de intervjuade medar-
betarna vid landstinget. 
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7.7.4 Förändringar över tid som berör medarbetarrollen 
De flesta medarbetarna som intervjuats vid enheten har en lång anställ-
ningstid inom vården, allt från nio år till närmare 40 år. De förändringar de 
sett under den tiden som berör medarbetarrollen och som nämns mest 
frekvent i intervjuerna är att det blivit ett öppnare klimat och att de fått ökat 
inflytande. Flera upplever att de kan påverka mera idag och att de blir 
lyssnade på i högre grad. I följande citat belyses den aspekten.  
 

…organisationen har blivit så förändrad mot när jag började/…/Idag kan jag ju 
känna att man har ju mer att säga till om. Det känns lite friare, inte lika stramt, 
tycker jag. … och det känns skönt att man kan få en möjlighet att påverka, jag 
upplever.. att dom kanske lyssnar lite mer på en … förut var det bara så här är  
det. (Sjuksköterska nr 4) 

 
Öppenheten hänförs också till den förändring som flertalet upplever har 

skett vad gäller relationerna mellan yrkeskategorierna. De skarpa barriärerna 
mellan yrkesgrupperna brutits ned och de upplever att de har ett mera 
avslappnat och jämställt förhållande till varandra. Följande citat är exempel 
på uttalande från en undersköterska respektive en sjuksköterska. 
 

… när jag började då jobbade man ju nästan aldrig med sköterskorna utan dom 
delade medicin och dom var på sin lilla expedition och det var ju biträdena och 
undersköterskorna som skötte om patienterna. Men nu jobbar man ju tillsam-
mans mycket mer, alltså det är jättestor skillnad. För att då kunde man tycka att 
man nästan aldrig pratade men sköterskorna, dom var för sig själv och vi för oss 
men så är det inte nu …så det är ju mycket bättre…. Det är inte dom här grän-
serna eller vad man ska säga, jaa/…/ … alltså alla dom här gränserna även till 
läkare, det här att man nästan var rädd för dom, så som det var kanske när man 
började men så är det ju inte idag, man är mer på samma nivå på nåt vis. 
(Undersköterska nr 3) 
 
…det är väl den största förändringen att vi jobbar på samma linje så att säga, det 
gjorde vi väl då också men då var det liksom mer en hierarki inom vården som 
inte är idag, utan man kan fundera med doktorer, man kan sätta sig ner och prata 
med och fundera angående patienter och det finns tid …Det händer faktiskt att 
man kan säga så här också att ”Jag tycker att den här patienten ska ligga ett dygn 
till för jag tycker inte att hon mår så där särskilt bra” för dom har ju inte samma 
syn på patienten som jag eftersom jag är patienten mycket närmare och det är ju 
godtagbart och det accepterar dom att så är det. ”Du har ju sett patienten du vet 
hur hon är …” Vi lyssnar på varann. (Sjuksköterska nr 3)  
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Att också förhållandet till chefen har förändrats då chefsrollen har en annan 
prägel idag, antyds av några av medarbetarna. En av undersköterskorna 
nämner att den yttre kontrollen inte finns där längre. Chefen har förtroende 
för henne och att hon kan arbeta mera självständigt. Hon relaterar också den 
förändrade chefsrollen till en ökad delaktighet för medarbetarna, vilket också 
en av sköterskorna anför. 

 
…. förut var ju också chefen mer en sån som bestämde och inte så mycket 
mera…Det är mer en samtalspartner nu också tycker jag… ett bollplank helt 
enkelt./I: Vad tycker du om den förändringen som har blivit då?/Nej, jag tycker 
att den är bättre. /I: Vad är det som gör att den är bättre?/Ja det känns som man 
har mer och säga till om så att det känns mer att man kan påverka … man mår ju 
bättre när man får påverka lite. Det känns som så. (Sjuksköterska nr 1) 
 
En annan förändring som framkommer är de ökade krav som ställs på 

medarbetarna. Det gäller både att hålla sig ajour med utvecklingen inom 
yrkesområdet och arbetet i sig och att det också läggs på medarbetarna mera 
kringuppgifter. Det kan handla om att upprätta rutiner och annat som kan 
kopplas till det utvecklingsgrupperna gör. En av medarbetarna reflekterar 
kring det förhållandet. Trots att hon ser mycket positivt i det, tydliggör hon 
också avigsidorna kring den nya ordningen. 

 
Alltså det är så mycket som …ska va så tydliga... rutiner, tydliga PM och det ju 
ingenting som är fel det är bara att det är väldigt mycket tid som går åt till allt 
det där. Nu har vi ett ju bra här eftersom vi lägger arbetsscheman själv här.... Då 
kan vi lägga in någon dag när vi jobbar med sånt här. Men … man har det här 
över sig att det måste göras. Det här måste göras innan sommaren. Det måste 
göras måste innan det och det ska revideras och hållas efter. (Sjuksköterska nr 2) 

7.8 Tolkning av medarbetarskapsbegreppet 
Begreppet medarbetarskap har behandlats i samtliga intervjuer på alla nivåer. 
Teman som berörs är hur de definierar begreppet och vad ett utvecklat eller 
gott medarbetarskap innebär för de intervjuade. I följdfrågor har även termen 
idealt medarbetarskap använts. Jag börjar med att redovisa resultaten från 
medarbetarna vid den studerade enheten och går sedan vidare till andra 
kategorier. 

7.8.1 Medarbetarna vid den studerade enheten 
Av medarbetarna vid den studerade enheten påpekar några att det finns så 
många ”fina ord” och att medarbetarskap kan vara svårt att definiera. De 
flesta har ändå någon idé om vad medarbetarskap står för. De vanligaste 
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svaren berör att arbeta tillsammans i en grupp och hur man fungerar i 
gruppen.  

 
Ja, det är väl det här att du ska kunna jobba ihop med andra, alltså fungera ihop 
med andra…både givande och tagande… (Undersköterska, nr 2) 
 
Gemenskap med andra på arbetet och hur man fungerar i grupp med andra. 
(Sjuksköterska, nr 4) 
 

 Någon vidgar perspektivet och lägger till att arbeta mot ett gemensamt mål, 
där de tillsammans arbetar för patientens bästa. En annan tar fasta på ordledet 
”skap” i medarbetarskap och betonar att de kan skapa något tillsammans. 
Intervjupersonen säger att  

 
…när man kommer igång…och börjar med den här processen och börjar prata 
framförallt, så föds många idéer…Här kommer skapet in i alla fall, att vi kan 
skapa nånting tillsammans. Och nästa steg är att man blir varse att vi är ju till-
sammans, vi är medarbetare…97 (Sjuksköterska, nr 5) 
 

Delaktighet i verksamheten kommer också upp. En person uttrycker att 
medarbetarskap är att vara delaktig i det som händer på avdelningen, när det 
gäller rutiner, nya tekniker och arbetssätt. Slutligen säger en av de inter-
vjuade att det hon tänker på när medarbetarskap nämns vid avdelningen är de 
områden de fokuserat i det lokala arbetet med medarbetarskap. 

När medarbetarna beskriver det utvecklade eller goda medarbetarskapet 
kommer flera aspekter på medarbetarskap fram. Som en naturlig följd av den 
definition många vid enheten gör av medarbetarskap, rör dock de flesta utsa-
gorna hur en arbetsgrupp fungerar idealt. En av de intervjuade utrycker det så 
här: 

 
Att vi alla försöker göra det så bra som möjligt för vi som arbetar på arbets-
platsen så att …man får en harmoni och … tycker om att gå på jobbet. 
(Sjuksköterska, nr 4) 
 

En annan person påpekar att de har ett gott medarbetarskap på avdelningen 
som kännetecknas av god stämning, ”raka rör”, inget hymlande, en öppenhet 
mot varandra och vänskap.  

                                                 
97 Citatet är delvis språkligt modifierat. 
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En kombination av en syn på medarbetarskap som innebär att arbeta till-
sammans och hur gruppen fungerar med vad ordet utveckla står för, visar sig 
i följande uttalande om vad ett utvecklat medarbetarskap kan innebära. 
  

 Det blir ännu bättre än vad det är…att man jobbar ihop ännu bättre…att allting 
ska fungera ännu bättre…Mera öppen från alla håll och kanter.                     
(Undersköterska, nr 2) 

 
Ytterligare en person berör utvecklingstemat. Hon hänför begreppet utvecklat 
medarbetarskap till att medarbetarskapet ständigt är under utveckling. De får 
inte får stanna upp, utan måste hela tiden utveckla vidare vad de hittills gjort. 
Hon relaterar till utvecklingsgrupperna vid avdelningen och de olika upp-
gifter grupperna har och vad som görs i det sammanhanget.  

Delaktighet och medbestämmande nämns också som ingredienser i ett 
bra medarbetarskap. Här anknyter ett par av de intervjuade till delaktighet i 
verksamhetsplaneringen. En annan av medarbetarna uttrycker sig i mera 
allmänna ordalag och säger att ett bra medarbetarskap… 

  
Ja, det är att vi får lite mer medbestämmande…får vara med och påverka. 
(Undersköterska, nr 3)  

 
Respekt för individen tar en person upp som en del i det goda medarbetar-
skapet och att varje medarbetare känner sig viktig och värdefull. Viktig inom 
olika områden utifrån de kunskaper var och en har och att ingen ska behöva 
känna sig nedtryckt.  

Någon nämner att ett gott medarbetarskap innefattar möjlighet att 
utvecklas i arbetet  

 
Att man känner att man …inte bara står och stampar på samma fläck och att man 
kan få gå utbildningar…att man får utvecklas. (Sjuksköterska, nr 4) 

 
Till sist påpekar en av de intervjuade vikten av att de yttre förutsätt-

ningarna är goda. Att de inte ska behöva kämpa med omorganisationer hela 
tiden eller vara underbemannade. Det är inte bra för sjukhuset och patienterna 
märker av det. Tidigare i intervjun nämnde samma person att arbetsklimatet i 
ett tidigare skede påverkats negativt av tungt arbete en längre tid och under-
bemanning. 
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7.8.2 Lokala chefer98 
En av de lokala cheferna säger att den officiella definitionen av medarbetar-
skap i landstinget stämmer väl överens med hur hon ser på medarbetarskap. 
Då hon ombeds att uttrycka det med egna ord säger chefen att hon tycker att 
det är ett lärande för allas lika värde. Det utvecklade medarbetarskapet rela-
terar hon till vad de har arbetat med på lokal nivå, vilket chefen sammanfattar 
som på följande sätt: 
 

 … att man ökar delaktigheten, att alla tar ansvar för både dom stora sakerna och 
dom små sakerna. Att allas röst blir hörd. Det är ett utvecklat medarbetarskap 
tycker jag. (Verksamhetsområdeschef, sjukhuset) 

 
Den andre chefen menar att medarbetarskap inbegriper delaktighet, ansvar, 
förståelse och omtanke. Enligt chefen handlar ett utvecklat medarbetarskap 
om att man utvecklar och arbetar vidare på det medarbetarskap de har i en 
levande process där diskussioner hela tiden förs. 

7.8.3 Personalspecialister på förvaltningsnivå99 
Enligt en av personalspecialisterna vid sjukhuset handlar medarbetarskap om 
medarbetarnas insikt om vilka de är till för och om deras eget bidrag till verk-
samheten.  Det utvecklade medarbetarskap innebär enligt personalspecia-
listen att vara en aktiv medarbetare. Oavsett vem vi är så ska vi bidra till 
verksamheten och ta ansvar. Medarbetarna sitter inte passivt och väntar och 
sedan skyller på någon annan. 

Den andre personalspecialisten har ett liknande synsätt då hon säger att 
medarbetarskap handlar om att ta ansvar och vilja vara delaktig i verksamhe-
ten. Dessutom betonar hon betydelsen av respekt för varandra. Personal-
specialisten hänvisar till landstingets tre personalpolitiska värderingar100 och 
tycker att de sammanfattar allt. Till exempel att alla vill göra ett gott arbete. 
Att man förstår att alla vill göra ett gott arbete och att man har respekt för 
varandras arbete och varandras yrkesroller. Det utvecklade medarbetarskapet 
innebär enligt personalspecialisten att gå från ett gammalt synsätt till ett nytt 
som landstinget eftersträvar, där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen av 
verksamheten och tar ansvar.  

 

                                                 
98 Verksamhetsområdeschef och enhetschef 
99 Den personalchef som var anställd vid sjukhuset när medarbetarskapsprocessen 
introducerades och den personalkonsult tillika processtödjare som är knuten till den 
studerade enheten. 
100 Värderingar finns beskrivna tidigare i det här kapitlet. 
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Inte stå på sidan om och tycka…varför gör dom inte så och varför gör dom inte 
si och…känna sig som nåt offer som blivit tvingad att göra olika saker. 
(Personalspecialist 2) 
 

I stället för att betrakta sig själva som ett offer för andras handlingar och 
tyckanden känner medarbetarna att de är en del av verksamheten och däri-
genom, tror personalspecialisten, att de känner att de också utvecklar sig 
själva. 

7.8.4 Strateger på landstingsnivå101 
En av strategerna beskriver medarbetarskap som att vara medskapare i en 
process eller ett arbete som ska utföras, där var och en har en tydlig uppgift 
som denne kan påverka och utvecklas i. Medarbetaren förstår också varför 
uppgiften ska utföras och ser hur det hänger ihop med andras uppgifter och 
hur det bidrar till verksamheten och helheten. Helhetssynen är något av 
grunden i medarbetarskapet, som påverkar motivation och agerande. 
 

Jag måste själv kunna se sammanhanget om jag ska kunna känna att jag kan 
bidra med nånting…Det har också mycket med min motivation att göra. Förstår 
jag inte, då är jag inte särskilt motiverad heller. Ser jag sammanhanget, då är det 
roligt. (Strateg 1) 

 
Medarbetarskapet är under ständig utveckling, menar strategen, och det är 
tveksamt om det går att fastställa något idealt medarbetarskap. Det ideala 
medarbetarskapet kan enligt strategen formuleras olika i olika tider. Strategen 
betonar vidare att vad som händer utanför organisationen påverkar den 
aktuella synen på medarbetarskap.  
 

Är man inte i samklang med det som är omkring, så fungerar det inte. Vi kan 
liksom inte ha en egen ö här i landstinget. (Strateg 1) 

 
 En av de andra strategerna tar upp inflytande och ansvarstagande hos 

medarbetarna som både medarbetare och arbetsgivare har en fördel av när 
hon talar om medarbetarskap. Strategen påpekar att för att arbetsgivaren ska 
kunna nå framgång i sin verksamhet, är denne beroende av att få individerna 
att vilja göra det som krävs och utföra det så bra som möjligt. Strategen har 
en tro på att människor vill vara effektiva och nyttiga. Medarbetarskap har 

                                                 
101 Anställda vid landstingskansliets personalfunktion och som arbetar med personal-
frågor på ett strategiskt plan för landstinget som helhet.  
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idag mer den nyttoinriktningen än en arbetsplatsdemokrati i största allmän-
het, vilken hon idag tar för given. Medarbetarskapet kan betraktas som gott 
och utvecklat när det ovan beskrivna samspelet fungerar. Det kräver dock att 
förutsättningarna finns i ett ledarskap som tillåter medarbetarna att vara 
delaktiga i att formulera dagordningen för både vad som ska göras och hur, 
för att nå exempelvis politiskt uppsatta mål, betonar strategen.  

Den tredje strategen, som också varit den som mest konkret arbetat med 
utvecklingen av medarbetarskapsprogrammet, menar att på individnivå 
handlar medarbetarskap om att trivas och må bra, ha utvecklingsmöjligheter 
och känna delaktighet och att kunna ta ansvar. Under intervjun antyder 
strategen vid flera tillfällen att individen och individens eget ansvar lyfts 
fram i medarbetarskapet. 

 
Förut…jag kan tänka mig att man har, man har kanske pratat om arbetsplatsens 
ansvar, men man har inte sett individen riktigt. Men nu blir det på ett annat sätt 
individuellt då. (Strateg 3) 
 
Strategen ser också likheter mellan begreppet psykosocial miljö och 

medarbetarskap.  
 
Medarbetarskap handlar ju mycket om mjuka delar. Som man kanske förut 
pratade om psykosocial arbetsmiljö tycker jag det blivit mer av ett medarbetar-
skapsbegrepp på något sätt. (Strateg 3) 
 

Strategen berättar att termen ett utvecklat medarbetarskap som de använder i 
medarbetarskapsprocessen har sin grund i att de ville betona att medarbetar-
skap inte är något nytt, utan något som alltid funnits, men att de genom den 
här satsningen vill utveckla och förbättra det.  Vidare menar strategen att 
begreppet medarbetarskap blir mera utvecklat när de genom att sätta ord på 
det och utarbetar ett material, skapar förutsättningar för en förändring ute i 
organisationen. Om det finns något idealt medarbetarskap kan inte strategen 
svara på, men tror ändå att de inom landstinget fångat kärnpunkterna i det 
som handlar om utveckling, delaktighet, ansvar, att tydliggöra roller och så 
vidare.  

7.9 Medarbetarskap och ledarskap 
Tidigare forskning visar på ledarskapets betydelse för att åstadkomma ett 
fungerande medarbetarskap. Ledarens agerande kan både hjälpa och stjälpa 
uppnåendet av det myndiga medarbetarskapet (Tengblad, 2006).   På samma 
sätt som begreppet medarbetarskap behandlats i samtliga intervjuer har jag 
också ställt frågor till alla kring förhållandet mellan medarbetarskap och 
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ledarskap. På enhetsnivå fördes samtalet på en konkret nivå där främst de 
förutsättningar och stöd medarbetarna behöver för att utöva ett gott och 
utvecklat medarbetarskap behandlades. De övriga intervjuade ombads mer 
förutsättningslöst att beskriva sina tankar kring förhållandet mellan medar-
betarskap och ledarskap. 

7.9.1 Medarbetare och enhetschef 
Något som de flesta medarbetarna vid enheten berör som en viktig del i 
chefens agerande för främjandet av ett gott och utvecklat medarbetarskap är 
att chefen ger förutsättningar för delaktighet och ansvarstagande. Beslut som 
berör medarbetarna, bör också förankras hos dem. Om inte den förankringen 
sker, kan det vara svårt att genomdriva beslut, vilket framgår av följande 
citat: 

 
Att det förankras hos medarbetare…det som berör oss alltså…Att det inte tas 
beslut över huvudet så vi blir tillsagda så här ska det vara liksom, för då slår de 
flesta bakut på en gång… (Sjuksköterska, nr 1) 
 

Det måste finnas en möjlighet att tala om vad man tycker och tänker och att 
chefen lyssnar på det. Ledaren bör också ta hänsyn till medarbetarnas syn-
punkter och att ledaren utifrån det också är öppen för att ändra sig.  

 
Det är väl också att dom (ledarna) är öppen för vad andra tycker och inte 
bara…om hon tycker en sak så är det tio andra som tycker tvärs emot henne. 
”Okey, då kanske jag måste ändra på mig.” Det är inte bara att den ledaren ska 
styra, utan dom måste även vara öppen för vad andra tycker.                 
(Undersköterska, nr 2) 
 

Flera påpekar vikten av att chefen delegerar ut uppgifter. En av de inter-
vjuade framhåller dock att det ska vara i en omfattning så att uppgiften är 
rimlig att klara av. Vid delegering ska också förutsättningar ges så att det 
finns en möjlighet att genomföra uppgiften. En annan betonar chefens tillit 
till medarbetarna i det här sammanhanget. Betydelsen av chefens tillit till 
medarbetarna antyds också av två andra svaranden, när de säger att chefen 
inte ska peta i småsaker utan istället engagera sig i större saker och de stora 
problemen.  

Ett annat område som tas upp av flera, och som delvis går in det första, är 
chefens inkännande sida som handlar om att se och bekräfta medarbetarna, 
lyssna till dem och respektera dem och att det är möjligt att prata med chefen 
om problem i förtroende.  
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Jag tycker att det är viktigt att man har en chef …som…delaktig och lyssnar på 
en …så man känner sig bekräftad.  (Sjuksköterska, nr 4) 
 
Att man ska få säga vad man tycker och tänker, att man ska våga gå in till 
henne….och att hon ska lyssna på oss medarbetare eller vi på avdelningen. Det 
är ju jätteviktigt att hon känner av oss. (Undersköterska, nr 3) 
 
Och sen om man har problem, att man ska kunna prata med dom i förtroende. 
(Sjuksköterska, nr 3) 
 
Det handlar dock inte bara om att bekräfta och gå efter medarbetarnas 

viljor. Även chefens vägledande funktion betonas. Konstruktiv kritik är något 
ett par framhåller att de vill ha av chefen. En av de intervjuade säger att hon 
vill veta om hon gör något som inte är bra, även om det inte alltid är så roligt 
att höra. Det är också viktigt att chefen förklarar varför så att medarbetarna 
förstår. Då finns möjligheten att korrigera sitt agerande. En annan av medar-
betarna är inne på samma spår då hon betonar chefens vägledande uppgift. 

 
Chefen måste lyssna på oss och respektera oss och även korrigera…när vi är ute 
på hal is…när vi riktat oss åt fel håll…och sen också kunna förklara varför hon 
har en annan syn. (Sjuksköterska, nr 2) 
  

 Samma person nämner också att en chef ska kunna stötta kompetens-
utveckling om de vill inrikta sig och fördjupa sig i något område och även att 
chefen delger sina synpunkter kring det och är ärlig i sin bedömning. Ett par 
andra personer tar upp att den respons eller kritik som ges för exempelvis en 
idé eller ett förslag som en grupp medarbetare utarbetat, inte får ges på ett sätt 
så att det upplevs nedtryckande. En av dem påvisar att effekten då kan bli att 
de inblandade ger upp och slutar engagera sig.  
 

Om vi säger nu att man är i en grupp, nu ska vi ta hand om hygien till exempel 
och … vi stretar och vi grejar och så sen …det är klart det blir ju för man kanske 
inte är proffs utan man behöver ju ha…synpunkter och så där…. Ibland så 
kanske det kan bli att man får negativ kritik….att man känner att  ”Jag skiter i 
det här” utan att man kanske kan ta det på ett finare sätt, kanske linda in det lite 
… och inte liksom att så där kan man inte göra…/ I:Vad händer hos er då? 
/Jamen då blir en del ”Nej jag ska inte vara med i nån grupp längre, det spelar 
ingen roll vad jag gör för det duger inte ändå”.  Det kan ju bli så.  
(Sjuksköterska, nr 6). 

 
Kritiken som ges måste också vara befogad, menar en annan som säger  

- 144 - 



Kapitel 7 – Medarbetarskap i landstinget 
 

 
…om (en chef) skulle klampa på mig oskyldigt… det skulle verkligen knäcka 
mig. (Undersköterska, nr 1) 
 
En ledare behöver också ha kurage och veta vad hon vill, tar några upp, 

vilket kan hänföras till chefens uppgift att leda. Chefen måste kunna säga nej 
och fatta beslut som inte alla är med på när det krävs, påpekar en av de 
svarande.  

 
Dom kan ju inte säga ja åt allting, dom måste även kunna säga nej…Ja, man kan 
ju inte göra alla till viljes…om inte alla är överens så måste ju nån bestämma, 
även om det kanske inte är så roligt alla gånger….Nån måste även ta den sura 
biten. (Undersköterska, nr 2) 
 

En chef ska också kunna ta tag i jobbiga saker och kunna hantera konflikter, 
nämner ett par medarbetare. Om det är något som inte fungerar vid enheten, 
ska chefen kunna föra upp det till diskussion, där de behandlar vad de kan 
göra för att förändra det, framhåller en av de intervjuade. Chefen får inte vara 
rädd. 

 
Det gäller ju att man som chef kan tala om det och inte är rädd…utan en chef 
måste kunna ta det onda och det goda, men det gäller att ta det på ett bra sätt.  
(Sjuksköterska, nr 4) 
 
Vidare nämner någon att chefen bör vara en förespråkare för sin personal 

och stå på deras sida. En annan säger uttryckligen att chefen måste ha en 
naturlig talang och framhåller att chefskap inte kan läras. Då chefen inte 
räcker till är det i stället medarbetarna som bär upp chefen i sådant som kan 
vara jobbigt för chefen att utföra.  

 
Då kan vi ju då komma med idéer då som kanske kan förkorta en process eller 
att man snabbare kan komma till ett, kanske obehagligt beslut eller nånting sånt. 
(Sjuksköterska, nr 5) 

 
 Slutligen betonar en av medarbetarna att ett ledarskapet bör vara i samklang 
med medarbetarskapet även om hon inte utrycker sig på det sättet när 
medarbetaren säger:  

 
Att ledaren är på samma våglängd som oss…att man strävar efter samma 
sak…Ett ledarskap ska…vara positivt…ska försöka…få allihopa framåt….och 
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det är ju också deras uppgift…att alla kan följa det och att alla mår bra…att alla 
kan följa med.  (Sjuksköterska, nr 6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
  

Ger förutsättningar för 
delaktighet och 
ansvarstagande 

Inkännande Chefens perspektiv 
Bekräftar medarbetarna, 
lyssnar till och respekterar 
dem Lyhörd Förankrar hos medarbetarna 

beslut som rör dem 
 

Se individerna 
 

Att medarbetarna kan tala 
med chefen i förtroende 

 

Delegerar uppgifter och 
visar tillit till medarbetarna 

 

Synlig 
 

Ge beröm och 
uppmuntran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.4: Hur chefen bäst kan stödja medarbetarnas medarbetarskap, enligt 
medarbetarna i landstinget. Chefens perspektiv visas i mitten.
  
 

Enhetschefen delgav också sitt perspektiv på hur hon som chef kan stödja 
medarbetarna i deras medarbetarskap. Chefens syn överensstämmer i många 
delar med medarbetarnas. Lyhördhet, att se individerna, ge dem utvecklings-
möjligheter och få dem att växa, är något som chefen lyfter fram, liksom att 
ge medarbetarna konstruktiv kritik, både positiv och negativ. Vidare säger 
chefen att medarbetarna kan förvänta sig att chefen är synlig, rättvis och att 
hon ger dem beröm och uppmuntran. Chefen förväntar sig av medarbetarna 
förutom att de har de specifika yrkeskrav som ställs i den här typen av sjuk-
vård, att de tar ett eget ansvar, är delaktiga i avdelningen och deltar i arbets-
platsträffarna samt att de är stolta över avdelningen och det arbete de utför. 
Förväntningarna som chefen har innefattar också att medarbetarna följer 
sjukhusets och enhetens rutiner, men också att de ifrågasätter.  

Stödjer och vägleder 
Ger konstruktiv kritik 
 

Stödjer medarbetarnas 
kompetensutveckling 

Leder 
Leder gruppen framåt och ser 
till att alla hänger med 
 

Ha förmåga att säga nej och 
kunna fatta beslut 
 

Hanterar konflikter 
 

Förespråkare för sin personal 

 

Petar inte i detaljer, utan 
engagerar sig i de stora 
problemen 

 

Ge konstruktiv 
kritik  

Lyhörd för medarbetarnas 
åsikter 

Rättvis 
 

Ge utvecklings-
möjligheter och 

bidra till att 
medarbetarna  

växer 
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7.9.2 Personalspecialister på förvaltningsnivå 
Personalspecialisterna vid sjukhuset framhåller att ledarskapet påverkar 
medarbetarskapet, men också att medarbetarskapet har inverkan på ledar-
skapet. Den ene av personalspecialisterna betonar också särskilt att medar-
betarskapet och ledarskapet måste utvecklas i samklang med varandra. 
 

Det är ju liksom inget separat utan det är ju ett förhållande. Har man inte ett bra 
ledarskap så kan dom ju aldrig få nåt bra medarbetarskap heller. Och man kan 
inte heller få ett bra ledarskap om inte man har ett bra medarbetarskap. Det 
påverkar ju varandra…Både medarbetarna och chefen måste utvecklas, man 
måste liksom gå åt samma håll. (Personalspecialist 2)  

 
Personalspecialisten illustrerar det med upplevda exempel från två enheter 
vid sjukhuset. Vid den ena avdelningen var det medarbetarna som var nega-
tiva till att utveckla medarbetarskapet, medan det vid den andra avdelningen 
fanns hinder hos chefen. I båda fallen fungerade den bristande samstämmig-
heten som hindrande för utvecklingen. 

Den andre personalspecialisten beskriver relationen medarbetarskap och 
ledarskap på följande sätt:  
 

Du klarar inte av att vara en god chef och ledare om du har medarbetare som inte 
förstår vikten av sitt eget medarbetarskap, vara självgående medarbetare...Det är 
integrerat och går hand i handske. (Personalspecialist 1) 

 
Hos chefen är en lyssnande och tillåtande attityd viktig gentemot medarbe-
tarna betonar personalspecialisten vidare: 
 

I: Vad är viktigt i ledarskapet för att medarbetarskapet ska fungera bra? /…Stora 
öron och liten mun kanske….Säger vi att vi vill ha ett aktivt medarbetarskap, då 
måste vi ha chefer som också tillåter det och accepterar att medarbetare säger 
vad dom tycker och inte tystar ner dom som har ett engagemang. 
(Personalspecialist 1) 

7.9.3 Strateger på landstingsnivå 
Strategerna är inne på samma linje som personalspecialisterna vid sjukhuset 
vad gäller det ömsesidiga beroendet mellan ledarskapet och medarbetar-
skapet. En av strategerna säger att  
 

…en chef kan inte bli en bra chef om inte medarbetarna ställer upp och 
stöttar…Likadant så måste chefen möjliggöra ett bra medarbetarskap om det ska 
fungera. (Strateg 1) 
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Chefen kan inte åstadkomma ett gott resultat själv utan är beroende av 
samarbetet med en väl fungerande medarbetargrupp. Vidare benämner 
strategen förhållandet som symbiotiskt och som ett gemensamt bygge för att 
lösa en uppgift.  

En annan strateg betonar att det ledarskap som krävs för att möjliggöra 
ett utvecklat medarbetarskap är mycket mer avancerat än det traditionella 
ordergivande ledarskapet. Chefen måste ta ett tydligt ansvar för sin del och 
synliggöra den egna verksamheten. För chefen gäller det att ha god känne-
dom om det bidrag som den egna verksamheten ger i ett större sammanhang 
och att utifrån det utöva ett vägledande ledarskap: 

 
Det kan ju vara så här att jag sitter inne med mycket mer kunskap i sakfrågan än 
vad chefen gör. Men det gäller ju för chefen att kunna värdera min kunskap och 
släppa mig lös i den. Men att man fortfarande styr mot rätt håll. Så att inte vi 
börjar utveckla den här verksamheten efter just deras alldeles egna privata upp-
fattning om hur det här borde vara. (Strateg 2) 

 
Den tredje strategen understryker vikten av insikt hos chefen att det kan 
krävas förändring även hos sig själv i sitt sätt att leda, för att möjliggöra ett 
bra medarbetarskap. Strategen visar på hur förhållandena förändrats i 
samhället och i organisationer som kräver ett nytt sätt att leda. Genom sitt sätt 
att vara påverkar chefen medarbetarskapet i sin arbetsgrupp. Det är chefen 
som anger ramarna genom att tydliggöra hur chefen vill att den här arbets-
platsen ska fungera. På individnivå har det betydelse att chefen ”stöttar och 
coachar” sina medarbetare, exempelvis vid medarbetarsamtal 
 

Om man nu ser medarbetarskap som ett sätt för ökat inflytande och ansvar….då 
måste det ske förändringar att chefen skapar förutsättningar och stöttar dig 
också. Så det sker ju en förskjutning i relationen…som är viktig att tänka på. 
(Strateg 3) 

 
Det handlar hela tiden om relationen mellan ledarskapet och medarbetar-
skapet. Det är i den relationen som det här kan utvecklas, menar strategen.  
Ledarskapet och medarbetarskapet är beroende av varandra. 

7.10 Sammanfattning 
Satsningen på medarbetarskap i organisationen utmynnar från arbetet med 
framtagandet av en personalpolitisk plattform i slutet av 1990-talet, där ett 
hundratal medarbetare från olika arbetsplatser i landstinget deltog. Tillsam-
mans kom man överens om att av de tre nyckelområden som plattformen 
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kretsade kring, särskilt fokusera på medarbetarskap. Med den personal-
politiska plattformen som grund, utformades ett utvecklingsprogram för 
medarbetarskap, benämnt medarbetarskapsprocessen. Ansvariga för utfor-
mandet var personalfunktionen vid landstingets kansli. En konsult anlitades 
också som stöd. Syftet med medarbetarskapsprocessen var att minska sjuk-
frånvaron och skapa friska arbetsplatser. Ett utvecklat medarbetarskap sågs 
som en grund för en god arbetsmiljö, som i sin tur betraktades som en förut-
sättning för att uppnå goda resultat i verksamheten. 

Utvecklingsprogrammet bestod av en obligatorisk basdel, samt tio valfria 
utvecklingssteg som berörde olika komponenter i medarbetarskapet. 
Programmet genomfördes enhetsvis under ledning av enhetschef med 
möjlighet till stöd av särskilt utbildade processtödjare.  

Vid den studerade enheten introducerades medarbetarskapsprocessen 
2003 och pågick fortfarande vid studiens genomförande 2007. Vad som 
behandlats inom ramen för programmet, grundade sig på de behov som 
medarbetare och chef uppfattade fanns vid enheten. Förutom basdelen har 
fem utvecklingssteg genomförts, även om inte alla behandlats utifrån det 
centralt utformade materialet. Dessutom har insatser gjorts för att öka medar-
betarnas delaktighet och ansvarstagandet i utveckling av verksamheten.  

Medarbetarna har överlag en positiv inställning till arbetet med medar-
betarskap, även om talet om medarbetarskap ibland upplevs ta mycket plats. 
Antydningar finns att det också kan handla om en process, där innebörden 
behövde tid att landa. Av de konsekvenser för arbetsplatsen som medar-
betarna upplever att arbetet med medarbetarskap gett är det främst ett bättre 
arbetsklimat och ökad delaktighet som lyfts upp. De mest framträdande 
konsekvenserna de upplever på individplanet, är en större medvetenhet om 
hur det egna agerandet påverkar omgivningen. Andra konsekvenser som 
framgår är en större förståelse för andra och en ökad trygghet i sig själv.  

I den officiella definitionen av medarbetarskap vid landstinget betonas 
medarbetarnas upplevelse av arbetet och deras möjligheter till utveckling.  
Grundstenar i medarbetarskapet är insikt, delaktighet och ansvar. Synsättet 
som beskrivs är att självinsikt och insikt om vad som händer i verksamheten 
krävs för att kunna känna delaktighet, som i sin tur är en förutsättning för ett 
ökat ansvarstagande. Inriktningen är att medarbetarskap ska konkretiseras på 
varje arbetsplats, då medarbetarskap ses som ett förhållningssätt som får sitt 
praktiska innehåll utifrån de specifika behov och förutsättningar som finns. 

När det gäller de intervjuades personliga uppfattningar om medarbetar-
skap finns skillnader i vad som uppfattas som centralt i begreppet mellan 
nivåerna i organisationen. Medarbetarna vid den studerade enheten associerar 
främst till arbetet i en grupp och hur gruppen fungerar när de tänker på 
medarbetarskap, även om andra aspekter också nämns som att arbeta mot 
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samma mål och delaktighet. De lokala cheferna tar båda upp delaktighet och 
ansvar. Arbete i grupp nämner de inte explicit, men berör ändå relationerna i 
gruppen. Det som främst betonas hos personalspecialister på förvaltnings-
nivån och strategerna vid landstingets personalfunktion är medarbetarnas 
insikt om sitt eget bidrag till verksamheten och ett aktivt ansvarstagande.  

Att chefen ger förutsättningar för delaktighet och ansvarstagande var vad 
de flesta medarbetare berörde när de beskrev vilket stöd och vilka förutsätt-
ningar de behöver från chefen för att utöva ett gott och utvecklat medarbetar-
skap. Det som också betonas av medarbetarna är chefens inkännande sida och 
där hon lyssnar på och bekräftar medarbetarna, samt att chefen vägleder 
medarbetarna genom att ge dem konstruktiv kritik. Chefen bör också enligt 
medarbetarna ha kurage och veta vad hon vill samt ha förmåga att fatta beslut 
och leda gruppen framåt.  Chefens syn är i många delar samstämmig med 
medarbetarnas, men där hon betonar att det handlar om att på olika sätt få 
medarbetarna att växa. Det personalspecialister och strateger framförallt 
betonar är att medarbetarskapet och ledarskapet är beroende av varandra för 
att helheten ska fungera. Det måste finnas en samstämmighet däremellan och 
utvecklingen av medarbetarskapet och ledarskapet måste ske i samklang med 
varandra.  
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8. Medarbetarskap i det statliga bolaget 

Nedan redovisas resultaten från den fallstudie som genomfördes vid service-
bolaget tillhörande det statliga bolaget. Liksom för landstinget följer vi 
medarbetarskapsidéns ”resa” från att det ”fångats upp” av organisationen tills 
den når den enskilde medarbetaren i verksamheten samt hur idén anpassas till 
det lokala sammanhanget. 

8.1 Bakgrund 
Till skillnad från landstinget, som kan presentera en process som pågått i 
decennier vad gäller utveckling av både faktorer som ligger i linje med den 
nuvarande utvecklingen kring medarbetarskapet och användning av 
begreppet, började berättelsen i serviceorganisationen inom det statliga 
bolaget betydligt senare. Initiativet till arbetet med medarbetarskap togs 2004  
av den som då var personalchef i serviceorganisationen. Personalchefen 
ansåg att medarbetarutveckling var eftersatt i förhållande till ledarutveckling. 
I sin redogörelse tar hon upp olika behov i organisationen rörande skilda 
kategorier av anställda:  

Hon påpekar att många medarbetare, särskilt yngre, har en hög 
kompetens och deras potential måste tas tillvara, även om de inte blir chefer. 
Medarbetarna förväntar sig möjlighet till utveckling och engagemang. Om 
bolaget ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare som många välutbildade 
söker sig till och vill jobba kvar inom, måste de känna att de kan utvecklas. 
Från ett arbetsgivarperspektiv gäller det också att få ut maximalt vad gäller 
medarbetarnas prestationer. 

 Förändringar i organisationen över tid har också skapat ett behov av 
mera självständiga och engagerade medarbetare, då mer ansvar och direkta 
kundkontakter idag ligger hos medarbetarna, framhåller personalchefen 
vidare.  Det fanns ett behov av att medarbetarna skulle vara mer proaktiva i 
förhållande till användare och kunder. För att illustrera vad hon menar 
använder hon en sammansatt metafor av en bil och fågelunge: 

 
Man kan använda såna här slitna klyschor, men det är ju det man är ute efter 
egentligen. Att sitta i förarsätet på nåt sätt i det man gör. Att tänka: Blir det bra 
det här och borde man göra på ett annat sätt…ja vara lite på hugget helt enkelt. 
Inte den här fågelungeattityden där det ska matas in och sen gör man det man 
har blivit tillsagd. (Tidigare personalchef) 
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En redan tidigare etablerad kontakt mellan personalchefen och ett 
konsultbolag, ledde så småningom till att ett medarbetarskapsprogram 
genomfördes i organisationen. Konsulterna erbjöd ett koncept som stämde 
väl med de behov som personalchefen upplevde fanns i organisationen. 
Begreppet medarbetarskap fanns inte med från början i personalchefens 
tankar, utan blev en lämplig etikett att använda, vilket konsulterna bidrog 
med. Personalchefen säger: 

 
Dom använde ju det ordet…Jag hade väl mer den här själva innehållsmässiga 
idén att jag ville att man skulle jobba med alla medarbetare.                             
(Tidigare personalchef) 
 
När ett tydligt förslag till medarbetarskapsprogram arbetats fram, 

presenterades det för ledningsgruppen och beslut fattades att genomföra 
programmet.  

8.2 Organisationens officiella definition av 
medarbetarskap 
Den officiella definitionen av medarbetarskap som används i programmet, 
växte fram vid de första förberedande utbildningsomgångarna för blivande 
medarbetarcoacher, vilka skulle leda arbetsgrupperna genom programmet. De 
flesta medarbetarcoacher var också chefer, men det fanns även de som inte 
hade någon chefsroll. Deltagarna fick svara på frågan om vad ett bra medar-
betarskap är.  Konsulterna som ledde utbildningen, gav också input till defi-
nitionen. Definitionen som fastställdes var 

 
Medarbetarskap är ett aktivt förhållningssätt där jag kliver fram och tar ansvar 
för den verksamhet jag tillhör.  

8.3 Syftet med att lyfta upp medarbetarskapet 
Syftet med medarbetarskapsprogrammet var inte så tydligt uttalat i inled-
ningsskedet, vilket också framkom i en web-enkät ställd till medarbetare och 
chefer i slutet av 2005. Initiativtagaren säger dock att för henne var det tyd-
ligt att det handlade om att ”frigöra kapacitet” i organisationen. Vidare säger 
hon att programmet är ett medel för att förbättra kundkontakten, vilket är en 
kärnfråga i en tjänsteproducerande organisation. Andra mål hon nämner är att 
skapa en helhetssyn kring organisationen hos medarbetarna så att samarbetet 
mellan olika avdelningar ökar, samt att organisationen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare, där medarbetare har möjlighet att utnyttja sin kompetens.  
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Den som senare tilldelades ansvaret för programmets vidareutveckling 
och som var programansvarig när studien genomfördes, trycker på att de är 
en serviceorganisation i koncernen, vilket ställer krav på att medarbetarna är 
ansvarstagande, serviceinriktade och initiativrika. Som hon ser det är det en 
anledning till att de arbetar med medarbetarskapet i organisationen. De verk-
samheter som ingår i bolaget har tidigare haft en låg status, vilket lever kvar 
hos medarbetarna. Det yttrar sig i en passivitet där de är vana att komma i 
sista hand. Därför finns ett behov att vända det något passiva förhållnings-
sättet till ett mer aktivt och föregripande gentemot kunderna. Hon säger också 
att kunderna förväntar sig det: 

 
Om vi ser utifrån perspektivet av dom kunder, dom uppdragsgivare som vi har 
att serva internt, förväntar dom sig ett proaktivt initiativrikt agerande kring dom 
tjänster som vi levererar. Både i servicekänsla men också hur vi kan utveckla oss 
framåt. (Programansvarig) 
  

 Även den chef som vid studiens genomförande hade det övergripande 
ansvaret för programmet betonar vikten av ett aktivt förhållningssätt hos 
medarbetarna. 

 
Vi har en sån typ av verksamhet där det aldrig kommer att fungera med att 
chefen berättar (vad) du ska göra och så gör du det och sen frågar: Vad ska jag 
göra nu? Utan det vi levererar bygger på att alla tar ansvar och vill göra det…att 
vi alla har ett högt engagemang. (Personalchef)  
 
Arbetet med att utveckla medarbetarskapet har genomförts inom ramen 

för två program vilka beskrivs utförligare nedan. I en powerpointpresentation 
av det första programmet från 2005 anges det syfte som ligger i linje med det 
initiativtagaren nämner i det tidigare refererade uttalandet från intervjun: 

 
Att utveckla chefskap och medarbetarskap102 för att kunna säkra och ta vara på 
den samlade kompetensen som finns hos alla medarbetare i vår organisation. 
(fritt översatt från engelska) 

 
Förväntningar på vad programmet skulle leda till beskrivs i en annan 

bild. Det handlar om en utvecklad dialog inom organisationen och gentemot 
kunder, ökat engagemang hos personalen, att var och en tar ansvar för sin 

                                                 
102  Medarbetarskap översätts genomgående till ”employeeship” i organisationen. 
Koncernspråket är engelska, men i genomförande av programmet och tillhörande 
arbetsmaterial används svenska. 
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egen arbetsroll, utvecklad företagskultur och möjlighet till personlig utveck-
ling. Här nämns också om en koppling till arbetsmiljöfrågor. Något som inte 
kommer igen i senare beskrivning av det ursprungliga syftet.103 

I det senare programmet betonas utvecklingen av organisationens kultur 
och identitet, där dialogen är central. Man lyfter också upp sambandet mellan 
medarbetarskap och ledarskap på ett tydligare sätt. I en beskrivning vad det 
nya programmet innebär, framgår det att det handlar om att  

 
…implementera en dialogkultur i organisationen som baseras på utveckling av 
ett aktivt medarbetarskap och ett coachande och kommunikativt ledarskap. (fritt 
översatt från engelska) 
 
En koppling görs också mellan programmen och den återkommande 

medarbetarenkäten, där resultatet av enkäten både är vägledande för arbetet 
med utveckling av medarbetarskapet och fungerar som utvärdering av vad 
som åstadkommits inom området. 

8.4 Utvecklingsprogram kring medarbetarskap 
Medarbetarskapsutvecklingen har som framgått ovan, bedrivits i två efter 
varandra följande program, vilka i viss mån integrerats med varandra. I det 
följande beskrivs hur programmen växte fram, dess innehåll samt 
programmens implementering i organisationen. 

8.4.1 Utformning och innehåll 
Utformningen av medarbetarskapsprogrammet gjordes i samverkan mellan 
personalchef och konsulter. Personalchefen och konsulterna förde samtal om 
behov som fanns i organisationen och vad man ville med programmet. 
Därefter utarbetade konsulterna ett förslag. Organisationsrepresentanter tog 
del av utkast, tyckte till om dem och ytterligare revideringar gjordes av 
konsulterna. Konsulterna hade framställt ett program sedan tidigare, vilket i 
den gemensamma processen anpassades i viss mån till serviceorganisationen. 
Arbetet resulterade i ett material med konsulternas koncept som grund, samt 
ytterligare kapitel som berörde områden som inte hörde till basmaterialet, 
men som fanns sedan tidigare i konsulternas ”konceptbank”. Dessutom 
gjordes några smärre språkliga och layoutmässiga anpassningar, så att det 
framgick att materialet hade en koppling till bolaget. Den intervjuade 
konsulten uttrycker graden av lokal anpassning på följande sätt. 

                                                 
103  I senare presentationer har en historisk resumé gjorts av arbetet med medarbetar-
skap, där det ursprungliga syftet beskrivits med lite andra ord. 
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Nej, vi gjorde egentligen inga anpassningar utifrån vårt grundkoncept, utan vi 
diskuterade med dom vilka kapitel dom ville arbeta med. Och vårt grundkoncept 
består av nio begrepp, och dom ville ha två tillägg. Det var service och nånting 
annat…välbefinnande. Och det var inga nya kapitel för oss så att säga. Vi har 
jobbat med dom i andra företag förut så att det var en väldigt enkel anpassning 
för oss. Vi anpassade lite grand, men det var väldigt marginellt. (Konsult, 
Statligt bolag) 

 
Innehållet bestod av ett par inledande kapitel som behandlade vad medar-
betarskap är och medarbetar- och chefsrollen. Övriga kapitel behandlade 
områdena självinsikt, ansvar, välbefinnande, lojalitet, initiativ, personlig 
effektivitet, personlig kommunikation, service, gruppdynamik, helhetssyn 
och samspel. Senare tillkom två områden, motivation och vilja samt 
samverkan, vilka utarbetades internt i organisationen med konsulterna som 
bollplank. I konsulternas koncept ingick ett skriftligt material, metoder för 
bearbetning av materialet samt utbildning till de som skulle leda arbetet vid 
enheterna, i den här organisationen företrädesvis chefer. Varje kapitel i 
materialet innehöll en teoridel samt övningar. Materialet bearbetades 
enhetsvis eller i andra grupper under ledning av en medarbetarcoach.104 
Formen för samlingen var ett dialogmöte, där deltagarna uppmuntrades delta 
med sina tankar och funderingar och ledaren fungerade som moderator. För 
att främja dialogen skulle tillräckligt med tid avsättas för varje avsnitt och 
man arbetade också med rummet. Exempelvis fanns det inte något bord 
mellan deltagarna, utan man satt på stolar i en ring vid samtalen.  

Medarbetarskapsprogrammet genomfördes under 2005. Därefter gjordes 
en utvärdering i form av en web-enkät till alla anställda. Utifrån enkät-
resultatet och brister som påpekats i programmet, utformades ett nytt 
program som ersatte det tidigare. Det nya programmet utarbetades i sam-
verkan mellan konsulterna och organisationen, där organisationsrepre-
sentanterna105 också var med och utformade materialet konkret. En särskild 
programansvarig tillsattes för det nya programmet, som också var ansvarig 
för utformningen. Den som initierat det första programmet fanns vid den här 
tiden inte kvar i sammanhanget och en ny personalchef var tillsatt, under vars 
ansvarsområde medarbetarskapsutvecklingen låg. Det nya programmet 
sjösattes i organisationen 2007. I programmet fokuserades tydligare 
samspelet mellan medarbetarskap och ledarskap. Det visade sig bland annat i 

                                                 
104 Se avsnitt 8.4.2 Organisation för implementering och stöd. 
105 Förutom programansvarig som också tidigare varit involverad i det första 
programmet som medarbetarcoach, var ytterligare en medarbetarcoach samt 
personalchefen med på olika sätt i arbetet med att ta fram det nya programmet. 
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att det tydligt uttalades från projektledning att cheferna skulle leda 
samlingarna i sina egna grupper. Materialet behandlar företagets identitet och 
innefattar företagsfilosofi och organisationens kärnvärden.106 Man 
uppmuntrade också enheterna att arbeta med enhetsspecifika frågor. Även 
frågor från det tidigare programmet kunde behandlas inom ramen för det nya. 
Vid årsskiftet 2007/2008 gjordes ytterligare en utvärdering. Nytt beslut 
fattades att fortsätta där två nya områden, förändringsarbete och före-
tagskultur, lades till.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 1 Program 2 
  

Introduktion - Medarbetarskap Företagets filosofi 
Självinsikt                         

Ansvar                           
Initiativ                           

Personlig kommunikation            
Service                          

Gruppdynamik                     
Helhetssyn                    

Välbefinnande                     
Lojalitet                           

Personlig effektivitet                 
Samspel 

 

Företagets kärnvärden 
 

”Shared service i världsklass” 
 

Utrymme för att ta upp frågor som 
rör gruppens/enhetens konkreta 

verksamhet 
 
 

Nya områden 2008 
 

Förändringsarbete               
Företagskultur  

Motivation och vilja             
Samverkan        

 
                              
 

(De två sistnämnda områdena             
tillkom senare) 

 

Figur 8.1: Medarbetarskapsprogrammen i det statliga bolaget. 
 
 
Programmen har haft karaktären av projekt, i den meningen att det är 

något som ska göras en begränsad tid då varje enhet skulle ha ett visst antal 
samlingar. Som framgår ovan har utvärderingar gjorts vid ett par tillfällen 
som sedan legat till underlag för fortsättningen för arbetet med programmen. 
Ambitionen, enligt programansvarig, är att den form för möten som bygger 
på dialog och som ingår i programmet ska fortleva i organisationen när olika 
frågor behandlas vid enheterna. Den formen av möten är framsprungen från 
det första programmet, mer som ett resultat än något som ledningen hade i 
tankarna när programmet startade.   

                                                 
106 Organisationens kärnvärden är: Ansvarstagande, öppenhet och effektivitet. 
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8.4.2 Organisation för implementering och stöd 
Medarbetarskapsprogrammet förankrades inom ramen för hierarkin i den 
befintliga organisationsstrukturen. Det började med ett seminarium för 
ledningsgruppen på högsta nivån, bestående av VD, affärsområdeschefer och 
stabschefer. De cheferna skulle sedan i sin tur föra vidare informationen om 
programmet till sina respektive ledningsgrupper i nästa led som de ansvarade 
för. Initiativtagaren motiverar den förankringsordningen med att det blir en 
form av kedjereaktion i chefsleden. 
 

Det blir väl nån slags förankring genom levande budskap…och förebild. Om 
ledningen engagerar sig då engagerar sig även nästa leds chefer.                     
(Tidigare personalchef) 
 
Medarbetarcoacher som skulle leda samlingarna utbildades av konsul-

terna vid årsskiftet 2004/2005 genom en fem dagar lång utbildning som gick 
ut på att träna dem i sin roll. Innehållet baserades på kunskaper om grupp-
dynamik och innefattade att praktiskt planera och hålla i samlingarna. Det var 
cheferna som i första hand skulle fungera som medarbetarcoacher. Dessutom 
utsågs ytterligare personer som inte hade någon chefsroll till coacher. De 
utgjorde ett stöd till cheferna, men hade också egna grupper. Tanken med att 
cheferna skulle vara coacher var att de skulle vara ordentligt involverade i 
genomförandet av programmet och att det skulle kunna stärka deras chefsroll, 
enligt den tidigare personalchefen. I praktiken gällde det chefer på mellan-
nivå och första linjens chefer. Det högsta ledningsskiktet deltog inte i utbild-
ningen. Efter utbildningarna när programmet startat anordnades nätverks-
träffar för medarbetarcoacherna. Den första träffen höll konsulterna i som del 
av konceptet. Därefter överfördes ansvaret till organisationen att fortsätta 
med ytterligare nätverksträffar.  

 Till att börja med var personalchefen drivande i arbetet. Medarbetar-
skapsprogrammet var hennes idé och hon var aktiv i framtagande av 
programmet. Hon förankrade idén hos ledningen och var med vid 
utbildningarna. Med tiden överlämnade hon mycket av det operativa arbetet 
till andra personer. Några medarbetarcoacher var särskilt aktiva. En av dem 
fick också uppdrag att vara koordinator. I uppdraget låg att administrera och 
koordinera programmet. Bland annat ansvarade koordinatorn för en websida 
med ytterligare övningar för medarbetarcoacherna att använda samt förde 
samman chefer med stödjande medarbetarcoacher vid behov. Dessutom höll 
koordinatorn i nätverksträffarna för medarbetarcoacherna. 

Direktiv fanns från ledningen att medarbetarskapsprogrammet skulle 
genomföras vid samtliga enheter/arbetsgrupper. Direktiven kopplades till 
målstyrningen i organisationen, där mål sattes upp att varje enhet skulle 
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genomföra som minimum ett bestämt antal seminarier inom en viss tid. Det 
fanns också riktlinjer om vilka avsnitt som skulle behandlas i första hand.  

Program två hade ett något friare upplägg och ansvaret för vad som 
skulle behandlas delegerades till chefer närmare verksamheten. Dock fanns 
det krav från högsta ledningen att vissa kapitel i det nya materialet skulle 
genomgås. Det fanns också ett mål uppsatt att alla enheter skulle genomföra 
minst två seminarier under år 2007. Det tydliggjordes också att det var 
cheferna som skulle ”coacha” sina egna arbetsgrupper själva, eller med stöd 
av ytterligare en medarbetarcoach. Den som tidigare haft uppdraget som 
koordinator övergick till en chefstjänst ute i verksamheten. Som tidigare 
nämnts tillsattes en programansvarig som också fungerar som koordinator för 
programmet.  

Innan igångsättningen av program två, genomfördes en utbildning för 
chefer tillika medarbetarcoacher. Det var en kortversion av den tidigare 
utbildningen med två varianter, där de som var nya fick en något längre 
utbildning. Även de högsta cheferna deltog i utbildningen som förberedelse 
för deras roll att coacha de som de har personalansvar för, i första hand chefer 
på lägre nivåer. Genom att de högsta cheferna byttes ut i slutet av 2005, 
krävdes en ny förankringsprocess för medarbetarskapsprogrammen i 
ledningsgruppen. Ytterst ansvarig för programmen var personalchefen, som 
också drev förankringsarbetet i ledningsgruppen. 

De fackliga organisationerna informerades om medarbetarskaps-
programmen vid regelbundna samrådsmöten. De var dock inte aktivt med i 
planering och genomförande av programmen, förutom att några deltog i 
egenskap av medarbetare i de egna arbetsgrupperna eller de grupper som 
särskilt formats för programmet. 

8.5 Medarbetarskapsutveckling vid IT-
grupperna 
När det första medarbetarskapsprogrammet genomfördes, hade de två 
studerade IT-grupperna samma chef, vilken varit med som ”coach” för båda 
grupperna hela tiden. Även om grupperna då arbetade med programmet var 
för sig, var innehåll och upplägg av samlingarna lika.  

Grupp 1 genomgick det första programmet tillsammans med kontors-
service på orten, vilket är en grupp som tillhör ett annat affärsområde inom 
serviceorganisationen. Cheferna för de båda grupperna planerade och ledde 
tillsammans samlingarna. Dessutom var en medarbetarcoach som inte hade 
någon chefsroll i organisationen involverad. Grupp 2 hade sina egna 
samlingar som gruppchefen tillsammans med en medarbetarcoach ansvarade 
för. Den som då var med som stödjande medarbetarcoach övergick senare till 
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en tjänst som gruppchef för grupp 1 när grupperna delade på sig 
organisatoriskt 2006. Det andra programmet genomförde de båda grupperna 
gemensamt, med enbart gruppcheferna som medarbetarcoacher. Även vid det 
första programmet har de båda grupperna haft samlingar vid samma tillfälle 
och ort. De arbetade då med materialet var för sig i sina egna 
programgrupper.            
 
 
             Program 1         Program 2 

 

  

 
 
 
 
 

Deltagare: Grupp 1 och 
kontorsservice på orten 
 

Medarbetarcoacher: 
Gruppcheferna för grupp 1 och 
kontorsservice samt ytterligare 
en medarbetarcoach 

Deltagare: Grupp 1 och 2  
 

Medarbetarcoacher: 
Gruppchef för grupp 1 (som 
tidigare också var 
medarbetarcoach i grupp 2) 
och gruppchef för grupp 2.   

 
 
 
 
 

Deltagare: Grupp 2  
 

Medarbetarcoacher: 
Gruppchef för grupp 2 (samma 
chef som för grupp 1) och en 
medarbetarcoach som senare 
blev chef för grupp 1. 

 
 
 
 

Februari 2005 – oktober 2005 September 2006 – maj 2007 
Fem seminarier Tre seminarier 

Figur 8.2: Genomförande av medarbetarskapsprogrammen i de studerade grup-
perna: Gruppindelning, medarbetarcoacher och tidsperspektiv. 

 
 
Eftersom samlingarna genomförts ungefär vid samma tidpunkter och 

med samma innehåll, kan en gemensam beskrivning göras av innehållet i 
samlingarna. Totalt hade de fem samlingar under 2005. Första träffen ägde 
rum i februari 2005, då de två första kapitlen i materialet som handlar om vad 
medarbetarskap är och medarbetar- och chefsroller togs upp. Dessutom 
behandlades avsnittet om gruppdynamik. Vid det andra tillfället i april gick 
de igenom avsnitten ansvar, välbefinnande och service. Den tredje träffen 
som ägde rum i juni handlade om personlig kommunikation. Självinsikt 
behandlades i september och i oktober togs personlig effektivitet upp.  

I september 2006 gjordes en nystart, då de började arbeta med det andra 
programmet. Det var före det officiellt sjösattes i organisationen i början av 
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2007.  Det fanns flera faktorer som gjorde att de delvis fick börja om och åter 
ta upp några områden som ingått i det förra programmet. Gruppsamman-
sättningen var ny, då de två IT-grupperna nu skulle arbeta med medarbetar-
skapsprogrammet gemensamt. Efter att ha arbetat intensivt med det första 
programmet 2005, hade de nu haft ett uppehåll med träffar inom ramen för 
programmet på ungefär ett år. Den allmänna attityden till det första 
programmet var negativ hos de flesta av medarbetarna och de hade 
svårigheter att se kopplingen mellan deras arbete och programmets 
innehåll.107 Enligt gruppcheferna blev det en vändpunkt vid det första 
tillfället, där de upplevde att medarbetarna ”kom in på spåret” och attityderna 
blev mer positiva. Medarbetarna ifrågasatte varför de genomförde 
programmet och syftet blev klargjort. Innehållsmässigt var det andra 
programmet mera konkret och tydligare kopplat till verksamheten både på en 
övergripande och på lokal nivå. Det var något som upplevdes positivt av 
medarbetarna. För grupp 1 blev skillnaden mellan programmen särskilt 
markant då de både delvis bytte coacher och karaktär av grupp de 
genomförde programmet tillsammans med. Den yrkesmässigt heterogena 
gruppen byttes mot en yrkesmässigt homogen grupp, då de kom samman med 
grupp 2 som arbetare med motsvarande uppgifter men mot ett annat 
geografiskt område. För grupp 2 blev enda skillnaden i det avseendet att 
gruppen vid träffarna blev större, då grupp 1 också kom in. Vid första 
tillfället i september 2006 behandlades åter igen gruppdynamik. De tog också 
upp medarbetarenkäten och hur de skulle kunna förbättra sina resultat i den. I 
november samtalade de kring den nya IT-organisationen de var på väg att gå 
in i och också om helheten i koncernen. De områden de tog upp från det förra 
programmet vid det här tillfället var samverkan och kommunikation. Till det 
sista tillfället i maj 2007 hade de för första gången tillgång till det nya 
materialet som arbetats fram centralt och gick då igenom två kapitel. Det ena 
berörde koncernens företagsfilosofi och det andra behandlade 
serviceorganisationens vision och hur den skulle kunna uppnås. Liksom vid 
tillfället innan tog de här också upp om helheten i koncernen och den nya IT-
organisationen. Frågor som rörde det konkreta arbetet i gruppen var också på 
agendan. Att de kunde börja det andra programmet innan materialet för det 
var färdigställt, förklarar en av gruppcheferna med att konceptet innebar att 
de skulle behandla sådant som har med själva arbetet att göra. I den andan 
kunde de arbeta med medarbetarskapet även innan de fått del av de nya 
kapitlen. 

Gruppcheferna och de involverade medarbetarcoacherna stod för plane-
ringen av samlingarna. Det var de som bestämde det detaljerade innehållet 

                                                 
107 Att så var fallet verifieras i intervjuer av både chefer och medarbetare. 
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och upplägget. Medarbetarna var inte med i planeringen och inflytandet var 
litet vad gäller de områden som skulle behandlas. Deras delaktighet var 
begränsad till de synpunkter som de fick möjlighet att delge om kommande 
innehåll vid träffarna. De synpunkter som framkom beaktades av ledarna och 
kunde påverka innehållet i nästkommande träff. 

Frågorna som behandlats vid samlingarna inom ramen för programmen 
har inte behandlats konkret mellan träffarna, med undantag från enstaka 
frågor som följts upp i grupp 2. Av medarbetarintervjuerna framkommer det 
att de inte i någon större utsträckning heller för samtal med varandra om vad 
som avhandlats vid samlingarna. Det kan vara levande vid samlingarna och 
en kort tid därefter, men sedan klingar det av.  

Till viss del integreras innehållet i medarbetarskapsprogrammen i de 
styrande strukturerna i organisationen. Indirekt finns sådant som behandlats i 
medarbetarskapsprogrammen med i verksamhetsplanen, genom att brister 
som framkommit i medarbetarenkäten omsätts till mål i verksamhetsplanen. 
En av gruppcheferna säger också att denne tar upp medarbetarskapet och de 
aspekter som behandlats i medarbetarskapsprogrammen vid lönesamtalen 
med medarbetarna.  

8.5.1 Medarbetarnas upplevelse av medarbetarskaps-
programmen och attityder kring dem  
Övervägande delen av medarbetarna i de båda IT-grupperna hade en kritiskt 
eller negativ inställning till medarbetarskapsprogrammet i början, som för de 
flesta vändes till en positivare hållning under arbetets gång. En faktor som 
bidrog till den negativa inställningen i början som flera av medarbetarna tar 
upp, var att syftet upplevdes oklart. En av medarbetarna uttrycker det med 
följande ord: 

 
Från början visste vi inte riktigt vad det var egentligen. Vi tyckte det kändes som 
att det var jobbigt nästan. ..men efter ett tag så fick dom väl fram det till att det 
gäller ju… hur vi har det på våran arbetsplats, hur vi kan få det bättre… Man 
tänkte väl generellt från början att det är nåt som organisationen bara har haffat 
på…för att få nån poäng nånstans i nån certifiering eller vad det kan kallas för. 
Och sen ja då vill dom ha in lite uppgifter om vad som kan bli bättre och sämre 
och sen blir det inget av det. (Medarbetare 1, Grupp 1) 

 
Flera relaterar till erfarenheter av liknande satsningar, vilka på olika sätt 
påverkade deras inställning till det här programmet.    
 

Liknande såna här saker har det varit en tre, fyra gånger eller nåt inom den här 
organisationen sen jag börjat, tror jag. Så då var jag lite skeptisk till det här. /…/  
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Från början hade vi nog inte riktigt klart för oss vad det skulle leda eller vad det 
var för finess med det här att det var bara ytterligare en sån här omgång med att 
”Nu ska vi lära oss och vara trevlig”... Det var ju känslan först i början. 
(Medarbetare 6, Grupp 2) 

 
Andra kommentarer berör en allmän inställning till innehållets karaktär i det 
första programmet, men där inställningen förändrades när de väl började 
arbeta med programmet.  
 

Det började med faktiskt att dom flesta eller flesta, jag kan säga jag själv kan jag 
bara prata för, men var lite negativt inställda ”Vad är det här för lull lull kurser 
och psykologikurser och så vidare” hade kanske lite klorna ut i början, eller 
taggarna ut då ”Vad är det här för nånting egentligen?”. Sen när vi började gå 
det så var det väl ganska kul då, när vi såg hur det funkade. Det är mycket 
psykologi i det där … och det var mycket så där sitta i ring och så där. Det var ju 
många som var skeptiska till det, tror jag i alla fall att det vart liksom den 
känslan då, typ AA möte eller vad jag ska säga… Men sen när vi kom igång så 
tyckte väl alla att det var ganska kul faktiskt. (Medarbetare 2, Grupp 2) 

 
Några påpekar också att de hade svårt att se kopplingen mellan det dagliga 
arbetet och innehållet i programmet, vilket bidrog till att de upplevde att 
samlingarna inte gav något, vilket nedanstående citat belyser. 
 

Jag kunde inte koppla nånting till mitt arbete via detta utan jag tyckte bara man 
satt av den där tiden. Och dom som ledde den hade heller inget egentligen som 
kopplade till organisationen, utan dom bara gick efter boken och så här stod det 
där och då gjorde dom övningar efter det då…. (Medarbetare 6, Grupp 1) 

 
Då de startade upp program två och kopplingen till arbetet blev tydligare blev 
också inställningen till programmet positivare.   
 

 … då gick man ju ifrån det här lite flummiga, det här med ansvar, självinsikt 
och lite olika saker till (att) koppla det lite mer till organisationens egna verk-
samhet och dom problemställningar som kanske kan upplevas … Och då helt 
plötsligt då blir det ju lite mer intressant. (Medarbetare 6, Grupp 1) 
 

Det fanns också några personer som redan början hade en positiv inställning 
till arbetet med medarbetarskap och ett fåtal som deklarerade en mera neutral 
attityd.  
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8.5.2 Medarbetarnas upplevelse och attityder kring 
arbetet med medarbetarskap sammantaget 
När de ser tillbaka och sammanfattar den allmänna uppfattning de har om 
arbetet med medarbetarskap i grupperna är de flesta positiva till att medarbe-
tarskapet lyfts upp i organisationen. Talet om medarbetarskap behövs, säger 
några. Skäl som anges är att det är en hjälp att hantera vardagen på arbetet 
och att det kan bevara rätt fokus i arbetet. 

 
…det var ju en sån där självinsikt  ...Det kan hjälpa en ändå i vardan på arbetet, 
tycker jag, med att hantera situationer, förstå andra ...såna saker.”                
(Medarbetare 7, Grupp 2) 
 
Det är viktigt att man diskuterar medarbetare och ja dom här olika, typ 
…relationer och effektiviseringar. …Om man inte har typ såna här program så 
jag tror det blir en slentrian då. Man sitter var och en för sig själv och sen vet 
man inte riktigt vad man jobbar för. (Medarbetare 5, Grupp 2) 
 

Ett par av medarbetarna betonar att medarbetarskap är en del av arbetet. 
 
Det är ju ett en del av arbetet ...veta hur man ska vara och ha det och vad man 
har för möjligheter och inte. (Medarbetare 1, Grupp 1)  
 
Jag tycker att det är naturligt. Medarbetarskap, om det så är jobb eller vad det än 
är så liksom, det finns ju där hela tiden. Jag menar själv så står jag inte stark utan 
det är ju ihop med flera man blir stark, om man säger så. Så det är upplevs ju 
bara positivt absolut. (Medarbetare 2, Grupp 2) 
 

Det finns också de som inte ser att talet om medarbetarskap har någon större 
betydelse. Någon nämner att han inte reflekterat över hur han ser på talet om 
medarbetarskap.  
 

Ja det är mera varken eller, tror jag. Det är inte kravfyllt i alla fall tycker jag. Ja, 
det kanske ställer krav på en själv, det är möjligt, men det är inget som man har 
tänkt på. /I: Det är ganska neutralt för din del då eller?/Ja det är det nog. 
(Medarbetare 8, Grupp 2) 
 

Slutligen säger en av medarbetarna att talet om medarbetarskap inte inspi-
rerar, utan att det känns otydligt och påtvingat. 
 

Oinspirerande, skulle jag vilja säga. För jag tycker fortfarande att det är ganska 
luddigt och påtvingat och jag vet inte. Jag känner det även från ledningshåll att 
det är nåt beslut som dom har tagit, och ifrågasätter inte utan kör bara, så tycker 
jag. Det är vad jag känner. (Medarbetare 3, Grupp 2) 
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Organisationens satsning på att utveckla medarbetarskapet tycker också 

de flesta är bra. Flera ger dock förbehållet att det är positivt om det leder till 
någon slags förändring. 

 
Det tror jag är jättebra faktiskt, men att det sker en uppföljning på vad som 
kommer fram …För annars är risken att det är dom här luftballongerna blåser 
upp och sen landar det nånstans och så finns det inget sen. Att man glömmer av 
alltihop. Utan att man tar vara på det som framkommer. Då kan man vinna 
väldigt mycket med att få nöjda medarbetare och ett fungerande företag, tror jag. 
(Medarbetare 4, Grupp 1) 
 
Får det genomslag, jag tror det är jättebra om det träffar rätt så att säga. Så att 
det är folk som tar åt sig det hela. Men det är ju under dom förutsättningarna 
också. Kan man inte få folk att ta åt sig det hela så är det att slänga ganska 
mycket pengar i sjön då. (Medarbetare 6, Grupp 2) 
 

Betydelsen av uppföljning och kontinuitet är också något som nämns i inter-
vjuerna. Att det på något sätt hålls levande hos dem själva och i gruppen. Det 
första citatet nedan fokuserar vikten av uppföljning i gruppen, det andra 
uttalandet berör främst det personliga förhållningssättet. 
 

Jag skulle vilja ha lite mer uppföljning kanske. Att verkligen se till att vi får in 
det här då i organisationen som vi pratade om, så att det inte bara är nånting som 
är just den stunden vi pratar om det och sen aldrig mer. Så tycker jag det känns 
med mycket av det här. Att vi kör igenom det här för dom har bestämt vi ska 
göra det och sen kör vi som vanligt igen. (Medarbetare 1, Grupp 2) 

 
Det här är såna här saker som man nästan konstant behöver bli påminda om 
också, tycker jag. Du har ju till exempel hur man ska fungera i en grupp på ett 
bra sätt. …Har man gått det här så kanske man får lite idéer om vad man kanske 
eventuellt kan göra bättre. Men sen så om man bara låter det gå sen om man bara 
gått en gång så kommer det ju till slut ...man tonar tillbaka till sin gamla roll, 
man är ju den person man är och då kan man behöva fräscha upp det här igen 
tror jag. …. Så man kan få nån typ av självinsikt om hur man fungerar såsom 
grupp. Fungerar i gruppen, ut mot kunder och ...ja. (Medarbetare 7, Grupp 2) 
 

Några är tveksamma till vad satsningen har gett och de ser inte att det skapat 
någon större förändring hos dem själva eller i gruppen. Ett par öppnar dock 
för möjligheten att andra kanske blivit hjälpta. Så här säger en av medarbe-
tarna: 
 

…en trevlig grej men inte nödvändigt för våran del. Jag tycker att det fungerade 
så pass bra innan. Dom har fört samman så pass bra grupper… jag ser inte att det 
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är direkt ihopkopplat med hur vi fungerar som grupp. Vi fungerar lika bra ändå 
eller vi fungerar inte vare sig bättre eller sämre så neutralt där. Däremot så 
kanske det har gjort stor nytta på andra enheter, det kan jag tänka mig, men för 
min grupp så ja.. bra grej. (Medarbetare 2, Grupp 1) 

8.5.3  Konsekvenser av arbetet med medarbetarskap 
för arbetsplatsen 
Den enda tydliga konsekvens av arbetet med medarbetarskap för arbets-
gruppen som nämns av ett fåtal medarbetare rör relationer och samarbete. En 
person upplever att samarbetet med den andra gruppen som de genomförde 
programmet med har påverkats.  

 
…det var väl samarbetet med ”den andra gruppen”. Det blir ju alltid enklare när 
du vet vad det är för personer. Du har jobbat med dom i medarbetarskaps-
programmet då, vi har pratat om problem och det har ju blivit mycket 
bättre…eller bättre, det var ju inget samarbete före. Så sen ha det skapat att vi 
ringer till varandra och ja ..ja. (Medarbetare 4, Grupp 1) 
 

En annan av de intervjuade berör förbättrade relationer på ett mera allmänt 
plan. En sådan här aktivitet medför att de har möjlighet att lära känna 
varandra bättre, vilket kan leda till en annan acceptans av varandra och att det 
därigenom kan fungera bättre på arbetsplatsen. 

 
Det blir ju i och med att man träffas på andra orter och under andra former att 
man pratar mer med folk som man inte har pratat med annars och tvärs om då. 
/I: Märker du nån skillnad i det dagliga arbetet?/Ja, jag tycker nog att jag får mer 
acceptans ifrån andra,…Många utav dom har ju varit ganska nya och jag kanske 
inte har haft nånting med att göra i jobbet egentligen, men det blir ju lite annat 
när man träffas så där och man kanske gör saker ihop i gruppen eller man sitter 
och pratar och hör åsikter och så där….  (Medarbetare 5, Grupp 2) 
 

Medarbetare i grupp 2 berättar att de har arbetat vidare med frågor som 
kommit upp vid samlingarna. Det var sådant som rörde chefsrollen och hur 
de beter sig i det gemensamma rummet och mot varandra. Rörande det sist-
nämnda temat säger en av medarbetarna: 

 
Vi hade ju nån sån där övning då vi skulle sätta upp hur man ska agera på sin 
arbetsplats, så det brukar nämnas när vi träffas och ska ha möten. Det är nog det 
enda tror jag som jag hört att man inom gruppen säger nånting om medarbetar-
skapsutbildningarna. (Medarbetare 3, Grupp 2) 
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En annan av medarbetarna tar upp hur de arbetat med relationerna till 
varandra. 

 
Några små agg mellan oss har ju kommit upp, som vi lyckats rätta till. 
(Medarbetare 7, Grupp 2) 

 
De flesta av medarbetarna ser dock inga konkreta förändringar i arbets-

gruppen som de kan hänföra till arbetet med medarbetarskap. Några är dock 
öppna för att förändringar kan ha skett, fast de inte uppmärksammat det. 

 
Hur mycket det ger i slutändan det vet inte jag egentligen faktiskt, vi jobbar nog 
på. Det kan ju vara så att det kommer in vissa grejer i vardan …och att du nyttjar 
det fast du inte tänker på det, så kan det mycket väl vara, men jag menar i vardan 
ser man inte nån större skillnad efter att ha gått det här då, det kan jag inte påstå. 
(Medarbetare 2, grupp 2) 

 
Förändringar har skett över tid i arbetsgruppen, men det är svårt att avgöra 
vilken roll medarbetarskapsprogrammet haft i det, säger en av medarbetarna i 
grupp 1. En medarbetare i grupp 2 framhåller att det mer har med person-
lighet att göra än vad de lär sig, som avgör om det fungerar bra i gruppen. 
Han är dock inte främmande för att arbetet med medarbetarskap kan haft en 
positiv inverkan. 

Båda gruppcheferna betonar att mycket i grupperna fungerat bra redan 
innan. Den förändring som gruppchefen för grupp 1 ser är att det blivit en 
positivare stämning i gruppen och en förändrad attityd till möten. Grupp-
chefen beskriver hur arbetet med medarbetarskap indirekt kan ha påverkat 
arbetsgruppen, genom att chefen själv använt sig av teman från medarbetar-
skapsprogrammet i sitt ledarskap. Gruppchefen för grupp 2 upplever att 
medarbetarna fått en större förståelse för helheten i organisationen och deras 
del i helheten, samt en förståelse för hur de ska arbeta. En gemensam upple-
velse som gruppcheferna har avseende sina respektive grupper är att samar-
betet med andra grupper ökat. Särskilt nämns den grupp som de genomfört 
den andra delen av medarbetarskapsprogrammet tillsammans med. Grupp-
chefen för grupp 1 säger att det förbättrade samarbetet också bekräftats i 
resultatet av medarbetarundersökningen.  

8.5.4 Konsekvenser av arbetet med medarbetarskap för 
individen 
Liksom i landstinget, upplever medarbetarna i det i det statliga bolaget att de 
kunnat ta till sig något av innehållet för sin egen del, även om det är svårt att 
se konsekvenser för arbetsplatsen som helhet. 
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Det mest frekventa som lyfts upp av medarbetarna är de blivit mera med-
vetna om sitt eget beteende och hur det kan påverka andra, vilket i sin tur 
medfört att de tänker efter mera innan de handlar och att de anpassar sitt 
agerande.  

 
Det är ju lite poänger som har ramlat ner tycker man …hur folk uppfattar en och 
hur man uttrycker sig och sånt, där kan ju vara lite intressant ibland. /I: På vad 
sätt påverkar det dig eller vad lär du dig av det?/Ja, ja man kanske ska tänka till 
en gång eller två innan man öppnar mun ibland för att folk kan ju uppfatta saker 
och ting på annat sätt än vad jag gör, så tänker man till innan det så kan det vara 
bättre för alla parter. (Medarbetare 6, Grupp 2) 

 
…när man gör dom här övningarna så får man ju ändå rannsaka sig själv och 
speciellt det här hur man fungerar i grupp och hur man upplever andra och …då 
måste man ju gå till sig själv och hur känner jag att jag är i gruppen, så får man 
då input från andra ”Jamen vi upplever att du är sån och sån och sån” då måste 
man ju försöka ta till sig på nåt vis och ändra på om det inte är bra och är det bra 
får man ju ta till sig det också då givetvis. (Medarbetare 4, Grupp 2) 

 
Ett par av de intervjuade berör hantering av stress och balans i tillvaron. En 
av dem tycker att de insikter han fått genom arbetet med medarbetarskap har 
stärkt förmågan att hantera stress i arbetet. 
 

….känner jag mig stressad då kan jag liksom börja fundera på hur jag själv, hur 
mår du här och såna där saker. Vad jag kan göra för att inte vara så stressad och 
så vidare. Försöker fundera på såna saker också som jag inte hade gjort innan. 
(Medarbetare 7, Grupp 2) 

 
En av medarbetarna tar också upp att de lärt känna varandra bättre, vilket 
medfört en ökad förståelse för andra i gruppen. 
 

…man får ju samarbeta med sina kompisar på ett annat sätt. … Man får disku-
tera vad man tycker och det är inte bara arbete utan det är värderingar och allt 
möjligt. Så man får väl lite mer kunskap om sina kompisar… Liksom hur vi 
tänker i vissa situationer och att man kanske, känner att man är helt olika på 
många grejer men ändå kan man jobba ihop. (Medarbetare 1, Grupp 1) 

 
Flera säger att när de aktivt arbetat med medarbetarskap vid träffarna, händer 
det att de fått aha-upplevelser. Däremot upplever de att det inte förändrat 
deras sätt att vara i förlängningen. Så här uttrycker sig en av dem. 
 

I: Har du förändrats nånting själv, har du fått några nya insikter i det här? Någon 
Aha- upplevelse?/Det fick jag ju just då när man satt och gick igenom vissa 
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kapitel, men det har inte påverkat mitt liv i nån större inriktning. Nej, det kan jag 
inte påstå, absolut inte. (Medarbetare 2, Grupp 2) 

 
Knappt hälften av medarbetarna tycker inte att arbetet med medarbetarskap 
påverkat dem märkbart, vilket de anger olika skäl för. Någon menar att en 
vuxen person redan är formad och svår att förändra. Andra antyder en viss 
likgiltighet inför temat. Ett par säger att de inte kan se någon konkret föränd-
ring hos sig själv, men att det inte är främmande för att de på ett omedvetet 
sätt kan ha påverkats. Slutligen påpekar några att det som tagits upp i 
programmet inte är något nytt för dem, då de deltagit i liknande aktiviteter 
vid flera tillfällen tidigare. 

En av gruppcheferna säger att arbetet med medarbetarskap i den här 
utformningen har utvecklat dennes ledarskap. Det är något som gruppchefen 
tänker på och använder ofta. Ett konkret användningsområde är vid löne-
samtal, som enhetschefen nämner som ett exempel på hur hon tillämpat vad 
som behandlats i medarbetarskapsprogrammet. 

 
Men gud vad jag har haft nytta av det här, det finns med i lönesamtal och allt 
möjligt hur bra man är på det här. Det tycker jag är skitviktigt. Jag har värsta 
listan. (Gruppchef, grupp 1) 
 
 Tankarna har funnits där tidigare, men programmet har medfört att det 

blivit mera konkret och gett verktyg till att kunna hantera frågorna tillsam-
mans med medarbetarna. 

 
Så att även om inte jag hade gjort det här så hade jag nog varit på ett ungefär 
likadant (sätt) som jag är nu, fast nu är jag mycket bättre på att förklara det för 
nån annan, att försöka få med nån annan på det. …Jag var nog redan rätt så 
mycket med på den här banan men nu fick jag det konkretiserat./…/ … nu har 
jag fått lite verktyg till att våga ta tag i detta och kunna förklara hur jag menar. 
(Gruppchef, Grupp 1) 

 
En större förståelse och förändrade tankebanor vad gäller vikten av att ge 
information och möjliggöra delaktighet, är något som den andra gruppchefen 
tycker sig ha fått genom arbetet med medarbetarskap. Gruppchefen nämner 
dock att det funnits andra påverkansfaktorer för dennes del, varför det kan 
vara svårt att avgöra vad som påverkat vad.  

Vidare nämner gruppchefen att utbildningen för medarbetarcoacher har 
gett verktyg som kan användas för att förbättra ordinarie gruppmöten.  
 

Mötes tekniken …det är ju ett led som jag har förbättrat mig från dom här 
handledarbitarna…för det kunde ju gå lite så där på halvlösa boliner tidigare då. 
Så att, visst har det gett mig också mycket. (Gruppchef, Grupp 2) 
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8.6 Att vara medarbetare 
När de intervjuade medarbetarna tänker kring ordet medarbetare, relaterar de 
allra flesta till att vara deltagare i en grupp och hur man fungerar tillsammans 
i gruppen.  
 

Ja deltagande egentligen i en grupp…  (Medarbetare 3, Grupp 2) 
 

Ja, det är väl hur man funkar i ...eller mot varann…Hur det funkar i gruppen. Det 
är väl mest det som jag tror. (Medarbetare 6, Grupp 2) 

 
Flertalet av de som gör en sådan koppling lägger också till gemensamma 
uppgifter och/eller mål. Det finns de som främst betonar gemensamma 
arbetsuppgifter och andra som i första hand nämner tillhörigheten till en 
grupp som strävar mot ett gemensamt mål. I följande citat finns båda delarna 
med, även om ”att arbeta med samma saker” är det som blir kontentan av 
resonemanget. 
 

Vi är några stycken som jobbar åt samma håll då, att man hjälps åt… man har 
ungefär samma arbetsuppgifter kanske, eller inom samma kontor då. ... Det är 
väl närmast att man jobbar med samma saker tror jag. Det är en medarbetare, 
tror jag. (Medarbetare 1, Grupp 1) 

 
Av de som berör ett gemensamt mål, uttrycker sig flera på liknande sätt som 
kan illustreras av följande exempel. 
 

Ja…det är väl att flera personer …drar åt samma håll och har en uppgift och 
lösa, tycker jag. (Medarbetare 1, Grupp 2) 

 
För några går tankebanorna mot vem som är ”medarbetare till mig”, där 
medarbetare uppfattas som dem som de arbetar tillsammans med. Synonymer 
som arbetskamrat och kollega nämns. 

När de konkretiserar vad det innebär att vara medarbetare i gruppen, 
relaterar alla till någon av de två första kategorierna som nämns ovan, även 
om de på ett tydligare sätt berör sig själva och sitt eget agerande. Ungefär 
lika många fokuserar grupptillhörigheten och hur de beter sig i gruppen som 
de som också tar upp ansvaret för att lösa arbetsuppgifter och att arbeta mot 
ett gemensamt mål. De två första av citaten nedan är yttranden från den först-
nämnda gruppen och de två andra är ett exempel på uttalanden från den andra 
gruppen.  

 
Ja, det innebär väl kanske att jag ska komma överens…och kunna arbeta ihop 
med dom som jag har i gruppen. (Medarbetare 6, Grupp 2) 
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Att försöka vara ganska så aktiv… i grupperna, hjälpa till när man kan hjälpa 
till, vara ett stöd… (Medarbetare 7, Grupp 2) 
 
…att jag ska ställa upp för dom andra när dom vill ha hjälp. Och sen åt andra 
hållet med, att vi drar åt samma håll helt enkelt, att vi har samma inställ-
ning….hyggligt samma värderingar vart vi ska,  hyggligt samma ansvar också 
då, så att vi liksom drar den här skutan åt samma håll. (Medarbetare 2, Grupp 2) 

 
…i första hand ska jag ...lösa min arbetsuppgifter, men sen så vill man ju också 
kunna hjälpa om folk behöver hjälp …och information och så vidare.... 
(Medarbetare 5, Grupp 1) 

8.6.1 Medarbetare i relation till andra beteckningar 
Drygt hälften av de intervjuade medarbetarna utrycker tydligt att de uppfattar 
”medarbetare” som ett positivt uttryck och att det låter bättre än exempelvis 
anställd eller personal.  

Av de som ser en betydelseskillnad mellan beteckningarna, anknyter 
några till jämlikhet. Att betraktas som medarbetare ger en antydan om att alla 
är på samma nivå. Så här uttalar sig en av medarbetarna: 

 
Det är väl att det låter bättre och ska kännas bättre med medarbetare än personal, 
att vi ska vara på samma nivå, bara att vi har olika ansvar och olika saker att 
göra, kanske. (Medarbetare 6, Grupp 2) 
 

Ett par personer uppfattar att medarbetare innefattar större delaktighet, i rela-
tion till andra benämningar. Som medarbetare får du vara med att tycka till 
och ta beslut, påpekar den ene. Den andre gör kopplingar till att arbeta till-
sammans med andra och vara del av en social miljö. 
 

Medarbetare låter ju mer som att man är med kanske, får vara med och ta beslut 
eller ha lite åsikter …Men min personal dom ska göra så. Min personal dom går 
hem klockan fem idag. (Medarbetare 3, Grupp 1) 
 
Medarbetare är ju inte bara att du jobbar utan det är också att du har en social 
miljö med folk här... Det är ju ett bättre begrepp än anställd eller jobbare….Du 
är en mindre grupp med människor, medarbetare då, men att du även samtidigt 
har en syssla. Som anställd, då är det ju nån som sysslar med nånting. Då har du 
ingen koppling till övriga… Men medarbetare då är man ju en i mängden, 
delaktig mera. (Medarbetare 5, Grupp 2) 

 
En annan aspekt som nämns är uppfattningen att beckningen medarbetare har 
en tyngdpunkt på förmåga till samarbete. Utvecklingen i organisationer 
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kräver ett större engagemang och samarbete hos individen idag, framhåller en 
av de intervjuade.  Ytterligare en person upplever att medarbetare har en mer 
personlig prägel. Personal upplever han som något man har, medan medar-
betare är något man är.  

Flera ser dock ingen betydelseskillnad mellan de olika uttrycken och 
värderar inte heller beteckningarna. En av de som inte säger sig se någon 
skillnad, antyder ändå att ”medarbetare” ger ett bättre intryck. 

 
Medarbetare det klingar lite snyggare än personal kanske. Nej, jag tycker inte 
det skiljer så mycket. Ordförvrängning av olika saker bara. Det är samma sak./I: 
Har det nån betydelse att ni blir kallade medarbetare av er arbetsgivare i stället 
för arbetstagare eller personal?/Nej inte i det dagliga tycker jag väl nej. Jag 
lägger ingen vikt vid det, tror jag. Man kan köpa alltihop, men medarbetare låter 
ju snyggare. (Medarbetare 6, Grupp 1) 

8.6.2 Medarbetare i organisationen 
Det som är avgörande för de flesta intervjuade medarbetarna för vilka de 
betraktar som medarbetare, är att det är personer som de på ett eller annat sätt 
har kontakt med. Flera utvecklar att kontakten innebär någon form av arbets-
relation, vilket medför att det är främst personer inom IT-organisationen som 
de betraktar som sina medarbetare. Så här säger en av de svarande: 
 

Det är dom jag arbetar med…Det är väl alla dom som jag behöver ha kontakt 
med för att lösa mina arbetsuppgifter. Så det är väl både såna som sitter i huset 
här, det kan vara folk som sitter (på andra orter.) Det tycker jag känns som mina 
medarbetare. (Medarbetare 5, Grupp 1) 

 
Några gör en gränsdragning till den gruppen eller de grupper som de själva 
tillhör för vilka de ser som medarbetare. 
 

Medarbetare…Det är väl i första hand min grupp då. (Medarbetare 1, Grupp 1) 
 

Det är dom här två grupperna både dom som jag jobbar med som sitter spritt och 
så dom som jag jobbar med där inne (på orten) är ju mina medarbetare. 
(Medarbetare 7, Grupp 1) 

 
Några andra ser alla i organisationen som medarbetare, samtidigt som de 
uppfattar de som de har mest kontakt med som sina närmaste medarbetare. 
Det är olika nivåer av medarbetare. 
 

Alla i min grupp till att börja med. Egentligen kanske, …om vi går till min 
grupp eller i organisationen, så är ju alla medarbetare egentligen på ett mer eller 
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mindre sätt. Vissa har mer kontakt som jag känner som mer medarbetare än 
andra, men alla i gruppen är ju, hela organisationen så är ju alla medarbetare till 
alla. (Medarbetare 6, Grupp 1) 

 
Ja man kan ju alltså lägga nivåer på medarbetare...Man kan ju tänka sig att  man 
sitter och pratar med kompisar när man är privat. Då berättar man om medarbe-
tarna i organisationen och då kan man ju prata organisationen globalt. …Men 
det är klart, kommer du till jobbet och pratar om medarbetare, då blir det ju den 
innersta kretsen då, eller dom närmsta. Så det är ett vitt begrepp kan man nog 
säga. (Medarbetare 5, Grupp 2) 

 
Alla i organisationen är medarbetare, möjligen med undantag av VD, anser 
en av de intervjuade. Den som gör det uttalandet uttrycker jämlikhet som 
grund för vilka som kallas medarbetare. 
 

Alla. Kanske inte högsta chefen (namnger VD:n för koncernen). För övrigt så 
känns det som att vi är väldigt jämlika… Jag kan ringa till våra chefer och säga 
hej och du och fråga och prata och det är väldigt öppet. Så att jag tycker nog att 
alla är medarbetare faktiskt. (Medarbetare 4, Grupp 2) 

8.6.3 Den gode medarbetaren och medarbetaren med 
ett icke önskvärt beteende108 
Liksom i landstinget, finns det hos medarbetarna i det statliga bolaget många 
idéer kring vad som kännetecknar en god medarbetare respektive vad som är 
ett icke önskvärt beteende. De profiler som utkristalliseras har många likheter 
med de som har sin grund i intervjuerna från landstinget, men de är inte 
identiska. 

Den gode medarbetaren fungerar bra i arbetsgruppen och bidrar till en 
positiv stämning. Det innebär att han är positiv, glad och trevlig. Han är 
öppen och rak och låter inte problem och konflikter gro. Vidare är han 
pålitlig och har ordning och reda. Den gode medarbetaren är hjälpsam och 
stödjande mot sina arbetskamrater och ställer upp för andra, samt har 
förmåga att samarbeta. Han gör ett gott arbete, det vill säga utför det han är 
ålagd att göra och gör det på ett kompetent och effektivt sätt. Den gode 
medarbetaren är också öppen för att lära nytt och delar med sig av sin 
kunskap till andra. Dessutom ser han till helheten då han tar ansvar för det 
gemensamma arbetet i gruppen, genom att han är lyhörd för de behov som 
finns och vilka insatser som behövs och kan samtala med arbetskamraterna 

                                                 
108 När de båda kategorierna beskrivs används ”han” i beskrivningen, med tanke på 
att de flesta på den här arbetsplatsen är män.   
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om detta. Lojalitet finns mot företaget, och han talar väl om företaget inför 
personer i omgivningen. En god medarbetare kan också på ett bra sätt 
balansera mellan de egna arbetsuppgifterna och interaktionen med andra i 
gruppen. 

 
 

 
 
 

                                             

Fungerar bra i arbetsgruppen och 
bidrar till en positiv stämning 

Samarbetar, stöttar och hjälper 
 

Hjälpsam och stödjande mot 
arbetskamrater Positiv, glad och trevlig  

 

Öppen, rak – låter inte konflikter och 
problem gro 

 

Ställer upp för andra 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8.3: Den gode medarbetaren enligt de intervjuade medarbetarna i det statliga 
bolaget. 
 

 
Medarbetaren med ett icke önskvärt beteende bidrar till dålig stämning i 
gruppen och stör andra. Det innefattar att han är högljudd och tar därigenom 
inte hänsyn till andra som sitter i kontorslandskapet. Vidare visar han inte 
respekt för sina arbetskamrater och passar inte tider. Annat som bidrar till 
dålig stämning är att gå bakom ryggen på andra och inte våga stå för det han 
tycker, samt att han är otrevlig. Han är en skrytsam besserwisser som trycker 
ner andra. Ett beteende som inte är bra är också att dra sig undan från 
gruppen, sitta i ett hörn och bara arbeta för sig själv. En medarbetare med ett 
icke önskvärt beteende kännetecknas också av ett egoistiskt förhållningssätt. 
Han tänker bara på sig själv, hjälper inte andra vid behov och vill inte hjälpa. 
Inte heller bryr han sig om sina arbetskamrater som personer. Den 
information han får och den kunskap han har och skaffar sig, delar han inte 
med sig av. Däremot ser han till att få del av andras kunskap, utan att ge 
något tillbaka. Det finns brister i utförandet i själva arbetet, som främst 
handlar om att medarbetaren istället för att göra det som åligger honom, 

 

Pålitlig och har ordning och reda 
Har förmåga till samarbete 

Gör ett gott arbete Ser till helheten 
 

Gör det som åligger medarbetaren 
på ett kompetent och effektivt sätt 

 

Tar ansvar för det gemensamma 
arbetet i gruppen – är lyhörd för de 
behov som finns och för de insatser 
som behövs 

 

Delar med sig av sin kunskap och är 
öppen för att lära 

 

Lojal mot företaget 
 

Kan balansera mellan egna insatser 
och interaktionen i gruppen 
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lägger över arbetet på andra. Medarbetaren glider undan och smiter från sitt 
ansvar. Han pratar bara, men får inget gjort. Dessutom är han inte pålitlig, då 
han ger skenet av att han utför uppgifter som han i själva verket inte gör. 

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

                                                  

Bidrar till en dålig stämning på 
arbetsplatsen 

Egoistiskt förhållningssätt 
 
 

Tänker bara på sig själv  
 

Går ”bakom ryggen” på andra och 
vågar inte stå för sina åsikter 

 

Hjälper inte andra vid behov 
 

Bryr sig inte om sina arbetskamrater  
 

Otrevlig, skrytsam och trycker ner 
andra 

 

Tar men ger inte: Håller sin kunskap 
för sig själv, delar inte med sig, men 
ser till att få del av kunskap från 
andra. 

 
 

Passar inte tider och visar inte respekt 
för sina arbetskamrater 
 

Högljudd (i kontorslandskapet) 

                                           
                                              

Brister i utförandet av arbetet 
  

 

Glider undan och smiter från ansvar 
  

Lägger över det arbete som åligger honom på 
andra  

 
 

Pratar, men får inget gjort – ger sken av att 
utföra uppgifter som han inte gör   

Opålitlig 
 
 

Figur 8.4: Icke önskvärda beteenden hos medarbetare enligt de intervjuade medar-
betarna i det statliga bolaget. 
 

8.6.4 Förändringar över tid som berör medarbetarrollen 
Den tid som medarbetarna vid de båda studerade grupperna varit ute i arbets-
livet var vid studiens genomförande mellan fyra år och drygt 30 år. Flera av 
dem har lång anställningstid inom det statliga bolaget. Upplevelsen av 
förändringar som skett över tid och som berör medarbetarrollen är något mer 
splittrad i grupperna vid det statliga bolaget än vid landstinget, vilket kan ha 
sin förklaring i att de har en mer varierad arbetslivserfarenhet, där flera också 
bytt yrken under sin tid i arbetslivet. De tendenser som är tydligast i svaren 
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rör ett öppnare klimat med större frihet i arbetet och ett förändrat förhållande 
mellan chef och medarbetare. 

 
Flera antyder att cheferna tidigare hade en mer auktoritär ledarstil, i motsats till 
hur cheferna fungerar idag då mer ansvar ges till medarbetarna och chefen i 
större utsträckning fungerar som en samarbetspartner än som en kontrollant. 

 
Chefen hade väl kanske mera makt förr det tror jag eller man skulle vara rädd 
för chefen, så är det inte nu. Nu får man ju samarbeta med sin chef. Dom krävde 
väl mera respekt förr tror jag. (Medarbetare 1, Grupp 1)  

 
Det är ju ett annat ledarskap. Det är ju inte kontrolledarskap utan…ja jag tror om 
nu inte alla kanske lever upp till det, men ambitionen är nog att ledaren ska 
finnas där och stötta och engagera personalen till ja utföra i stället för att 
kontrollera och piska och så. Det är en väldig skillnad.  (Medarbetare, Grupp 1) 

 
Den förändrade ledarstilen innebär också att medarbetarna själva får ta ett 
större ansvar, antyder ett par av medarbetarna. En av dem säger följande: 
 

Ja, när jag började, var väl åttio, ja då var det ju mera hierarki …Det var chefen 
och hans ord var lag och…så där har väl hänt skillnad att man…lite mer att säga 
till om själv kanske. Sen beror det ju på vilket bolag man jobbar på också. Där 
jag började …det var ganska så hierarkiskt uppbyggd och chefen pekade med 
ena handen vad man skulle göra och den stilen då. Som det är nu tar man väl 
mera ansvar för sina egna arbetsuppgifter. (Medarbetare 8, Grupp 2) 

 
De som framförallt uttalar sig om att klimatet blivit öppnare har alla en lång 
erfarenhet från arbetslivet. Två av dem påpekar att det fanns mycket formella 
regler när de började arbeta som bland annat innefattade klädkoder och 
restriktioner kring uppförandet, vilket inte är aktuellt idag. Så här berättar en 
av dem. 
 

…för när jag började på sjuttiotalet så var det väldigt hårda krav från …man 
skulle vara korrekt klädd, man fick nästan inte ha vilka kläder som helst så att på 
så sätt har det ändrats väldigt genom åren. Det är ju väldigt mycket öppnare idag 
… det är en annan öppenhet idag mellan varandra, det är det ju.               
(Medarbetare 5, Grupp 2). 
 
I övrigt görs uttalanden om hur teknikutvecklingen påverkat arbetet och 

någon upplever att det finns ett större krav på breddning av kompetensen. 
Hur arbetstempot förändrats finns ingen entydig bild av då en del upplever att 
det ökat, andra att det blivit lugnare eller att det inte skett någon förändring 
på det planet. Några har svårt att se förändringar i arbetslivet då det innehaft 
arbete i ett annat yrke än det nuvarande tidigare. Flera säger att det inte är 
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någon större skillnad nu mot tidigare. Ett par av dem antyder att de hela tiden 
haft ett självständigt jobb där de tagit ett stort ansvar. 

8.7 Tolkning av medarbetarskapsbegreppet 
När begreppet medarbetarskap behandlades i intervjuerna berördes hur de 
definierar begreppet och vad ett gott och utvecklat medarbetarskap innebär 
för intervjupersonerna. I följdfrågor har även termen idealt medarbetarskap 
använts. Medarbetarna får först komma till tals här. Sedan redovisas uppfatt-
ningarna hos andra kategorier. 

8.7.1 Medarbetarna vid den studerade enheten 
När medarbetarna vid de båda IT-grupperna reflekterar över vad som ryms 
inom begreppet medarbetarskap, blir det tydligt fokus på gruppen och hur 
gruppen fungerar. Ett par av medarbetarna definierar medarbetarskap som att 
arbeta tillsammans i en grupp utan att gå in på ytterligare aspekter. 
 

Ett gäng personer som jobbat tillsammans. (Medarbetare 7, Grupp 1) 
 

Du tillhör en grupp med medarbetare och då har du ett medarbetarskap. 
(Medarbetare 5, Grupp 2) 

 
De flesta likställer medarbetarskap med hur gruppen fungerar och flera av 
dem lyfter upp olika vinklingar av vad det kan innebära. Teman som nämns 
är kommunikation, stöd, hänsynstagande, engagemang, tillhörighet och att de 
hjälps åt. En av de intervjuade särskiljer tydligt vad han uppfattar att 
medarbetarskap är och inte är och hur relationen mellan kompetens och 
medarbetarskap ser ut. Medarbetarskap rör förhållandet i gruppen, medan 
kompetens är en förutsättning för överhuvudtaget fungera i sin roll. 
 

Som medarbetare handlar ju om att kunna göra sin uppgift, men det 
förutsätter…jag att man kan. Kan man inte det så hade man inte haft den 
yrkesrollen man har. Hade jag varit ekonom så kan jag inte jobba som tekniker 
och då skulle inte medarbetarskapet funka. Men så långt tycker jag att man kan 
förutsätta att var och en gör det dom ska och sen är medarbetarskap samarbete, 
effektivitet, social och personlig kompetens. (Medarbetare 2, Grupp 1) 

 
Ett fåtal betonar att medarbetarskap också handlar om att arbeta för helheten 
och mot ett gemensamt mål.  
 

Man jobbar, man drar mot ett gemensamt mål, gemensamma värden … 
(Medarbetare 2, Grupp 2) 
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Några lägger tonvikten på det egna ansvaret, beteendet och förmågan samt 
dess betydelse för att det ska fungera i arbetsgruppen. En av dem ser 
medarbetarskap som en färdighet att kunna samarbeta, en annan betonar 
skyldigheten och viljan att vara en bra medarbetare. En tredje uttrycker att 
medarbetarskap innebär att de utifrån kunskap om varandra och insikten om 
att de alla är olika, ändå ska kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt, vilket 
framgår av nedanstående citat. 
 

Medarbetarskap…Det är att man har insikt om att …som person är man olika 
allihopa, men att man ska kunna samarbeta och jobba ändå utan att ha allt för 
mycket konflikter. Det är väl att man tar hänsyn till andra, man lär sig hur dom 
är och hur dom reagerar i vissa situationer. Man lär sig om varandra liksom. 
(Medarbetare 1, Grupp 1) 
 

Ytterligare en person som lägger tyngd vid det personliga ansvaret, uttrycker 
sig i mera generella termer, där hans syn på medarbetarskap rör förhållnings-
sättet i gruppen, men där det egna beteendet i gruppen är centralt. 
 

Mig och min förhållning kanske till mina kollegor …Hur jag ska bete mig mot 
andra och hur dom ska bete sig mot mig. Och mest kanske hur jag ska bete mig 
mot andra. (Medarbetare 6, Grupp 1) 

 
När det gäller det utvecklade och goda medarbetarskapet vartåt strävan bör 
vara enligt medarbetarna, finns en fungerande grupp eller bra relationer med 
de som de arbetar tillsammans med hos samtliga som uttalar sig. Flertalet 
fokuserar enbart det och tar upp olika aspekter av vad som gör att en grupp 
fungerar. En rak och öppen kommunikation med andra medarbetare och 
chefer, fungerande samarbete och att de hjälps åt med uppgifter är sådant som 
nämns. Någon inbegriper också i det goda och utvecklade medarbetarskapet 
att de bryr sig om varandra på ett personligt plan, ser om någon mår dåligt 
och stöttar den personen. I följande exempel nämns både trivsel och goda 
arbetsprestationer som ingredienser i det goda medarbetarskapet. 
 

…det är väl att fortsätta jobba mot att man kan ha det trevligt på arbetsplatsen 
och …jobba med dom kollegor man har. Och om det kommer nytt folk då, ta in 
dom på rätt sätt och ha det trevligt. …Få saker och ting gjort utan att krångla allt 
för mycket…Det ska vara roligt att gå dit, Du ska inte säga att det är jobbigt. 
(Medarbetare 1, Grupp 1) 

 
Ett par av de intervjuade resonerar kring förhållandet grupp och individ. Den 
ene betonar kravet att också vara självgående, medan den andre fokuserar 
rättigheten att vara sig själv. 
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Men vi …är ju en enhet, en grupp och vi kan ju inte vara enstöringar eller 
samtidigt inte heller vara beroende helt av att andra ska hjälpa en hela tiden. 
Man måste ju kunna sköta saker självgående men tillsammans.                  
(Medarbetare 2, Grupp 1) 
 
Man strävar efter att man ska vara den man är själv… Man ska kunna ge och 
ta… men även vara sin egen personlighet i botten och inte börja tappa sin 
personlighet. För det är svårt att göra om en människas personlighet, tror 
jag…Att alla får tycka och tänka vad dom vill … I vissa fall kanske man inte ska 
ta allt, utan man ska kunna stå upp för det… jag vet, det här är rätt och då ska 
man kunna stå för den saken. (Medarbetare 6, Grupp 1) 
 

Någon framhåller att ett idealt medarbetarskap är att ständigt sträva mot 
förbättring. Det blir aldrig perfekt, men det kan bli bättre. Att de som 
individer försöker att förändra saker hos sig själva för att det ska bli en 
förbättring i gruppen. 

Några betonar sambandet mellan en fungerande grupp och att göra ett 
gott jobb. Så här utrycker sig en av medarbetarna. 

 
…att gruppen eller individerna ska fungera bra ihop helt enkelt, så att det 
stimulerar till samarbete. Det stimulerar till att göra ett bra jobb, att jobba över-
huvudtaget och inte bara strunta i saker och ting för att man tycker att ”han är 
inte klok” eller ”den trivs jag inte med”. (Medarbetare 5, Grupp 2)  
 

Slutligen antyder en av medarbetarna att det ideala medarbetarskapet 
innefattar både utmaning och trygghet. I arbetet finns utmaningar och 
problem att lösa, samtidigt som gruppen präglas av harmoni och stabilitet.  

8.7.2 Gruppchefer 
Medarbetarskap handlar om beteende och attityder, snarare om den yrkes-
tekniska skickligheten, framhåller en av gruppcheferna. 
 

….beteende och attityd. Det tycker jag är medarbetarskap. För jag tycker inte 
medarbetarskap är hur duktig jag är på min arbetsuppgift. Det är ju naturligtvis 
en förutsättning för att få jobbet att man vet vad man jobbar med….det kan man 
ju bli bättre på likväl som med detta. Det är inte det jag skulle säga om medar-
betarskap utan det är dom här beteendena runt omkring…det mer generella. 
(Gruppchef grupp 1) 

 
I ett gott och utvecklat medarbetarskap ser medarbetarna att de är en del av 
det som händer och att det egna beteendet eller attityden också kan påverka 
skeenden. Finns den medvetenheten och att de inte bara skyller på andra, har 
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de kommit långt i medarbetarskapet, säger samma gruppchef. En annan 
aspekt som gruppchefen tar upp som en del av det ideala medarbetarskapet, 
är en öppenhet och inkännande attityd mot andra och en förståelse av att 
människor är olika och reagerar på olika sätt och att man utifrån det visar 
respekt för varandra. 

För den andre gruppchefen innebär medarbetarskap delaktighet och 
ansvar och att alla arbetar mot samma mål. 

 
Ansvar och delaktighet och… att vi ska jobba mot samma mål och riktlinjer som 
vi har och att vi alla har ett ansvar och sköta…det som ingår i våran roll. Det kan 
ju vara olika roller vi har, men ändå så ska vi ju jobba mot samma mål. 
(Gruppchef, Grupp 2) 
 
När det gäller det goda och utvecklade medarbetarskapet betonar grupp-

chefen att det innefattar både trivsel och ansvarstagande, men också goda 
förutsättningar i omgivningen.  

 
Det är väl så att få en så effektiv och öppen organisation för medarbetarna eller 
för oss allihopa egentligen, där vi kan känna liksom att man har roligt när man 
går till jobbet och kan ta då det ansvaret och att man sköter sina arbetsuppgifter 
på ett bra sätt då. När man går hem efter dan ska man känna …att man har gjort 
ett gott arbete och nöjd med sig själv. (Gruppchef, Grupp 2) 

8.7.3 Projektledning109 
En av de ansvariga för medarbetarskapsprogrammen ser medarbetarskap som 
ett neutralt begrepp.  
 

…ungefär som medborgarskap. Ja det är att man är medarbetare nånstans så att 
det är ju inte ett värdeladdat ord på nåt sätt.  (Projektledning, person 1) 

 
Medarbetarskap är ett förhållningssätt som präglar andra processer inom 
personalområdet. Strävan är enligt intervjupersonen att medarbetarna har ett 
aktivt förhållningssätt. Ett gott och utvecklat medarbetarskap i organisationen 
beskriver hon på följande sätt: 

 
…medarbetarskap som man skulle vilja karaktärisera det i vårt företag det är ju 
ett där man känner att man förstår varför man finns … och hur man bidrar till 
det, man känner sig sedd och man förstår också sitt ansvar och vill ta det, vill 
liksom kliva fram lite mer. (Projektledning, person 1) 

                                                 
109 Programansvarig, samt de två personalchefer som i olika tider haft det yttersta 
ansvaret för medarbetarskapsprogrammen, benämns här som projektledning. 
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I utsagorna från de andra två i projektledningen går begreppet medarbetar-
skap och vad som är karaktäristiskt för ett gott och utvecklat medarbetarskap 
in i varandra. En av dem tar sin utgångspunkt i hur det sett ut i organisationen 
historiskt och den förändring som eftersträvas i medarbetarskapet. Det har 
varit en kultur i organisationen där cheferna stått för helhetssynen och varit 
de som fattat alla beslut. Medarbetarna har inte känt sig sedda eller att de haft 
möjlighet att påverka, vilket passiviserat dem. Det mönstret måste brytas, 
säger den intervjuade och möjlighet ges till medarbetarna att ta mera initiativ, 
ansvar och bli delaktig i beslut, vilket är ett skäl till att medarbetarskapet lyfts 
upp i organisationen. Medarbetarskap står för det nya förhållningssättet som 
eftersträvas. 

 
det handlar om ansvarstagande, initiativtagande och sen ja som skapar mer 
engagemang och delaktighet. (Projektledning, person 2) 
 

När samma person reflekterar över vad ett gott och utvecklat medarbetarskap 
innebär, tänker hon kring relationen mellan medarbetare och chef och hur 
strävan är att den ska vara. 
 

… man har sina givna förutsättningar, ser sitt bidrag till helheten och jobbar 
utifrån det och får stöd och support ifrån chef och ledning… Och känner att man 
har ett ansvar och tar ansvaret inom sitt område och känner en hyfsad delak-
tighet och möjlighet att påverka och att chefen finns där, mer att stödja än att 
vara den som kan allting och fattar alla besluten. (Projektledning, person 2) 
 
Den andra lägger liksom föregående in ansvarstagande och engagemang i 

begreppet medarbetarskap i kontrast till en slags passivitet hos medarbetarna.  
Det goda och utvecklade medarbetarskapet innefattar enligt henne att 

medarbetarna har en medvetenhet om sin roll som medarbetare och de 
möjligheter och begränsningar som finns. Delaktighet och att medarbetarna 
ser sin del i helheten, är komponenter som ingår i det goda och utvecklade 
medarbetarskapet, vilket hon utvecklar i citatet nedan. 

 
… när man känner en delaktighet, när man inte fjärmar sig genom att säga ”Jag 
gör ju det här, det är ju det som är min grej. Sen det andra får väl vara som det 
vill.”… Delaktighet där man kan känna det är det här som vi ska leverera. Sen är 
det ofta så att det här är min del i det, men att man ser hur den interagerar med 
dom andra delarna och vad som krävs för att man ska kunna göra den på ett bra 
sätt. Det är liksom en del i det hela, delaktighet och engagemang.  
(Projektledning, person 3) 
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Vidare betonar den intervjuade kommunikationens betydelse för att sam-
arbetet ska fungera bra. 

 
…ju mer du får kommunicera om just förhållningssätt och värderingar desto 
större är sannolikheten att man får bort sånt här grus i maskineriet som ställer till 
det i samarbetssituationen, för man ökar ju förståelsen för varandra… 
(Projektledning, person 3) 

8.8 Medarbetarskap och ledarskap 
När det gäller reflektioner kring medarbetarskap i förhållande till ledarskap 
fördes liksom vid enhetsnivån vid landstinget samtalet vid grupperna på en 
konkret nivå där de förutsättningar och det stöd medarbetarna behöver för att 
utöva ett gott och utvecklat medarbetarskap behandlades. De övriga inter-
vjuade ombads mer förutsättningslöst att beskriva sina tankar kring förhål-
landet mellan medarbetarskap och ledarskap. 

8.8.1 Medarbetare och gruppchefer 
Något som många av medarbetarna i grupperna tycker är en förutsättning för 
att kunna utöva ett gott medarbetarskap och fungera bra som medarbetare, är 
att chefen visar tillit till dem och förtroende att de på ett självständigt sätt kan 
utföra sina arbetsuppgifter. Chefen ska inte peta i detaljer, men finnas till 
hands vid behov. Så här säger en av de svarande. 
 

Jag gillar att jobba lite självständigt men chefen ska finnas där och gå att få tag 
på. Chefen ska ju inte konstant lägga sig i och tala om att exakt så och så ska du 
göra./…/ Man vill inte ha nån som sitter på axeln och tittar på en hela tiden, för 
det behövs inte, men ska finnas där om man behöver ha tag i och behöver få 
hjälp med något oavsett vad det gäller. (Medarbetare 2, Grupp 1) 

 
Däremot betonar ett par av medarbetarna att det är viktigt att chefen är 
delaktig i gruppens arbete och är någotsånär insatt i vad de gör. Det får dock 
inte gå för långt. I citatet nedan nämner också intervjuperson vikten av att 
chefen visar intresse för gruppen. 
 

En chef ska försöka vara delaktig också i grupperna…Visa intresse för gruppen. 
Sen så kan det gå lite för långt också som är nere och pillar på lilla minsta sak… 
Det ska vara lagom. Intresse är väldigt bra, gör att medarbetarna blir engagerade. 
(Medarbetare 7, Grupp 2) 

 
Nästan alla medarbetare i de båda grupperna nämner någon aspekt av 
ledarskapet som har att göra med chefens inkännande sida och lyhördhet som 
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väsentlig för att kunna utöva det goda medarbetarskapet. Det kan handla om 
att chefen är lyhörd för de åsikter, intressen och behov som finns i gruppen 
och tar dem i beaktande.  
 

 …lyhördhet, det ska ju inte bara pekas åt ett håll. Så det är väl viktiga saker/   I: 
Lyhördhet för?/ För mina åsikter till exempel då, eller gruppens åsikter. Man kan 
lyssna och diskutera och komma fram till en bra väg, men sen till slut så är det ju 
i alla fall chefens beslut och det tycker jag man ska följa då, om man nu har 
kommit överens om en sak då och försöka köra på det sen.                          
(Medarbetare 3, Grupp 2) 
 

Det kan också röra lyhördhet för hur gruppen fungerar, att chefen är 
uppmärksam på det och vidtar åtgärder vid behov, exempelvis hanterar 
konflikter. Några för resonemanget in på ett mera individuellt plan, där de tar 
upp sådant som att chefen ger utrymme för alla i gruppen, tar hänsyn till alla 
och lär sig hur personer i gruppen är och ser att de är olika. I nedanstående 
uttalande säger en medarbetare att chefen har en skyldighet att se om någon 
mår dåligt eller är överbelastad av arbete, men att även medarbetaren själv 
också har ett ansvar här. 
 

Jag tycker att en chef som har ett personalansvar har en skyldighet att se om folk 
mår dåligt, om en del har för mycket och göra, om dom är pressade. Det måste 
vara hans eller hennes uppgift och kunna se det. Ibland ska man inte behöva 
säga det själv, men …även givetvis som medarbetare har man en skyldighet. 
(Medarbetare 4, Grupp 2)  

 
Några berör kommunikationen mellan medarbetare och chef och betonar att 
det är av betydelse att kunna prata med sin chef. Här kommer också tillgäng-
lighet och förtroende in, liksom att chefen tar det som sägs på allvar. Så här 
utrycker sig en av medarbetarna: 
 

Att man känner förtroende, att man kan gå till sin chef och berätta hur det ligger 
till och att chefen ger en bra feedback, tar tag i dom sakerna man har problem 
med, stöttar om det är besvärligt… Om chefen inte kanske kan hjälpa så kan 
chefen peka på nån annan, så man vet var man kan få tag i dom här sakerna. 
(Medarbetare 6, Grupp 1) 

 
Citatet berör också chefens vägledande och stödjande funktion, vilket också 
innefattar möjligheter att få stöd i utvecklingen av kompetens och arbets-
uppgifter. Det är också något som nämns i intervjuerna som värdefullt.  
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Konstruktiv feedback på prestationer kan ge vägledning om vad de kan 
behöva arbeta med hos sig själva. 
 

Chefen ska kunna ge respons och tala om att ”Det här är inte bra, kan vi göra 
nånting åt det” likväl och framför allt är det från andra hållet man behöver det 
också. ”Nu har du gjort ett bra jobb, jag har fått veta att si och så och det var 
jättebra utav dig”. (Medarbetare 5, Grupp 2) 
 
Chefens förmåga att leda gruppens arbete upplevs av flera medarbetare 

som väsentlig. Aspekter som framkommer i intervjuerna är förmåga att sam-
ordna och planera, att chefen är tydlig och får gruppen att gå åt samma håll. 
Så här uttrycker ett par av medarbetarna det. 

 
Man vill ju ha en frihet att kunna sköta sitt dagliga arbete givetvis, men ändå vill 
man ju ha rätt så klara direktiv vad man ska göra och inte göra.... Jag tycker man 
ska ha styrning…på rätt sätt så att säga. Det ska inte vara några pekpinnar men 
man ska ändå ha rätt så strama tyglar kan jag tycka ändå.                         
(Medarbetare 4, Grupp 2) 
 
Och sen förmåga att få oss att gå åt samma håll, …få lite tydliga mål vart vi ska 
och såna där saker. (Medarbetare 8, Grupp 2). 

 
Om chefen inte är tydlig kan det få negativa konsekvenser, enligt en annan 
medarbetare. Det kan leda till att de gör prioriteringar som är mindre lämp-
liga i sammanhanget.  
 

…om det är för otydligt …och jag anser att jag har andra viktigare saker att göra 
så ja då lägger jag det åt sidan./I: Vad lägger du åt sidan ?/Ja det chefen har ålagt 
mig om jag anser att jag har nåt viktigare och göra….Vad jag ska göra 
egentligen, då blir det ju inte särskilt bra.  Ja prioriteringar med då, att om chefen 
säger att ”Det här är hög högsta prioritet” så ja då får man ta tag i det. Det har 
också med tydlighet och göra. (Medarbetare 3, Grupp 2) 
 

Chefen bör också föra gruppens talan, arbeta för gruppen och vara stark i det, 
säger en av intervjupersonerna. Ytterligare en person är inne på samma linje, 
och påpekar specifikt att när chefen för en fråga högre upp i hierarkin, är det 
viktigt att chefen återkopplar hur det gått till medarbetarna som tog upp 
frågan. 
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Figur 8.5: Hur chefen bäst kan stödja medarbetarnas medarbetarskap, enligt 
medarbetarna i det statliga bolaget. Chefernas perspektiv visas i mitten. 
 
 

Vad gäller gruppchefernas uppfattning om hur de kan stödja medar-
betarna i deras medarbetarskap framhåller chefen för grupp 1 sådant som har 
med chefens inkännande sida och lyhördhet att göra: Att samtala, lyssna och 
ha ett engagemang i det medarbetarna säger och även att ta reda på vad som 
ligger bakom ett agerande och inte dra slutsatser för tidigt. Gruppchefen 
nämner också betydelsen av att uppmärksamma medarbetarna och hur 
medarbetarna mår, och visa det. Chefen för grupp 2 ser också att denne kan 
stödja medarbetarna genom att lyssna och hantera problem och frågor som 
medarbetarna har. Vidare betonar gruppchefen funktionen denne har som 
länk mellan gruppen och det som sker högre upp i organisationen. Det kan 
handla om att ta upp frågor som medarbetarna har högre upp i hierarkin, eller 
att klargöra beslut som fattats där. 

Gruppchefen för grupp 1 tycker att medarbetarna kan förvänta sig att 
chefen är ärlig och rättvis, lyssnar på medarbetarna och visar förtroende för 
dem. Att chefen ställer upp för medarbetarna när ”det blåser”, står på deras 
sida och för deras talan, är också något gruppchefen nämner. Gruppchefen för 
grupp 2 betonar att medarbetarna kan förvänta sig att denne är tillgänglig. 
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Båda gruppcheferna anser att medarbetarna kan ställa kravet att chefen ger en 
återkoppling hur det gick med frågor som chefen behandlat eller fört upp till 
högre nivå i organisationen samt att de informerar om sådant medarbetarna 
behöver få information om.  

8.8.2 Projektledning 
Samtliga intervjuade som har eller haft något övergripande ansvar för 
medarbetarskapsprogrammen, framhåller att medarbetarskap och ledarskap 
måste vara i linje med varandra för att medarbetarskapet ska kunna utvecklas. 
Det är nödvändigt att arbeta med både medarbetarskapet och ledarskapet 
parallellt. 

I nedanstående citat beskriver en av dem hur arbetet med medarbetarskap 
i organisationen också berör ledarskapet, och varför det är viktigt att medar-
betare och chef tillsammans deltar i en sådan utvecklingsprocess. 

 
Du får en medarbetare som kanske är mer beredd på att stå upp för sina åsikter 
och då gäller det ju att du inte känner dig hotad av det. Om du är van att ha en 
mer auktoritär ledarstil så kan du ju bli hotad av om dina medarbetare helt 
plötsligt börjar tillföra massa ifrågasättanden. Så att det är väl därför det är 
viktigt att man gör en sån här process tillsammans, så att man kan ta till sig det 
och ta det för vad det är och som ett bidrag till helheten och inte som ett hot. 
(Projektledning, person 3) 
 

Intervjupersonen framhåller vidare att för att medarbetarskapet ska främjas 
måste chefen klara av att ta till sig ifrågasättanden och nya synpunkter från 
medarbetarna, visa intresse och ha en öppen attityd där nya idéer tillåts att 
prövas. Ett negativt förhållningssätt från chefens sida är att lägga locket på 
och tysta den som försöker engagera sig på ett nytt sätt. 

En annan i projektledningen fokuserar mera medarbetares attityder och 
påpekar att det finns inslag i kulturen på arbetsplatserna att medarbetarna litar 
alltför mycket på chefen och tar inte själva det fulla ansvaret. Därför arbetar 
de också med cheferna så att de inte tar på sig den rollen som en del av 
medarbetarna önskar, utan i stället arbetar med att föra ut ansvaret till medar-
betarna och arbeta med vad var och en kan bidra med. Hur relationen mellan 
chef och medarbetare bör vara, uttrycker intervjupersonen med följande ord. 

 
Ja det är ju den relationen där jag tycker att ett mer coachande ledarskap bör  
vi eftersträva, mer stödjande och mindre styrande men där medarbetaren  
behöver vara redo att ta ett större ansvar. (Projektledning, person 2) 

 
Den tredje av de som intervjuats som varit engagerad i den övergripande 
ledningen av medarbetarskapsprogrammen betonar också vikten av att 
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medarbetarskap och ledarskap är i samklang med varandra. Överlag ser inter-
vjupersonen inte att det finns något i den ledarutveckling som pågår i organi-
sationen som går stick i stäv med medarbetarskapsutvecklingen. Möjligen om 
chefen när de arbetar med medarbetarskapet inom ramen för programmet, 
antar en alltför auktoritär ledarstil. 
 

Kanske lite det här att du får inte vara så mycket chef när du jobbar med 
medarbetarskap./I: Hur menar du då?/Nämen alltså på chefskurser och sånt som 
man går så handlar det ju också om att i svåra samtal, våga vara auktoritär och 
våga säga att så här ligger det till. Den här tydligheten som är så nödvändig i 
chefskapet, den kan man inte använda tycker jag i medarbetarskapsprogrammet, 
för då har du gjort det till ett vanligt möte. Då är det nån som bestämmer. 
(Projektledning, person 1) 
 

I övrigt betonar hon genomgående att det är klokt att fokusera medarbetarna 
för att åstadkomma en utveckling, då det vanligtvis endast är cheferna som 
står i centrum. Överlag är det legitimt i organisationen att kritisera chefer 
skarpt, medan medarbetarna inte tar så stort ansvar för gruppens utveckling, 
påpekar den intervjuade. 
 

Ibland tror jag det skulle vara sunt och komma ifrån fokuseringen lite grann på 
ledarskap och fokusera lite mer på medarbetarna. Och så …ställa högre krav på 
medarbetarna. Inte krav i leveranskrav utan krav på hur man är till exempel i en 
grupp. För hittills det är väldigt traditionellt att … är väldigt okej att i princip, ja 
att kritisera chefen ganska tufft. Men man har egentligen väldigt lite ansvar själv 
för gruppens utveckling. (Projektledning, person 1) 

8.9 Sammanfattning 
Initiativet till satsningen på medarbetarskap i det statliga bolaget togs 2004, 
av den som då var personalchef. Personalchefen ansåg att medarbetarskaps-
utvecklingen var eftersatt i förhållande till ledarutvecklingen i organi-
sationen. Hon upplevde att det fanns ett behov av att få medarbetare att anta 
ett mer aktivt förhållningssätt då verksamheten kräver det, men också att 
erbjuda kompetenta medarbetare möjlighet till utveckling och engagemang 
och att organisationen därigenom kan uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 
för den kategorin. Begreppet medarbetarskap fanns inte med i 
personalchefens tankar från början, utan var ett tillskott från ett konsultbolag 
personalchefen hade kontakt med, och som anlitades i utformandet och 
initiering av medarbetarskapsprogrammet. Vid intervjuer med de som var 
ansvariga för satsningen vid studiens genomförande, beskrevs det huvuds-
akliga syftet med programmen som att öka medarbetarnas initiativ- och 
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ansvarstagande, med grund i verksamhetens och kundernas behov. Ett utbrett 
passivt förhållningssätt skulle vändas till ett proaktivt. 

Programmet genomfördes enhetsvis under den egna chefens ledning 
och/eller en stödjande medarbetarcoach, alternativt i särskilt för programmet 
utformade grupper. Konceptet behandlade ett antal områden som berörde 
individens egna förhållningssätt och beteende, men också hur de i arbets-
gruppen samspelar med varandra och hur grupper fungerar. Samlingarna 
innehöll teoriavsnitt och övningar där dialogen var en central komponent och 
där medarbetarna förväntades vara aktiva. Friheten vad gäller hur pro-
grammet skulle genomföras vid enheterna och vilka områden som skulle 
behandlas var låg, då det fanns tydliga direktiv från central nivå. Utifrån de 
brister i programmet som framkom i en utvärdering i slutet av 2005, utfor-
mandes ett nytt program som ersatte det tidigare. Det nya programmet var 
tydligare kopplat till verksamheten och samspelet mellan ledare och medar-
betare. Cheferna på de lägre nivåerna tilldelades en större frihet i vad som 
skulle behandlas, även om det fortfarande fanns tydliga direktiv i vissa 
avseenden.  

Vid de studerade grupperna genomfördes det första programmet under 
2005 i form av fem seminarier där större delen av materialet gicks igenom. 
Det andra programmet bestod av tre seminarietillfällen från hösten 2006 till 
våren 2007.  

De flesta vid de båda studerade IT-grupperna hade en negativ inställning 
till medarbetarskapsprogrammet till en början. Skäl som angavs till det var att 
syftet inte var tydliggjort, en allmän skepsis till aktiviteter där den här typen 
av frågor behandlades samt svårigheten att koppla programmets innehåll till 
det dagliga arbetet. En vändpunkt inträffade dock vid starten av det andra 
programmet där syftet klargjordes och aktiviteterna på ett tydligare sätt 
anknöts till verksamheten och gruppernas arbete. Vid tidpunkten då studien 
genomfördes och programmen avslutats i grupperna, uttrycker flera att talet 
om medarbetarskap behövs eller är en naturlig del av arbetet, även om 
neutrala och kritiska attityder också framkommer i materialet. Medarbetarna 
ser inte att medarbetarskapsprogrammet medfört några konsekvenser för 
arbetsplatsen, med undantag av ett fåtal uttalanden om att relationer medar-
betarna emellan eller att samarbetet med den grupp de genomfört pro-
grammet med förbättrats. Däremot upplever flera att arbetet med medarbetar-
skap gett dem något personligen, genom att de blivit mer medvetna om sitt 
eget beteende och hur det kan påverka andra. 

Det statliga bolagets officiella definition av medarbetarskap är inriktad 
på medarbetarens beteende, där medarbetarens eget ansvar och initiativ-
tagande betonas. 
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Liksom vid landstinget skiljer sig de personliga uppfattningarna om 
medarbetarskap delvis åt mellan nivåerna i organisationerna. I den tolkning 
av begreppet medarbetarskap som medarbetarna vid de studerade grupperna 
gör, är framförallt arbetsgruppen och hur den fungerar i fokus, även om några 
också nämner det egna beteendets betydelse i sammanhanget. Gruppcheferna 
antyder också aspekter som har med hur medarbetarna fungerar gentemot 
varandra, men betonar det egna ansvarstagandet tydligare. Ansvarstagande 
och ett aktivt förhållningssätt är gemensamma aspekter som projektledningen 
förknippar med medarbetarskap, liksom att var och en ser sin del i helheten, 
är delaktiga och engagerade. 

Det stöd som chefen kan ge medarbetarna för att stödja ett gott och 
utvecklat medarbetarskap enligt medarbetarna, är att chefen visar förtroende 
och tillit till medarbetarnas förmåga. Även chefens inkännande sida betonas, 
där chefen ser medarbetarna, är lyhörd för medarbetarnas intressen och behov 
samt är en god samtalspartner. Vidare är chefens vägledande funktion en 
aspekt som nämns när det gäller att ge feedback och konstruktiv kritik samt 
att stödja utveckling. Till sist nämner medarbetarna aspekter som har med 
chefens ledande funktion att göra, såsom förmåga att föra gruppen mot 
samma håll, tydlighet samt att chefen är förespråkare för sin personal. 
Gruppchefernas uppfattning om hur de kan stödja medarbetarna rör sig inom 
samma teman, med betoning på chefens inkännande sida och att chefen för 
gruppens talan. Projektledningen är överens om att medarbetarskap och 
ledarskap måste vara samstämmiga. Chefen måste kunna hantera medarbe-
tarnas aktiva förhållningssätt, liksom även uppmuntra till ett sådant. 
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9. En jämförande analys av idéns resa in i 
och genom de två organisationerna  

I det följande görs en jämförelse mellan den resa som idén om medarbetar-
skap gör i de två fallorganisationerna som ingår i studien, med utgångspunkt i 
den referensram som utvecklats i kapitel tre och fyra. Det börjar med idéns 
resa in i organisationen och de motiv som fanns för att tillämpa idén om 
medarbetarskap. Därefter behandlar jag strategier för spridning och imple-
mentering av idén inom organisationerna. Sedan följer jag idéns resa, där jag 
stannar upp vid anhalterna organisationsnivån, enhetsnivån och individnivån 
för att granska den översättning som där utförs. Strukturen följer avhand-
lingens frågeställningar. Dock vill jag påpeka att översättningen av idén inte 
endast rör den tredje frågeställningen där översättning benämns explicit. 
Översättningen och den lokala anpassningen av idén har sin startpunkt redan 
i det första mötet mellan idé och organisation, det vill säga när de som tar in 
idén i organisationen möter idén för första gången.  

9.1 Idén möter organisationen 
Avhandlingens första frågeställning behandlar gränssnittet mellan omgivning 
och organisation och berör idéns resa in i organisationerna samt de motiv 
som ligger bakom tillämpningen av idén. 

9.1.1 Resan in och den ”jordmån” idén landade i  
Gemensamt för båda organisationerna, var att idén om medarbetarskap kom 
in i organisationen via HR-funktionerna110 på central nivå. Idéns inträde, 
åtminstone när begreppet började användas, inföll vid olika tidpunkter, där 
landstinget har en längre historia. Redan i slutet av 1980-talet nämndes vid 
landstinget medarbetarskap i personalpolitiska dokument. Det var dock först i 
samband med att arbetet med utformandet av den personalpolitiska platt-
formen i slutet av 1990-talet som idén började bearbetas mer grundligt, för att 
sedan få en central plats i landstingets personalpolitik. Vid det statliga 
bolaget kom personalchefen i kontakt med begreppet medarbetarskap genom 
de konsulter som senare anlitades. Personalchefen upplevde att konsulternas 

                                                 
110 Benämning av funktioner och tjänstebeteckningar skiljer sig åt något mellan 
organisationerna. I analysen använder jag samlingsbeteckningen HR (Human 
Resource) för de funktioner och aktörer som har personalfrågor som sitt 
huvudsakliga arbetsfält, när jag skriver om dem på ett allmänt plan. 
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koncept stämde väl överens med hennes tankar kring de behov som fanns i 
organisationen. Begreppet började användas i organisationen samtidigt med 
initieringen av medarbetarskapsprogrammet 2004-2005.  

Ett översättningsperspektiv på idéspridning innebär att idén förväntas 
förändras i mötet med en kontext och att en ömsesidig anpassning sker 
mellan idé och kontext (Czarniawska & Joerges, 1996). Intressant kan då 
vara att titta närmare på vilken ”jordmån” som idén om medarbetarskap 
landade i, det vill säga några särdrag i organisationerna som kan ha inverkan 
på översättningsprocessen och dess resultat.  

Det studerade landstinget präglades av stabilitet på flera sätt. I de verk-
samheter jag kom i kontakt med var personalomsättningen låg och organisa-
tionsstrukturen relativt stabil, vilket kan förväntas ge förutsättningar för ett 
långsiktigt arbete med personalfrågor. Det fanns en lång tradition av att 
arbeta med medinflytande och samverkansformer, vars inriktning förändrats 
med att tiderna förändrats. Medarbetarnas direkta inflytande och ansvars-
tagande har alltmer betonats. Marken var förberedd för medarbetarskapsidéns 
intåg, vilket kan ses som en fortsättning på en redan pågående process.  

Servicebolaget inom det statliga bolaget präglades däremot av turbulens, 
avseende organisationens yttre gränser, personalsituationen och organisa-
tionens inre struktur och liv. Införandet av Shared service konceptet111 i hela 
organisationen har också påverkat förutsättningarna för arbetet. Samtidigt 
fanns det, enligt de ansvariga för medarbetarskapsprogrammet en väl 
etablerad kultur i organisationen som man arbetade på att förändra att 
anpassas till de förhållanden som råder. Insatserna för att utveckla medar-
betarskapet kan ses som en del i det arbetet. Sammanfattningsvis präglades 
det statliga bolaget både av hög förändringstakt och en djupt rotad tradition 
och kultur, där det kunde finnas diskrepans mellan medarbetarnas agerande 
utifrån tidigare förhållanden och de nya krav som arbetet ställer.  

9.1.2 Vad gjorde idén attraktiv?  
För att en idé ska attrahera en organisation och leda till att den införlivas i 
organisationen, måste idén kunna relateras till ett upplevt behov 
(Czarniawska & Joerges, 1996). Hur såg då behoven ut i de studerade fall-
organisationerna som idén om medarbetarskap svarade mot? Vilka likheter 
och skillnader fanns mellan organisationerna?  

Gemensamt för båda organisationerna var att man upplevde att medar-
betarutvecklingen eller arbetet med medarbetarskap var eftersatt i relation till 
ledarutvecklingen. Båda organisationerna hade också behov av att skapa en 
                                                 
111 Shared service konceptet och vad införandet av det i organisationen innebär 
beskrivs utförligt i kapitel 6. 
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attraktiv arbetsplats för att säkra kompetensförsörjningen, där möjligheten till 
utveckling i arbetet var en aspekt. Vidare betonades ett behov av att främja 
medarbetarnas bidrag till verksamhetens kvalité och effektivitet, inte minst i 
mötet med brukare respektive kund.  

När vi går in mera konkret på vad det innebär för de två organisationerna, 
finns skillnader som ibland är hårfina men ibland tydligare. Framförallt 
skiljer sig utgångspunkterna för arbetet med medarbetarskap åt, där lands-
tinget utgår från de behov och krav som den nya tidens medarbetare ställer112, 
medan man i det statliga bolaget fokuserar de nya krav som arbetet ställer på 
medarbetarna. När behoven beskrivs i dokument och intervjuer i landstinget 
är de förutsättningar som medarbetarna ges centralt. Synsättet är att om 
medarbetarna får möjligheter och stöd att utvecklas, vara delaktiga och att de 
har inflytande, tar de också ansvar.  Vid det statliga bolaget betonas främst 
förändringar i organisationen och behovet av att medarbetarnas agerande 
anpassas till dem. Utifrån den aspekten fanns ett behov av att vända ett 
passivt förhållningssätt till ett mera proaktivt gentemot kunder. Uppmärk-
samheten riktades mot att ändra attityder och beteenden, där strävan var att 
medarbetarna skulle ta befälet över sitt arbete och sätta sig i förarsätet, som 
initiativtagaren uttryckte det. 

Organisationernas skilda utgångspunkter visar sig också i de syften som 
anges för medarbetarskapsprogrammen. Vid landstinget knyts medarbetar-
skap tydligt till arbetsmiljöområdet, där syftet var att skapa friska arbets-
platser och minska sjukskrivningarna. Ett utvecklat medarbetarskap ses som 
en grund för en god arbetsmiljö, vilket betraktas som en förutsättning för att 
ge brukarna god service och att arbetsplatsen upplevs attraktiv. Syftet med 
utvecklingsinsatsen för att utveckla medarbetarskapet vid det statliga bolaget 
var inte så tydligt uttalat eller förmedlat i början, vilket öppnat för flera tolk-
ningar efter vägen. De som vid studiens genomförande var ansvariga för 
programmet lade framförallt tonvikten på att medarbetarna skulle anta ett 
aktivt förhållningssätt, då både verksamheten och kunder kräver det, när de 
beskrev anledningen till arbetet med medarbetarskap i organisationen. I det 
andra programmet betonades utvecklingen av en dialogkultur och även 
chefens coachande roll i sammanhanget, vilket också ger en antydan om det 
stöd som medarbetarna behöver för att utveckla sin roll.  

Vi ser här hur idén om medarbetarskap som organisationerna tagit fasta 
på fått något olika användningsområden, beroende på de behov och problem 
som upplevdes i organisationen. Det ligger i linje med den flexibilitet som 
finns i de idéer som rör sig i den translokala sfären eller på diskursnivå, vilket 

                                                 
112 I arbetsplanen som också fungerade som direktiv för utformandet av den 
personalpolitiska plattformen, ges uttryck för den utgångspunkten. 
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Czarniawska & Joerges (1996) beskriver. De studerade organisationerna 
fångade upp en idé som var i tiden, och använde den på ett sätt som appel-
lerade till de behov av förändring som upplevdes finnas i organisationen. 
Samtidigt kan vi se att det finns gemensamma drag i vad de i slutändan vill 
åstadkomma. Skillnaden ligger mera i vad man upplever är roten till pro-
blemen och därmed hur det bäst bör tacklas 

9.2 Strategier för spridning och implementering 
av idén 
Avhandlingens andra frågeställning fokuserar de strategier som använts för 
att sprida och implementera idén om medarbetarskap i organisationerna. 
Implementering kan ses som en dimension av idéns resa genom organisa-
tionerna, som också är nära förknippad med översättningsprocessen på orga-
nisations- och enhetsnivå. I teorin beskrivs perspektiven på implementering i 
sina renodlade former. Praktiken är oftast mera komplex. Dock kan tydliga 
drag ses som anknyter landstingets strategi till ett lärande- och 
utvecklingsperspektiv och det statliga bolaget till top-down modellen. Jag 
lyfter nedan upp tre centrala aspekter av implementeringsprocessen och hur 
man i de två organisationerna hanterat dem.  

9.2.1 Grad av delaktighet i idéutvecklingen 
Landstingets strategi präglades av bred delaktighet redan i idéstadiet. Medar-
betare från olika verksamheter var aktivt delaktiga i framtagandet av den 
personalpolitiska plattformen, där grunden lades för den officiella synen på 
medarbetarskap i organisationen.  Att medarbetarskap skulle behandlas inom 
ramen för arbetet med personalpolitiken var bestämt när medarbetarna enga-
gerades, men inte vad idén om medarbetarskap skulle innehålla. Således 
fanns här utrymme för påverkan utifrån medarbetarnas perspektiv hur idén 
skulle tolkas och hanteras.  I enlighet med ett lärande och utvecklings-
perspektiv på implementering (Majone & Wildavsky, 1979/1984; 
McLaughlin, 1976, 1999) antyds här en öppenhet hos de ansvariga att de 
själva inte hade fullständig insikt om det lämpligaste sättet att konkretisera 
idén för att den skulle vara till gagn i verksamheten och i utvecklingen av de 
lokala praktikerna. Arbetssättet gav förutsättningar för att innehållet i idén 
skulle upplevas relevant för medarbetarna i verksamheten, och för idéns 
förankring i organisationen. Sammantaget grundlade det här arbetssättet, 
präglat av delaktighet i idéutvecklingen med inslag av gemensam reflektion 
över grundläggande aspekter av medarbetarskapet, en ömsesidig anpassning 
mellan idé och praktik och de medarbetare som är en del av praktiken          
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(jfr exempelvis Ellström, 1996b; Hägerfors & Brattgård, 1992; McLaughlin, 
1976). Därigenom skapades den nödvändiga grunden för att idén skulle 
kunna bidra till förändring och utveckling i verksamheten. Även vid 
utformandet av medarbetarskapsprogrammet fanns inslag av delaktighet, där 
jag uppfattar att anledningen främst var att säkerställa programmets relevans 
för verksamheten.  

Den delaktighet som präglade landstingets hantering av idén, fanns inte 
vid det statliga bolaget. Idéutvecklingen tillika programutformningen 
utfördes av personalchef tillsammans med konsulter. Varken medarbetare 
eller fackliga representanter deltog i processen. Arbetet i det här stadiet kan 
karaktäriseras som en top-down strategi (Elmore, 1979/80; Sabatier, 1986), 
även om de centrala aktörerna främst fanns inom den centrala HR-staben, 
med stöd av externa konsulter och att den centrala ledningsgruppen på allvar 
kom in i ett senare skede. Det här arbetssättet innebar att en ”färdig idé” 
senare lanserades i organisationen som inte genomgått den grundliga 
bearbetningsprocess som den gjort inom landstinget. 

Sådana här idéutvecklingsprocesser på en övergripande nivå i organisa-
tionerna är dock inte tillräckligt för att åstadkomma förändringar på det 
lokala planet, oavsett hur det sker. Om vi ser det ur ett översättnings-
perspektiv gäller det att det finns aktörer i varje led som tar fasta på idén och 
arbetar vidare med den i sin miljö (Czarniawska & Joerges, 1996; Latour, 
1986). Väsentligt för att lärande ska åstadkommas är att det också finns yttre 
stöd på olika sätt och en miljö som främjar lärande samt att det även hos 
individerna finns en beredskap för lärande (se exempelvis Ellström, 2006a). 
Nästa aspekt som här berörs i implementeringsprocessen handlar om genom-
förande av de medarbetarskapsprogram, som kan ses som verktyg för bear-
betning av idén vid lokala enheter.  

9.2.2 Styrning och frihetsgrader i genomförandet av 
medarbetarskapsprogrammen 
Vid landstinget präglades riktlinjerna för genomförandet av programmet av 
ett öppet förhållningssätt, både vad gäller inriktningen på det lokala arbetet 
och det praktiska innehållet i medarbetarskapet, där en intention fanns att de 
lokala förutsättningarna och behoven skulle vara styrande. I enlighet med 
McLaughlins (1976) tes om ömsesidig anpassning fanns en allmänt formu-
lerad idé där en anpassning av idén förväntades ske till det lokala samman-
hanget, men där också idén var ämnad att skapa förändring hos de individer 
och verksamheter som berörs. 

Styrningen som gällde för det lokala genomförandet av programmet i det 
statliga bolaget med direktiv avseende antalet samlingar och prioriterade 
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områden, innebar snävare frihetsgrader än vid landstinget. Detta tillsammans 
med att programmet i vissa fall genomfördes utifrån andra indelningar än 
befintliga enheter och grupper, under ledning av ”extern” 
medarbetarcoach113, bidrog till svårigheter att anpassa stoffet till vad som var 
aktuellt vid specifika enheter. Ett underliggande synsätt som här kan anas är 
att de ansvariga ansåg sig i förväg ha kännedom om vad behoven var och en 
föreställning om att de hade möjlighet att styra och kontrollera processerna i 
genomförandet (Elmore 1979/80). Även ur den här aspekten tillämpade det 
statliga bolaget en top-down strategi i implementeringen. Top-down strategin 
mjukades dock upp något i program två, där ökad frihet gavs i val av 
områden och anknytningen till verksamheten blev tydligare. De här 
åtgärderna torde ha skapat ökade förutsättningar för det lärande och den 
integrering av idén i verksamheten, vilket är nödvändigt för en ömsesidig 
anpassning mellan idé och verksamhet ska kunna ske. Inslag som kunde 
tolkas som top-down strategi fanns dock kvar, då det fortfarande fanns 
direktiv avseende antal samlingar och prioriterade teman. Direktiven var 
delvis kopplade till ekonomiska incitament i form av bonus (Sabatier, 1986).  

                                                

9.2.3 Kanaler för spridning av idén 
Vid båda organisationerna började förankringen och implementeringen av 
medarbetarskapsprogrammen hos högsta ledningen, som sedan ansvarade för 
implementeringen neråt i hierarkin. Strukturen kan betraktas som en top-
down strategi med avseende på implementeringsgången. Dock är förfa-
ringssättet vid landstinget samstämmigt med ett lärande- och utvecklings-
perspektiv på implementering genom den frihet som fanns i det lokala 
genomförandet, där förtroende gavs till enhetschefer och medarbetare att 
genomföra programmet på ett sätt som de bedömde kunde förbättra praktiken 
vid den lokala enheten (McLaughlin, 1987, 1990). Vid det statliga bolaget 
var som beskrivits ovan formerna för genomförandet mera styrt från 
ledningen och ansvariga för programmet.  

Gemensamt för båda organisationerna var att det fanns särskilt utbildade 
personer som hade en stödjande funktion gentemot cheferna i genomförandet. 
En skillnad var att de som fungerade som ”stödjande medarbetarcoacher” i 
det statliga bolaget, inte i vardagen hade den stödjande funktionen som 
processtödjarna tillika personalkonsulterna hade gentemot enhetscheferna vid 
sjukhuset. Då genomförandet sker inom befintliga strukturer och i de 
sammanhang där det finns redan uppbyggda relationer, vilket i något högre 

 
113 Extern i förhållande till den grupp som medarbetarcoachen leder, men som har en 
tillhörighet till organisationen, det vill säga är anställd i det studerade servicebolaget 
inom det statliga bolaget. 
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grad gällde vid landstinget, torde förutsättningarna vara större för att idén får 
genomslag i den lokala praktiken (jfr McLaughlin, 1990). Det är dock möjligt 
att behovet av stöd för cheferna kunde vara mera angeläget vid landstinget, 
då cheferna vid det statliga bolaget själva genomgick en relativt omfattande 
utbildning inför genomförandet av programmet, vars motsvarighet inte fanns 
vid landstinget. 

9.2.4 Strategi i relation till ”medarbetarsyn” och mål 
De strategier som tillämpas i spridningen av idén i organisationerna kan ge 
signaler ut i organisationen hur medarbetarna betraktas. Av det som fram-
kommit i den här studien avseende utgångspunkterna för utvecklingen av 
medarbetarskapet samt hur implementeringen skett, kan också en särskild syn 
på medarbetarna utläsas. Vid landstinget gavs uttryck för ett förtroende för 
medarbetarna och deras vilja att göra ett gott jobb.  Bara de får de rätta förut-
sättningarna och stödet, förutsätts de också ta ansvar. Därmed antyddes att 
det förväntades finnas en positiv inre drivkraft hos medarbetarna. Vid det 
statliga bolaget där en strävan uttrycktes att förändra medarbetarnas attityder 
och beteenden på ett mera direkt sätt, kan ett synsätt anas att den inre driv-
kraften inte förväntades finnas där naturligt. Förändrade attityder och 
beteenden måste läras och yttre påverkan krävs för att en förändring ska ske. 

Det kan också vara intressant att jämföra vad man ville uppnå med 
programmen och hur de genomförts. Inom landstinget ville man skapa 
möjligheter för individerna till delaktighet och inflytande, för att möjliggöra 
ansvarstagande och ett bra resultat i arbetet. Den delaktighet och frihet som 
präglade programmets genomförande var kompatibelt med det man ville 
uppnå och kan antas stödja en önskad utveckling. Inom det statliga bolaget 
däremot, där ett centralt mål var att medarbetarna skulle öka sitt initiativ- och 
ansvarstagande, användes metoder där frihetsgraden var låg vid genom-
förandet och där få möjligheter till egna initiativ och bedömningar av vad 
som var viktigt att behandla gavs.114  

9.3 Översättning på organisationsnivån 
Den tredje frågeställningen i avhandlingen berör hur idén om medarbetarskap 
översatts på de olika nivåerna i de studerade organisationerna. Det gäller 
både process, det vill säga hur översättningen gått till, och resultat i ord och 
handling. Nivåerna kan ses som anhalter på idéns resa, där organisations-
nivån utgör den första anhalten. Hur idén om medarbetarskap översatts på 

                                                 
114 En förändring mot ett något mera öppet förhållningssätt där mål och metoder 
stämde bättre överens, gjordes dock i samband med att program två sjösattes. 
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organisationsnivån, visar sig framförallt i hur de officiella definitionerna av 
medarbetarskap utformats och i medarbetarskapsprogrammens innehåll. 

9.3.1 Konsulters medverkan i översättningsprocessen 
Hur översättningen av idén gått till på organisationsnivån, har i stora drag 
behandlats i avsnittet om graden av delaktighet i idéutvecklingen, vilket 
kopplats till implementering och spridning av idén i organisationerna. Jag ska 
här särskilt behandla konsulters medverkan och på vilket sätt de har varit 
delaktiga i översättningen av idén om medarbetarskap i organisationerna. 
Konsulter kan hänföras till gruppen intermediärer (Abrahamsson, 1996) eller 
”idébärare” (Czarniawska & Joerges, 1996), som huvudsakligen arbetar med 
idéutveckling och spridning av idéer och som därigenom har ett särskilt 
inflytande på idéers spridning och konkretisering i organisationer. Enligt 
McLaughlin (1990) kan externa konsulter vara en god hjälp till att utveckla 
praktiken om konsulten fungerar som stöd och inspiratör till att anpassa den 
kunskap konsulten erbjuder till det lokala sammanhanget. 

Vid landstinget var idén grundligt bearbetad och förankrad i personal-
politiken och definitionen fastlagd, när konsulten gjorde sitt inträde. Således 
fanns en grund som styrde riktningen i arbetet. Ägarskapet av processen var 
tydligt landstingets. Konsulten fungerade som stöd i att ge idén ytterligare 
substans och forma en pedagogisk strategi för utvecklingen av medarbetar-
skapet i organisationen. Samarbetet mellan konsult och organisations-
representanter resulterade i ett program som i hög grad var anpassat till det 
lokala sammanhanget, på det sätt som McLaughlin (1990) betonar som 
avgörande för praktikens utveckling. 

Vid det statliga bolaget kom konsulterna in i ett tidigare skede115 innan 
begreppet medarbetarskap överhuvudtaget börjat användas och därmed var 
inte heller idén bearbetad och förankrad i organisationen. Den lokala anpass-
ningen var svag. Konsulternas koncept användes med endast smärre 
justeringar. Senare i processen, när programmet vidareutvecklades i det 
statliga bolaget var organisationsrepresentanterna mera aktiva och anpass-
ningen mellan konsulternas koncept större gentemot kontexten. Ett skäl till 
förändringen var också den kritik som framkommit från de som deltagit i 
programmet, att kopplingen till verksamheten varit svag och att meningen 
med genomförandet av programmet därför var svår att se. 

                                                 
115 Med tidigare skede menas här tidigare skede i processen. Den totala processtiden 
var dock betydligt kortare vid det statliga bolaget än vid landstinget.  
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9.3.2 Synen på medarbetarskap 
Den officiella synen på medarbetarskap i de båda organisationerna, framgår 
av de definitioner som utformats. Definitionerna har något olika karaktär. 
Innehållet har vissa likheter, där den gemensamma nämnaren är ansvars-
tagande. Dock finns också tydliga skillnader, där särskilt uttryckssätten är 
markant olika. Det blir tydligt om vi tar ut kärnan i landstingets definition 
med beskrivningen av vad medarbetarskap innebär, och sedan jämför den 
med definitionen som gäller för det statliga bolaget.  
 

Medarbetarskap står för en strävan att varje medarbetare ska uppleva sitt arbete 
viktigt och stimulerande. Att ha möjlighet att utvecklas i arbetet och utifrån sin 
kompetens vara synlig, ha inflytande och ta ansvar. (Landstingets definition av 
medarbetarskap) 

 
Definitionen i landstinget uttrycks som möjligheter för medarbetarna, där 
upplevelsen av arbetet också är centralt. Det statliga bolagets definition är 
däremot mera direkt uttryckt och baseras på prestation. Den beskriver i 
jagform vad medarbetaren ska göra och vilket förhållningssätt som medar-
betaren förväntas ha: 
 

Medarbetarskap är ett aktivt förhållningssätt där jag kliver fram och tar ansvar 
för den verksamhet jag tillhör. (Det statliga bolagets definition av medarbetar-
skap) 

 
Då landstingets inriktning för utvecklingen av medarbetarskap som jag tolkat 
det, främst var att stödja individen och ge möjligheter till delaktighet och 
utveckling, för att hon skulle fungera bra i arbetet och bidra med kvalitet i 
verksamheten, förefaller det naturligt att möjligheterna betonas i definitionen. 
Likaså stärker det statliga bolagets definition den inriktning som jag uppfattar 
fanns för arbetet med medarbetarskap i den kontexten, där man på ett mera 
direkt sätt fokuserade attitydförändring och att medarbetarna skulle inta ett 
proaktivt förhållningssätt. 

Ytterligare en möjlig förklaring till olikheterna kan ha att göra med vilka 
som deltog i formandet av definitionen. Vid landstinget formades grunden för 
definitionen i samtalen kring medarbetarskap i samband med utformandet av 
den personalpolitiska plattformen, där medarbetare utan chefsposition var 
den antalsmässigt dominerande gruppen. Inom det statliga bolaget var det 
företrädesvis chefer som deltog. Det gjordes vid den förberedande utbild-
ningen för de som skulle leda seminarierna inom programmet på det lokala 
planet, där det också kan tänkas att konsultens medverkan och eventuella 
styrning hade en inverkan. Medarbetare som inte har någon chefsposition kan 
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förväntas relatera medarbetarskap tydligare till sig själva och sin egen roll, än 
då chefer och blivande seminarieledare behandlar temat. De senare kan antas 
ha fokus främst på sina underställda eller på dem som de ska leda genom 
programmet, vilket kan ha påverkat hur definitionen formulerats. Cheferna 
ser medarbetarskapet ”utifrån” och det kan då vara nära till hands betona 
beteende, medan medarbetare som inte är chefer har ett inifrånperspektiv där 
det kan vara rimligt att den egna upplevelsen och förutsättningar för medar-
betarskapet framhålls. 

Trots de skillnader vi ser i hur den formella definitionen av medar-
betarskap formulerats, kan vi se flera gemensamma nämnare i den betydelse 
som medarbetarskap ges, när de som är ansvariga eller med och driver 
programmen ger sina personliga reflektioner kring begreppet.116 Centralt för 
dem är att de uppfattar att medarbetarskap handlar om ansvarstagande och ett 
aktivt förhållningssätt, där medarbetarna har insikt om vad de är till för, ser 
sin del i helheten och ger sitt bidrag till verksamheten. Delaktighet och 
inflytande tas också upp samt nödvändigheten att möjligheter till det ges. I ett 
aktivt förhållningssätt ingår engagemang och initiativtagande, vilket nämns 
explicit av den här gruppen i det statliga bolaget, men mera indirekt vid 
landstinget. Samtliga betonar också att det finns ett ömsesidigt beroende 
mellan ledarskap och medarbetarskap, där utvecklingen av de båda ”skapen” 
måste anta samma riktning. Det kan tyckas märkligt att samstämmigheten i 
synen på begreppet ser ut att vara större mellan HR-funktionerna vid de båda 
organisationerna än mellan de officiella definitionerna som behandlats ovan. 
En källa till förståelse kan vara den närhet till den aktuella diskursen117 där 
medarbetarskap behandlas, som man kan förvänta sig att HR-personal har. 
De har till uppgift att driva den här typen av frågor och tar rimligtvis del av 
det som behandlas i diskursen och de gemensamma synsätt som utkristal-
liseras där vad gäller olika idéer och begrepp. De officiella definitionerna 
färgas tydligare av idéns anpassning till den lokala kontexten och de behov 
som identifierats i organisationerna. Dessutom har flera aktörer med olika 
perspektiv varit involverade i utformandet av dem. 

9.3.3 Medarbetarskapsprogrammens innehåll 
Resultatet av översättningen från idé till program har många likheter 
organisationerna emellan, inte minst när det gäller innehållet i de olika 

                                                 
116 De som innefattas i den här gruppen är personalspecialister vid sjukhuset och 
personalstrateger vid landstingets kansli, samt projektledningen vid det statliga 
bolaget. 
117 Samtalet om medarbetarskap kan hänföras till den diskurs där teman förknippade 
med HR och arbetsliv behandlas. 
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avsnitten som ingick i programmen. Många teman var lika eller tangerade 
varandra i de båda studerade organisationernas program. Gemensamma 
teman var ansvar, helhetssyn, självinsikt, kommunikation, grupput-
veckling/gruppdynamik och hälsa/välbefinnande. Landstinget hade dessutom 
två avsnitt som tog upp konkreta företeelser, nämligen arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal, vilka anknyter till de ovan nämnda mera abstrakta 
avsnitten, exempelvis kommunikation. Förändringsarbete fanns med som ett 
utvecklingssteg i landstingets program. Området har senare lagts till det 
statliga bolagets program.  

Liksom likheterna i synsätten på idén om medarbetarskap som fanns hos 
HR-personal kan kopplas till diskursbegreppet, är det även rimligt att söka en 
förklaring till likheterna i programmens innehåll i den aktuella diskursen och 
de gemensamma synsätt som utvecklas inom den. Både de lokala HR-aktö-
rerna som var ansvariga och delaktiga i programmens utformning, samt de 
anlitade konsulterna torde i högsta grad vara delaktiga i diskursen men 
utifrån olika perspektiv. Konsulterna kan antas ha en aktiv roll i att fånga 
upp, konkretisera, paketera och sprida idéerna till organisationer 
(Czarniawska & Joerges, 1996). Därigenom kan de förväntas ha en god 
förankring i diskursen, men också en känsla för vilka generella behov som 
finns i organisationer och som är typiska för tiden, genom deras egna erfa-
renheter i mötet med organisationer de arbetar mot. Att konsulter anlitades i 
båda organisationerna och hade en aktiv roll i formandet av medarbetar-
skapsprogrammens konkreta innehåll, kan utifrån deras relation till den 
aktuella diskursen vara en förklaring till de många likheter som finns i det 
innehåll idén getts genom programmen. Lokala HR-aktörer inom organisa-
tioner har oftast en roll i diskursen som mottagare av idéer i strävan att hålla 
sig ajour med yrkesområdet, samtidigt som de också påverkar diskursen 
genom att dela med sig av erfarenheter och vara delaktig i diskursen på olika 
sätt (Brunsson, 1998; Furusten, 1996). Den kontaktytan kan vara en 
bidragande orsak till att idén om medarbetarskap överhuvudtaget uppmärk-
sammades i organisationen, men kan också påverka tolkningen av idén.  

De områden som skiljer sig åt i innehållet i programmen i organisa-
tionerna, speglar bakgrunden till arbetet med medarbetarskap i de båda 
organisationerna och det syfte man hade med att genomföra programmen. 
Också organisationens officiella värderingar skiner igenom118. Således har 
anpassningar gjorts till den lokala kontexten med dess specifika behov och 

                                                 
118 De personalpolitiska värderingarna vid landstinget är: ”Vår drivkraft är inflytande 
och ansvar”, ”Vi vill alla göra ett bra arbete” och ”Vi har glädje av att vi inte är lika 
som bär”. De så kallade kärnvärdena vid det statliga bolaget är: Ansvarstagande, 
öppenhet och effektivitet. 
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intentioner, vilket är i överensstämmelse med översättningsperspektivet och 
idémodellen (Czarniawska & Joerges, 1996). Ett av områdena som är speci-
fika för landstinget är mångfald, vilket direkt kan härledas till landstingets 
personalpolitiska värderingar liksom att området ansvar även innefattar 
inflytande.  I det statliga bolaget behandlas exempelvis personlig effektivitet, 
initiativ och service i särskilda kapitel. Motivation och vilja var ett av de 
områden som programmet kompletterades med senare. Det temat anknyter 
också till vad man ville uppnå med programmet, där förändring av attityder 
och inställning till arbetet var en central komponent.  

9.4 Översättning på enhetsnivå 
Vi har nu kommit till den andra anhalten på resan. I översättningsperspektivet 
förutsätts att idéer förändras under resans gång, där aktörer i varje led skärper 
den i relation till sina egna projekt (Czarniawska & Joerges, 1996; Latour, 
1986a, 1986b). Vi ska här titta närmare på vad som hände med idén om 
medarbetarskap när den hamnade i händerna hos aktörerna vid de lokala 
enheterna som studerats.  

9.4.1 Fokuserade teman inom medarbetarskapet 
De val som gjorts vad gäller områden som behandlats, kan ses som en del av 
översättningen av idén vid enheterna eller grupperna. Även om friheten var 
betydligt större vid landstinget i val av områden, fanns dock en viss valfrihet 
för lokala enheter vid det statliga bolaget. Gemensamt för enhetsnivån i båda 
organisationerna är att de behandlat teman som berör den individuella nivån, 
samspelet i gruppen, en helhetssyn på organisationen, samt agerandet utåt 
mot kunder eller avnämare.  

Det kan skilja något mellan organisationerna avseende vad som ingår i 
programmens teman och hur de benämns. Det gäller både hur de tas upp i 
programmaterialet och hur de lokalt arbetat med temat. Områdena går också 
in i varandra. Till exempel innehåller det arbete som bedrevs vid enheten i 
landstinget för att öka delaktighet och inflytande också ansvar som en natur-
lig del. I det statliga bolaget behandlades temat ansvar specifikt utifrån pro-
grammaterialet. Om hänsyn tas till att temana har något olika indelning, har 
de till stor del tagit upp liknande områden på enhetsnivån i de studerade 
organisationerna. Områden som behandlats både vid enheten i landstinget 
och i grupperna i det statliga bolaget är självinsikt, kommunikation, sam-
verkan, service/bemötande119 och hälsa/välbefinnande.  

                                                 
119 Bemötande kopplades vid landstinget samman med avsnittet kommunikation. 
Bemötande är nära förknippat med service, då de bland annat vid enheten arbetat 
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De områden som tydligt skiljer sig åt är att man i landstinget lagt stor 
tonvikt på att öka delaktigheten i verksamhetens utveckling och att de även 
arbetat konkret inom ramen för medarbetarskapsutvecklingen med att 
förbättra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. I det statliga bolaget gick 
de däremot igenom ett avsnitt om personlig effektivitet, ett område som inte 
fanns i landstingets program. En annan skillnad är att helhetssynen på organi-
sationen behandlades vid landstinget redan i introduktionen av programmet, 
och att den konkreta kopplingen till enhetens behov tydliggjordes redan i 
startskedet. Vid det statliga bolaget kom helhetsperspektivet på organi-
sationen in på ett konkret sätt först i program två, både vad gäller koncernen 
som helhet och det egna bolaget. En tydligare koppling till verksamheten 
gjordes då också, då frågor som var särskilt aktuella för grupperna togs upp. 
De skillnader som jag här påvisat, kan ses i ljuset av den inriktning som 
arbetet med medarbetarskap haft i organisationerna och specifikt hur medar-
betarskapsbegreppet definierats. Vid landstinget fokuserades möjligheter till 
utveckling och inflytande, medan det statliga bolaget hade en tydligare 
prestationsinriktning kopplat till den enskilde individen.  

9.4.2 Delaktighet och integrering i bearbetning av idén 
De mest framträdande skillnaderna i bearbetningen av idén i det lokala 
arbetet i organisationerna kan sammanfattas i två aspekter. Den ena är grad 
av delaktighet hos medarbetarna och den andra rör integreringen av idén i 
den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet. Här kan vi se att de 
övergripande implementeringsstrategier som tillämpats i organisationen, 
också präglar genomförandet av medarbetarskapsprogrammen på enhets-
nivån. 

Vid den studerade enheten vid landstinget fanns en hög grad av delak-
tighet hos medarbetarna i valet av vilka områden de skulle arbeta med inom 
programmet. Besluten grundade sig på behov som medarbetarna upplevde 
fanns vid enheten och de val som medarbetarna gjorde avseende vilka 
utvecklingssteg de skulle genomföra. Vid grupperna i det statliga bolaget var 
det gruppcheferna tillsammans med de stödjande medarbetarcoacherna som 
var involverade, som stod för valet av områden och bestämde detaljerna kring 
genomförandet. De var dock begränsade genom den centrala styrningen från 
ledning och ansvariga för programmet vad gäller form, innehåll och upp-
läggning. Medarbetarna var inte med i planeringsstadiet, och deras inflytande 
var litet när det gäller samlingarnas innehåll. 

                                                                                                                    
med relationen till brukare. Det finns även texter om service i utbildningshäftet om 
självinsikt. 
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Integreringen mellan idé och verksamhet var större vid enheten i lands-
tinget än vid grupperna i det statliga bolaget. Utbildningsinsatser kombi-
nerades med kontinuerlig bearbetning integrerad i verksamheten.120 Tidigare 
upparbetade strukturer med utvecklingsgrupper och ansvarsområden 
användes och vidgades för att öka delaktighet i utveckling av verksamheten. 
En annan insats som kan kopplas till utvecklingen av medarbetarskapet var 
den arbetstidsmodell som införts, som bland annat gav möjligheten att i 
samråd med enhetschefen avsätta tid för utvecklingsarbete frikopplat från 
arbetet med patienter. Det fanns alltså strukturer som fungerade som stöd-
jande för utvecklingen av medarbetarskapet vid enheten eller med andra ord, 
att det organiserats för utveckling. Därigenom kunde lärande och lärandets 
omsättning i handling främjas (Ellström, 1996b, 2006a).  

Bearbetningen av idén om medarbetarskap i grupperna vid det statliga 
bolaget skedde vid särskilda tillfällen separerat från arbetsplatsen och det 
dagliga arbetet. Några större ansatser gjordes inte av cheferna för att följa upp 
eller skapa förutsättningar för förändring på arbetsplatsen för att utveckla 
medarbetarskapet. Programmets konsekvenser blev då helt beroende av vad 
seminarierna gav gruppen och individerna och hur de själva omsätter ny 
kunskap och nya insikter i sina sätt att agera. Forskning visar dock på att det 
kan finnas svårigheter att omsätta och utveckla det nya som lärts i praktiken 
om inte yttre stöd finns i arbetsplatsmiljön, inte minst chefers stöd är 
väsentligt (se exempelvis Ellström E. & Ekholm, 2001; Ellström, E. et al, 
2008; McLauglin, 1976). Chefers betydelse för hur medarbetarskapet tar sig 
uttryck är också något som lyfts upp i tidigare forskning kring medarbetar-
skap (se kapitel 2; Tengblad, 2003). Båda gruppcheferna säger att de själva 
utvecklats på olika sätt genom det här arbetet. En aspekt som en av grupp-
cheferna betonade var att chefen och medarbetarna fått en gemensam grund 
som underlättar samtalen kring de frågor som berör medarbetarskapet, vilket 
chefen också tillämpat i enskilda samtal med medarbetarna. Den andre 
gruppchefen säger sig ha fått insikt i vikten av att möjliggöra delaktighet. 
Förutsatt att det verkligen skett en förändring hos cheferna som har inverkan 
på deras arbetssätt, kan det indirekt främja en utveckling av medarbetarskapet 
i grupperna. 

9.4.3 Idéns översättning till handling 
Översättning av idén om medarbetarskap i handling kan ses i två dimen-
sioner. Den ena är det konkreta förändringsarbetet som genomförts och den 
                                                 
120 Ett exempel är det arbete som bedrivits med kommunikation och bemötande, där 
synpunkter från de grupper de möter i arbetet samlats in vid flera tillfällen och 
bearbetats. 
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andra de konsekvenser medarbetare och chefer upplever att arbetet med 
medarbetarskap haft för enheten och grupperna. När det gäller konse-
kvenserna presenterar medarbetare vid landstinget ett bredare spektra än vad 
medarbetarna gör vid det statliga bolaget. Det som nämns av både medar-
betare och enhetschef vid landstinget är att de upplever att arbetsklimatet 
förbättrats, att medarbetarna fått större förståelse för varandra och en ökad 
delaktighet. Konsekvenserna kopplas till det konkreta arbetet med att 
utveckla medarbetarskapet som bedrivits vid enheten såsom arbete i 
utvecklingsgrupper, införandet av en ny arbetstidsmodell, förändringen av 
arbetsplatsträffarnas genomförande samt samtal som förts.  

De konsekvenser som medarbetare i det statliga bolaget nämner rör för-
bättrade relationer till varandra och ökat samarbete med den grupp som de 
genomförde programmet med, vilket också är något som gruppcheferna 
uppmärksammat. Konsekvenserna relateras framförallt till företeelsen att de 
helt enkelt fått tillfälle att träffas och prata med varandra i samband med de 
samlingar de haft. Gruppcheferna vid det statliga bolaget ser också några 
konsekvenser som medarbetarna inte nämnt, som rör förändring hos medar-
betarna som grupp. En förklaring till det kan vara att de har en större 
möjlighet att distansera sig till gruppen, och därför lättare kan uppmärk-
samma förändringar.  

Grundläggande för lärande och förändring på ett djupare plan är 
reflektion och den gemensamma reflektionen i dialogen (Boud et al, 2006; 
Ellström, 2006b; Mezirow, 1991). Tillfälle för reflektion gavs i arbetet med 
medarbetarskap på olika sätt i båda organisationerna. Vid det statliga bolaget 
fanns reflektionen integrerad i själva konceptet, där dialogen var central vid 
seminarierna. Möjligheten gavs till distans till det dagliga arbetet och 
omedelbar handling var inte ett krav, vilket enligt Molander (1996) är en av 
grundstenarna i reflektionen och därmed betydelsefullt för lärandet. Det kan 
dock finnas problem med att organisera för reflektion och skapa särskilda 
tillfällen för det. Reflektion pågår ofta i de spontana sammanhangen, men när 
den formaliseras är det inte säkert att det blir så mycket av det (Boud, 2006).  
En faktor som Boud (2006) pekar på som är av betydelse för att främja 
reflektionen, är att den på ett naturligt sätt knyts till arbetet och får en tydlig 
funktion där den förutsätts leda till ett resultat. Vid det statliga bolaget 
saknades i mångt och mycket den anknytningen, medan den var tydlig för 
arbetet med medarbetarskap vid landstinget. Det kan vara en faktor som gör 
att medarbetarna vid landstinget såg fler konsekvenser av arbetet med medar-
betarskap för enheten än vad medarbetarna i det statliga bolaget gjorde i 
grupperna. 

Sammanfattningsvis kan vi på enhetsnivå se att tillämpade strategier för 
bearbetning av idén om medarbetarskap ser ut att ha haft betydelse när det 
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gäller de konsekvenser som uppnåtts. Den strategi som tillämpats vid lands-
tinget, möjliggjorde i högre grad en ömsesidig anpassning mellan idén om 
medarbetarskap och den lokala praktiken, vilket också visade sig i de konse-
kvenser som medarbetare och chef upplevde att arbetet med medarbetarskap 
gett. Den top-down strategi som kännetecknade implementeringen vid det 
statliga bolaget innebar på olika sätt svårigheter till lokal anpassning av idén 
och således också problem för medarbetarna att se relevansen till det dagliga 
arbetet. Idén integrerades inte i verksamheten på samma sätt som vid 
landstinget och de konsekvenser medarbetare upplevde att det gav på enhets-
nivå hade inte så mycket med innehållet i programmet att göra. Program två 
där top-down strategin från centralt håll mjukades upp något och kopplingen 
till verksamheten blev tydligare, medförde inte heller att idén integrerades i 
verksamheten i någon högre grad. Det kan ha sin grund i dels att formerna för 
genomförandet var desamma som tidigare och dels att grupperna också var 
på väg att splittras i en kommande organisationsförändring. 

9.4.4 Karaktären av mötet mellan idén och enheterna 
Hur kan då mötet mellan idén om medarbetarskap och mottagarna av idén på 
enhetsnivå beskrivas och hur kan karaktären av mötet relateras till den kate-
goriindelning som finns i avsnitt 4.3.2 i teoridelen? 

Vid landstinget kan man se en kombination av bekräftelse/legitimering 
och en ömsesidig anpassning. Det fanns ett redan pågående arbete som 
stämde väl in med idén om medarbetarskap såsom den tolkades vid lands-
tinget och enheten. I arbetet med medarbetarskap fortsatte man med det redan 
påbörjade arbetet och använde befintliga strukturer för att utveckla medar-
betarskapet ytterligare. Medarbetarskapsidén gav med andra ord stöd till en 
redan påbörjad utveckling. Samtidigt anpassades och användes idén utifrån 
de behov som medarbetare och chef upplevde fanns vid enheten. Idén om 
medarbetarskap integrerades i verksamheten genom att den användes för att 
utveckla individer och verksamhet. Genom det integrerade arbetssätt som 
tillämpades vid enheten skapades arenor för kollektiv reflektion och ett 
kollektivt lärande, som också till vissa delar befästes i enhetens struktur och 
dokument, där således ett organisatoriskt lärande också kan sägas ha kommit 
till stånd (se Dilchman & Berg, 1996; Docherty, 1996). Därigenom skapades 
förutsättningar för en hållbar förändring.  

I det statliga bolaget fick inte idén något större genomslag på enhetsnivån 
och integrerades inte i gruppernas arbete. Medarbetarna introducerades i idén 
vid seminarier och reflekterade över idén som den presenterades vid de 
tillfällena, men den gemensamma bearbetningen av idén stannade enligt 
medarbetarnas utsagor i stort sett där. Karaktären av mötet mellan idé och 
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subjekt på enhetsnivå kan därmed identifieras som att idén passerade förbi 
utan att ge något bestående avtryck. En av gruppcheferna uttryckte dock att 
denne tog till sig idén som en bekräftelse som gav stöd till vad den chefen 
ansåg var viktigt att främja och utveckla.  

9.5 Översättning på individnivå 
Den tredje anhalten på resan är när idén om medarbetarskap möter den indi-
viduelle medarbetaren.    

9.5.1 Det individuella mottagandet av idén 
Då idén om medarbetarskap når de enskilda medarbetarna, kan man förutsätta 
att någon form av individuell bearbetning görs, där individen reflekterar över 
och översätter idén utifrån sin egen situation. Den processen kan beskrivas 
som en lärandeprocess där en växelverkan sker mellan de yttre stimuli som 
individen får genom programmets genomförande och den inre bearbetning av 
stoffet som görs (Illeris, 2001). Av betydelse för den inre bearbetningen är 
också vad individen har med sig sedan tidigare som påverkar beredskapen för 
lärandet (Ellström, 2006a). 

Vid det statliga bolaget ges exempel på att lärandeprocesser skett där de 
så småningom tydligare kunnat relatera stoffet i programmet till arbetet och 
deras egen verklighet. I bagaget hade flera erfarenheter från tidigare liknande 
satsningar, som de påpekade påverkade deras uppfattning och bidrog till en 
skepticism till projektet121. Det fanns också de som antydde en osäkerhet 
inför den här typen av aktiviteter och vad de skulle kunna leda till. När pro-
grammet startades upp hade många en negativ inställning till projektet. Flera 
hade också svårt att se meningen med medarbetarskapsprogrammet även 
under tiden det fortskred. Så småningom blev det klarare vad det handlade 
om. En avgörande händelse som frekvent togs upp i intervjuerna var då syftet 
klargjordes när program två kördes igång. En annan faktor som också togs 
upp var att kopplingen till deras arbete blev tydligare, och projektet på så sätt 
fick en mening för dem.   

En omständighet som kan ha påverkat att förståelsen och motivationen 
inte fanns där från början, är att medarbetarna inte på något sätt var delaktiga 
i idéfasen, när det gäller inriktningen på arbetet med medarbetarskap, varken 
på det centrala planet eller på det lokala (Eklund, 2003; Ellström, 1996b; 
Hägerfors & Brattgård, 1992).  Den här processen kan förstås i relation till 

                                                 
121 Det fanns också de som hade en positiv inställning till den här typen av satsningar 
utifrån tidigare erfarenheter. Dock var den negativa inställningen dominerande i 
grupperna. 
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den top-down strategi som genomsyrade implementeringen av idén och pro-
grammet vid det statliga bolaget, där delaktighet inte har samma plats som 
strategier med utgångspunkt i ett lärande- och utvecklingsperspektiv. Det går 
också delvis att finna förklaringar utifrån hur top-down strategin tillämpats. 
Varje strategi kräver också vissa förutsättningar för att den ska fungera enligt 
intentionerna. Av de förutsättningar som Sabatier (1986) nämner för att en 
lyckad implementering ska kunna åstadkommas enligt top-down modellen 
hade flera uppfyllts i den statliga organisationen, till exempel vad gäller 
belöningssystem och ekonomiska och tidsmässiga resurser att genomföra 
programmet. Vad som däremot inte fungerat helt och fullt var förmedlandet 
av klara och konsistenta mål för arbetet, vilket visade sig i att syftet 
upplevdes oklart. I intervjuerna uttalades att det var en faktor som hade bety-
delse för hur programmet och idén uppfattats i den första delen av pro-
grammet.  

Vid landstinget framkom inte att det funnits någon allmänt negativ attityd 
till medarbetarskapssatsningen. Däremot uttryckte flera att de i början av det 
lokala arbetet upplevde en oklarhet i vad medarbetarskap stod för, men att 
den process som följde bidrog till att det klarnade. Även om medarbetare 
varit delaktiga i idéstadiet redan när idén tydliggjordes i organisationen i ett 
tidigt skede, hade långt ifrån alla själva deltagit i processen. Medarbetares 
delaktighet bidrog förmodligen till programmets relevans för behoven i verk-
samheten, och det är möjligt att vetskapen om hur processen gått till skapade 
förtroende för organisationens satsning på medarbetarskap. Däremot kan 
medarbetarna lokalt behöva tid för att själva förstå vad idén om medarbetar-
skap kan innebära (jfr McLaughlin, 1976). Utifrån det lärande- och utveck-
lingsperspektiv som kännetecknar implementeringen av idén om medarbetar-
skap i landstinget, betonas också att det krävs en lokal och individuell 
process för att integrera den nya idén hos individen och i verksamheten. 
Hjulet måste uppfinnas gång på gång (McLaughlin, 1976).  En av medar-
betarna antyder den aspekten i ett tidigare citerat uttalande122 där hon berättar 
hur förståelsen ökade för idén om medarbetarskap allteftersom tiden gick och 
hur hon senare på ett tydligt sätt kunde relatera den till sin roll.  

9.5.2 Hur idén om medarbetarskap påverkat individen 
I båda organisationerna uppmärksammade medarbetarna i högre grad sådant 
som påverkat dem själva när de arbetat med medarbetarskapet än konse-
kvenser på arbetsplatsen. De mest frekventa uttalandena rörde en ökad 

                                                 
122 Se kapitel sju, Medarbetare i landstinget, avsnitt 7.6.1 (sjuksköterska 6) 
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självinsikt. Större förståelse för andra och en ökad inre styrka var också 
sådant som togs upp av medarbetare i båda organisationerna.  

De likheter vi ser här vad gäller konsekvenser på det individuella planet, 
kan delvis ha sin förklaring i att de i båda organisationerna har berört indivi-
duella faktorer i medarbetarskapet, såsom exempelvis självinsikt. Tillfälle till 
reflektion avskild från det omedelbara arbetet har i båda fallen funnits vid 
samlingarna (jfr Molander, 1996). Vid självreflektion och när den egna 
personen berörs på ett mera generellt plan, torde inte det vara lika nödvändigt 
att integrera reflektionen i själva arbetet som när det handlar om att skapa 
konkreta förändringar på arbetsplatsen. Här handlar det framförallt om en 
inre förändring och växt som dock i förlängningen skulle kunna få konse-
kvenser, inte minst i hur medarbetare samspelar med varandra. Det finns 
dock en svårighet i detta, vilket kommentarer från medarbetarna vid det 
statliga bolaget antyder. Vid seminarierna har de fått nya insikter, men som 
de inte upplever gett några konsekvenser för deras sätt att vara i förläng-
ningen. Påpekanden görs också där det betonas att den här typen av frågor 
kontinuerligt bör behandlas, för att de inte ska falla tillbaka till som det varit 
tidigare (jfr Ellström E. & Ekholm, 2001).  

De fanns även de som inte upplevde att arbetet med medarbetarskap 
påverkat dem i någon större omfattning. Den uppfattningen omfattade knappt 
hälften av medarbetarna vid grupperna i det statliga bolaget och en något 
mindre andel vid landstinget. Ett skäl till uteblivna konsekvenser som angavs 
av personer i båda organisationerna var att det är svårt att förändra hur man är 
som person. Med ett sådant synsätt följer att idén uppfattas som svår och 
kanske omöjlig att förverkliga. Det gör att försök att översätta idén till 
handling kan upplevas som att de inte har någon mening (Czarniawska & 
Joerges, 1996). Vid det statliga bolaget fanns också påpekanden om att pro-
grammet inte innehöll något nytt i förhållande till tidigare aktiviteter de del-
tagit i. Då några upplevde att de tidigare lärtillfällena inte lett till någon större 
förändring, framkallade inte den här satsningen någon positiv förväntan.  
Därför kan man förvänta att ansträngningar inte heller görs i de fallen för att 
översätta idén i handling (Czarniawska & Joerges, 1996).  Det här är ett 
exempel på att tidigare erfarenheter på olika sätt påverkar beredskapen för 
lärande (Billet, 2004; Ellström, 2006a). 

9.5.3 Att vara medarbetare  
Uppfattningarna som ”medarbetarna” i de båda organisationerna har om 
begreppet medarbetare har många gemensamma drag. Det mest påfallande 
var att de anknöt till tillhörigheten till en grupp som arbetar tillsammans, där 
några också angav inriktningen av gruppens arbete mot ett gemensamt mål. 
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Andra aspekter som nämndes i båda organisationerna var att benämningen 
medarbetare antyder jämlikhet och lika värde och att man är delaktig och 
samarbetar. De flesta såg också benämningen medarbetare som ett mera 
positivt uttryck än exempelvis anställd, arbetstagare eller personal. En under-
liggande ton fanns i uttalandena där de uttryckte att deras betydelse i arbetet 
och organisationen på olika sätt lyfts upp genom benämningen medarbetare. 
Rollen vidgas också att omfatta mer än själva arbetsuppgifterna, där även 
relationerna till andra blir betydelsefulla. Användandet av beteckningen 
medarbetare skulle därigenom kunna påverka självbilden och hur de ser på 
sin egen roll. Detta i sin tur kan ge avtryck på medarbetarnas förhållningssätt 
till arbetet där det egna bidraget blir viktigt. De här resonemangen och vad 
medarbetarna uttrycker indikerar att språket och användning av etablerade 
etiketter, kan fungera som en påverkansfaktor för handling (jfr Czarniawska, 
1988). ”Medarbetare” kan idag betraktas som en etablerad etikett eller ett 
institutionaliserat begrepp, med tanke på dess stora utbredning i det svenska 
arbetslivet.  

Medarbetarbegreppet kan också fungera som gränsöverskridande mellan 
yrkeskategorier (jfr Lindgren, 1999). Det framgår något tydligare i lands-
tinget, där flera betonade att yrkeskategorier är oväsentligt i bedömningen av 
vilka de betraktar som medarbetare. Det som har betydelse är i stället att de 
arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Vid det statliga bolaget 
fanns uttalanden att alla i organisationen identifieras som medarbetare, där en 
särskilt framhävde upplevelse av jämlikhet som grund. Samtidigt gör en del 
medarbetare i båda organisationerna avgränsningar när det gäller vilka de ser 
som medarbetare. Inom det statliga bolaget är de som de har kontakt med för 
att lösa sina arbetsuppgifter det dominerande kriteriet. Både i landstinget och 
i det statliga bolaget drar några gränsen vid den egna enheten eller gruppen. 
En distinktion som flera medarbetare gjorde i båda organisationerna var att 
de delade in medarbetarna i olika skikt, där de betraktar alla i organisationen 
som medarbetare, men att det finns medarbetare som är ”närmare” än andra. 
Det kan tolkas som en upplevelse av en slags samhörighet genom tillhörig-
heten till organisationen där alla är delaktiga att nå organisationens mål, men 
att de direkta relationerna också är väsentligt för vilka de i första hand ser 
som sina medarbetare. Det stämmer också väl överens med deras första 
reflektion över begreppet medarbetare, där tillhörigheten till en grupp var det 
som var i fokus. 

Förväntningar på sig själv och andra som medarbetare antyds när de ger 
exempel på önskvärda och inte önskvärda beteenden hos medarbetare. De 
profiler som finns i resultatkapitlen är sammansatta av alla aspekter som 
kommit upp i intervjuerna och representerar inte någon enskild individs totala 
uppfattning. Aspekterna som berörs relaterar både till relationer och uppgift. 
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De stora dragen som visar sig i profilerna är att som medarbetare bör man 
vara en god arbetskamrat och bidra till ett positivt klimat på arbetsplatsen, att 
man samarbetar i arbetet och ger varandra hjälp och stöd samt att arbetet 
utförs på ett kompetent eller professionellt sätt.  Skillnaderna som finns i 
profilerna uppfattar jag vara färgade av den specifika situationen vid de olika 
arbetsplatserna, där exempelvis medarbetarna vid det statliga bolaget arbetar i 
kontorslandskap, vilket kräver en särskild form av hänsynstagande till 
varandra. I landstinget är att bemötande mot patienterna sker på ett respekt-
fullt sätt centralt. Möjligen kan också kulturella skillnader påverka hur de 
uttrycker sig och vad som betonas som viktigt. När medarbetarna vid lands-
tinget beskriver hur en arbetskamrat bör vara betonas lyhördhet och 
ödmjukhet, medan egenskaper som positiv, glad och trevlig kommer upp vid 
intervjuerna i det statliga bolaget. De kulturella skillnaderna kan i sin tur ha 
sin grund i den könsidentitet som yrkena förknippas med, där sjuksköterske- 
och undersköterskeyrkena sammankopplas med en kvinnlig könsidentitet 
(Sahlin-Andersson, 1997) medan teknikyrken dit IT-tekniker hör, har en 
traditionellt manlig prägel. Den könsidentitet som yrket förknippas med kan 
påverka de förväntningar som finns på yrkesgruppen, där traditionella köns-
stereotyper blir vägledande (Sahlin-Andersson, 1997). Dominansen av det 
ena eller andra könet medför också ofta att det utvecklas en kultur som är i 
överensstämmelse med könsstereotyper (Alvesson & Due Billing, 1999), 
vilket kan ha en inverkan på det sätt som den gode medarbetarens beskrivs i 
de båda organisationerna (se vidare Alvesson & Due Billing, 1999). 

9.5.4  Medarbetarskapsbegreppets innebörd och hur 
chefer kan stödja medarbetarskapet 
Medarbetare utgör det första ordledet i medarbetarskap, och begreppen har 
således många beröringspunkter. Det framgår av den betydelse som medar-
betarna ger det senare begreppet, samtidigt som ”-skapet” också gör skillnad.  

Grunddragen i den innebörd medarbetarna tillskriver medarbetarskap i 
landstinget och det statliga bolaget är desamma, där begreppet främst 
sammankopplas med grupptillhörigheten och hur gruppen fungerar 
tillsammans. De skillnader som framkom i tolkningen av begreppet, speglar 
något av hur de arbetat med medarbetarskap vid enheten och grupperna. Vid 
landstinget har exempelvis delaktighet och inflytande betonats, vilket 
nämndes av några som aspekter på medarbetarskapet. Vid det statliga bolaget 
var koncentrationen dels på samspelet i gruppen, men också individens för-
hållningssätt, vilket också är samstämmigt med aspekter av medarbetarskap 
som medarbetarna i det statliga bolaget lyfte upp, då flera också nämnde 
deras eget individuella ansvar och betydelse i sammanhanget. 
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Som tidigare nämnts, visar forskning att ledarskapet kan ha betydelse för 
medarbetarskapets utövande (Tengblad, 2003). I stora drag är medarbetarna i 
båda organisationerna samstämmiga vad gäller hur chefen kan stödja medar-
betarskapet. Tre kategorier är desamma, även om betoningen och uttalandena 
inom kategorierna kan skilja sig något. En fjärde kategori har liknande inne-
håll, men där det ändå finns en skillnad. Därför gör jag också en åtskillnad i 
resultatkapitlen vad gäller benämningen på den kategorin mellan organisa-
tionerna. Gemensamt är att de intervjuade medarbetarna betonade chefens 
stödjande och vägledande funktion, inkännande sida samt förmåga att leda 
gruppen inklusive att vara tydlig och kunna hantera konflikter. Skillnaden 
som framkom i den fjärde kategorin som rör att chefen ger förutsättningar för 
ansvarstagande och har tillit till medarbetarna, är att man i landstinget beto-
nade delaktighet och delegering av uppgifter tydligare, medan självständig-
heten i arbetet framhölls vid det statliga bolaget. Den skillnaden kan ha en 
grund i kontextuella faktorer som rör villkoren för arbetet och det arbetssätt 
som tillämpas. Vid landstinget samverkar olika professioner med sina 
kompetenser och befogenheter i vården av patienter. De är på ett annat sätt än 
IT-teknikerna i det statliga bolaget beroende av varandra och samverkan är 
absolut nödvändigt för att en enskild patient ska få den vård som krävs. De 
kan inte köra sitt eget ”race” utan måste på olika sätt samordna sina uppgifter 
och tillämpa gemensamma arbetssätt. Därtill tillkommer att de tar vid i 
vården av en patient från föregående arbetspass. Vid det statliga bolaget kan 
de som enskilda individer i högre utsträckning lösa problem åt en användare 
självständigt. Vid enheten i landstinget har man också inom ramen för 
medarbetarskapsutvecklingen arbetat aktivt med att medarbetarna ska vara 
delaktiga i verksamhetens utveckling, där delegering från chefen är nöd-
vändig för att den delaktigheten ska fungera fullt ut. Den kopplingen har inte 
på samma sätts gjorts vid grupperna i det statliga bolaget. 

9.5.5 Medarbetarskapsidéns betydelse i arbetet 
Vilken betydelse har idén om medarbetarskap för medarbetarna? Hur ser de 
på idén och den satsning som gjorts i organisationerna? 

I båda organisationerna var de flesta positiva till att medarbetarskap 
uppmärksammats, även om det också fanns kritiska synpunkter. Det som 
medarbetare både i landstinget och i det statliga bolaget framhöll var att 
medarbetarskap sågs som en naturlig del i arbetet och att uppmärksammandet 
av idén om medarbetarskap kunde vara till hjälp på olika sätt i arbets-
situationen. Vid landstinget fanns också uttalanden om att medarbetarskap 
även ställer krav på att individen är aktiv. I ett av dem preciserades aktivi-
teten till att vara delaktig och bidra till en god arbetsmiljö, vilket ligger i linje 
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med vad som betonats i medarbetarskapet vid landstinget och den studerade 
enheten där. 

Vid landstinget antydde flera en mättnad där ordet medarbetarskap 
använts så mycket att det kan kännas tjatigt och därför kan tappa sin bety-
delse eller att det nu var läge att avsluta arbetet. Den mättnad de som gjorde 
de uttalandena signalerade skulle kunna ha sin grund i att 
medarbetarskapsidén införlivats vid enheten och att effekter uppnåtts, och att 
de därför upplever att de inte behöver arbeta med att utveckla 
medarbetarskapet på samma sätt som tidigare. Samtidigt fanns andra 
uttalanden som antydde att medarbetarskapet ständigt behöver utvecklas. 

Inom det statliga bolaget påpekade flera att arbetet med medarbetarskap 
är något positivt om det leder någonstans och följs upp kontinuerligt. Det kan 
ses mot bakgrund av det arbetssätt som tillämpats där de med några få 
undantag inte berört ”medarbetarskapet” utanför seminarietillfällena.  

9.6 Avslutande reflektioner 
Vi har här följt medarbetarskapsidéns resa i de två studerade organisa-
tionerna, där vi stannat upp vid tre anhalter. Idén kom in i organisationen via 
centrala HR-funktioner och har på olika sätt översatts och rest vidare i orga-
nisationerna och till de identifierade anhalterna. Hur idén översatts i de olika 
leden och hur resan tagit form är beroende av olika faktorer. Det handlar om 
vilken jordmån idén landade i, det vill säga hur den aktuella situationen i 
organisationen såg ut, vilka behov idén svarade mot och hur medarbetar-
skapsprogrammen utformats. Enhetens specifika situation och individuella 
faktorer torde också ha haft en inverkan. En annan betydelsefull faktor är hur 
spridningen av idén genomförts i organisationen och vilka strategier för 
implementering som använts för genomförandet av medarbetarskaps-
programmen, vilket också berörts i analysen. 

Vad har då hänt under resans gång med idén? En indikator är den inne-
börd som medarbetarskapsbegreppet ges. Jag ska här göra en jämförelse 
mellan de yttersta polerna, nämligen den officiella definitionen av medar-
betarskap som förts ut i organisationerna och den uppfattning som medar-
betarna på lokal nivån har om begreppet. Vid båda organisationerna har den 
officiella definitionen förmedlats inom ramen för programmet, men medar-
betarna verkar inte ha lagt någon större vikt vid den. De allra flesta har 
förmodligen inte noterat den eller kommer i alla fall inte ihåg den.  

Vid det statliga bolaget fanns en tydlig skillnad i fokus mellan medar-
betarnas uppfattning och den officiella definitionen. Medarbetarna lade fokus 
på gruppen och hur gruppen fungerade tillsammans. Den officiella defini-
tionen har inriktning på individen och individens agerande och förhållnings-
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sätt.123 Det går dock att se inslag i medarbetarintervjuerna där även det 
personliga ansvaret för att arbetsgruppen ska fungera lyftes fram.  

I landstingets definition finns inte något som särskilt behandlar arbets-
gruppen, utan utgångspunkten är som jag tolkar det den enskilde individen. 
Då medarbetarna liksom vid det statliga bolaget främst relaterade medar-
betarskapsbegreppet till arbetsgruppen och hur den fungerade, finns det en 
diskrepans även här. Däremot finns en samstämmighet mellan andra aspekter 
i definitionen och medarbetares uppfattning. Delaktighet och inflytande är 
sådant som betonas i landstingets definition, vilket också medarbetare i 
landstinget såg som komponenter i begreppet. En annan aspekt av medar-
betarskapet, som nämndes i medarbetarintervjuerna avseende det utvecklade 
och goda medarbetarskapet, var möjligheten till utveckling, vilket även ingår 
i den officiella definitionen av medarbetarskap vid landstinget.  

I de här jämförelserna framkommer att medarbetarna gör sina egna 
tolkningar av begreppen och inte strikt tar till sig de officiella tolkningarna 
som görs centralt, vilket finns inbyggt i översättningsperspektivet när idéer 
färdas från ett sammanhang till ett annat (Czarniawska & Joerges, 1996; 
Latour, 1986).  

 

 
123 I en officiell definition som uttrycks i en eller ett par meningar, kan det finnas 
svårigheter att fånga alla dimensioner av begreppet. För att få en helhetsförståelse av 
organisationens synsätt på medarbetarskap kan man behöva komplettera med annat 
material, till exempel programinnehåll och policydokument. Gruppaspekten finns 
med i båda organisationers program. Den individuella inriktning som begreppet fått i 
definitionerna kan tolkas som att den vänder sig till individen och att individen också 
förväntas ta sin del av ansvaret för att arbetsgruppen ska fungera. 
 



Kapitel 10  - Diskussion 
 

10. Diskussion 

Det övergripande syftet för avhandlingen var att öka kunskapen kring hur 
idén om medarbetarskap tar sig uttryck i organisationers praktik. Jag har 
genom fallstudier i två olika organisationer studerat medarbetarskapsidéns 
resa, från när idén anlände till organisationen till att den nådde medarbetare i 
specifika enheter. Med utgångspunkt från Czarniawska & Joerges (1996) 
idémodell samt teorier kring lärande och implementering, har vad som 
händer med idén i varje led granskats utifrån de centrala begreppen över-
sättning, lärande och ömsesidig anpassning. I det här kapitlet sätter jag in 
resultaten från fallstudierna i ett vidare sammanhang. Till att börja med 
diskuterar jag resultaten i relation till kontexten, det vill säga de särskilda 
förhållanden som råder i respektive organisation. Därefter behandlar jag 
innehållsdimensionen i medarbetarskapsbegreppet. Slutligen relateras idén 
om medarbetarskap till den rådande tidsandan. Kapitlet avslutas med tankar 
kring avhandlingens bidrag till teori och praktik. Först gör jag dock en kort 
sammanfattning av studiens resultat med utgångspunkt i den jämförande 
analysen i kapitel nio.  

10.1 Sammanfattning av studiens resultat 
Nedanstående sammanfattning är liksom analysen i föregående kapitel 
strukturerad utifrån avhandlingens frågeställningar. Dock går svaren på 
frågeställningarna in i varandra i viss mån, varför strukturen i det avseendet 
inte är helt renodlad.   

10.1.1 Idén möter organisationen 
Det var de centrala HR-funktionerna som öppnade dörren och förde in idén 
samt initierade det fortsatta arbetet med medarbetarskap i de studerade 
organisationerna. Tiden som användes för översättning av idén på organisa-
tionsnivå innan medarbetarskapsprogrammen lanserades, var betydligt längre 
och involverade flera vid landstinget än vid det statliga bolaget. Motiven för 
tillämpningen av idén var i grunden desamma i båda organisationerna, näm-
ligen att främja medarbetarnas bidrag till verksamhetens effektivitet och kva-
lité. Det som däremot skiljde dem åt var hur de såg på problemen som fanns 
och hur de skulle tacklas. Det innebar att de arbetade utifrån skilda utgångs-
punkter där man i landstinget utgick från de behov som identifierats hos ”den 
nya tidens medarbetare” och i det statliga bolaget de nya krav som arbetet 
ställde på medarbetarna. Vid landstinget var inriktningen i första hand att ge 
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medarbetarna förutsättningar för ansvarstagande och att göra ett gott jobb, 
medan man i det statliga bolaget på ett mera direkt sätt avsåg att förändra 
beteenden och attityder där medarbetarna kliver fram och tar större och 
vidare ansvar. 

10.1.2 Strategier för spridning och översättning av idén 
Spridningen och implementeringen av idén i landstinget präglades av bred 
delaktighet där medarbetare involverats och deras perspektiv tagits tillvara, 
från idéutvecklingen på organisationsnivån till genomförandet av medar-
betarskapsprogrammet på lokal nivå. Förtroende gavs till chefer och medar-
betare att själva identifiera behov och att anpassa idén och arbetsformer till 
det lokala sammanhanget. Detta gav förutsättningar för en ömsesidig 
anpassning mellan idé och verksamhet, som i sin tur möjliggjorde en hållbar 
utveckling och förändring i enlighet med ett lärande- och utvecklings-
perspektiv på implementering (McLaughlin, 1976). I det statliga bolaget 
däremot kännetecknades implementeringen av en top-down strategi, där 
medarbetares delaktighet var låg och möjligheten till lokal anpassning av 
idén var liten. Ledning och ansvariga för programmet identifierade generella 
behov och styrde i hög grad former och innehåll i det lokala genomförandet 
och bearbetningen av idén. Således gavs inte några större förutsättningar för 
en ömsesidig anpassning mellan idé och verksamhet.  

10.1.3 Översättning i ord och handling 
Översättningen av idén om medarbetarskap i ord på organisationsnivån, 
manifesteras i de officiella definitionerna av medarbetarskap, vilka var i linje 
med den inriktning som organisationerna hade för medarbetarskaps-
utvecklingen. I landstingets definition betonades medarbetarnas upplevelse 
och möjligheter, medan det statliga bolagets fokuserade prestation. I den 
konkretion av idén som gjordes i utformandet av medarbetarskaps-
programmen, fanns däremot många likheter, vilket kan ses mot bakgrund av 
konsulters inblandning och påverkan från den diskurs där medarbetarskap 
behandlas. Det fanns dock också tydliga anpassningar av innehållet till de 
lokala kontexterna.  

Den mest framträdande skillnaden i tolkningen av begreppet medarbetar-
skap mellan personer på olika nivåer i båda organisationerna, var att på 
organisationsnivån sågs medarbetarskap som ett individuellt begrepp, där 
individens ansvar och agerande betonades, medan medarbetare i de studerade 
enheterna i huvudsak gav uttryck för medarbetarskap som ett kollektivt 
begrepp, där arbetsgruppen och hur den fungerar fokuserades. 
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 Till översättning av idén till handling hänför jag både konkreta hand-
lingar och en beredskap för handlande som uppstått genom det lärande som 
skett i arbetet med att utveckla medarbetarskapet i organisationerna. På 
enhetsnivån visade sig i landstinget fler konsekvenser av medarbetarskaps-
utvecklingen än vid det statliga bolaget. Jag uppfattar också att en ömsesidig 
anpassning mellan idé och verksamhet ägde rum vid landstinget, medan idén 
passerade utan några bestående avtryck på enhetsnivån i det statliga bolaget. 
Det kan ha sin förklaring i hur arbetet med medarbetarskap gått till. 
Medarbetarskapsutvecklingen vid den studerade enheten i landstinget 
präglades av delaktighet i identifiering av behov och val av områden att 
arbeta med, samt en hög integrering i det dagliga arbetet och verksamheten. 
Vid de studerade grupperna i det statliga bolaget var inte medarbetarna 
delaktiga i planeringen och medarbetarskapsutvecklingen integrerades inte 
aktivt i den ordinarie verksamheten. Således fanns där inte heller förutsätt-
ningarna i samma utsträckning för en ömsesidig anpassning mellan idé och 
verksamhet som vid enheten i landstinget. 

Om vi ser till individnivån, uppmärksammade medarbetarna i högre grad 
hur idén om medarbetarskap påverkat dem själva, än vad de såg konse-
kvenser av idéns behandling för enheten. Medarbetare i båda organisa-
tionerna tog upp liknande konsekvenser, vilka kan sammanfattas i bättre 
självinsikt, ökad inre styrka och större förståelse för andra. Det resultatet kan 
också delvis ha sin grund i arbetssättet. Inom ramen för medarbetarskaps-
programmen gavs i båda organisationerna tillfälle till reflektion, vilket är 
betydelsefullt för lärande (se exempelvis Boud, 2006; Ellström, 2006b; 
Molander, 1996). Reflektion över sitt eget sätt att tänka och handla och de 
nya insikter det kan ge, kräver inte på samma sätt att reflektionen integreras i 
arbetet som det gör för att skapa konkreta förändringar vid arbetsplatsen. 
Dock finns det svårigheter att göra något av sina nya lärdomar i vardagen, om 
det inte finns ett yttre stöd (se till exempel Ellström, E. & Ekholm), vilket 
också framkom av medarbetares uttalanden i det statliga bolaget.  

10.2 Medarbetarskap i relation till den lokala 
kontexten 
I den begreppsram jag använder för tolkningen av mina data och som 
presenteras i kapitel fyra (4.3.3) finns kontextuella faktorer med som en 
grund för tolkningen. Jag har berört kontexten på olika sätt i analysen. Här 
reflekterar jag kring kontextuella faktorer i relation till val av strategi för 
implementering och spridning av idén i organisationerna, samt medarbetar-
skap i relation till karaktärsdrag hos organisationen och arbetsplatsen. 
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10.2.1 Organisationens karaktär påverkar strategi 
De strategier för spridning och implementering av idén i organisationerna har 
en beröring med kontexten. 

Specifika förhållanden i offentliga organisationer av den typ som lands-
ting utgör, kan identifieras med hjälp av Kouzes & Mico´s (1979) domänteori 
(se kapitel 6), vilken betonar de skilda verklighetsuppfattningar som finns 
mellan den politiska, den administrativa och den professionella domänen, 
samt de potentiella konflikter som är inbyggda i systemet. I det samman-
hanget kan det tyckas orealistiskt att anta någon annan implementerings-
strategi än vad som gjorts vid landstinget, där man på olika sätt sökt över-
brygga gränserna mellan domänerna. Aktörer som normalt verkar inom den 
professionella domänen inbjöds att vara delaktiga i idéutvecklingen i ett tidigt 
skede genom utformningen av personalpolitiken, vilken brukar räknas till den 
administrativa domänens område. På så sätt försökte man fånga in vad som 
upplevdes relevant inom den professionella domänen och även att förankra 
den administrativa domänens policyarbete i verksamheten. En kontaktyta 
fanns också mellan de två nämnda domänerna och den politiska domänen 
genom diskussioner som fördes, där underlaget som utarbetats till den 
personalpolitiska plattformen behandlades. Det var innan dokumentet var 
utformat och den politiska beslutsprocessen påbörjad. För att en idé ska få 
genomslag i hela organisationen, krävs också att varje domän kan göra den 
till sin egen utifrån den verklighet som varje domän kännetecknas av. Genom 
den intention till lokal anpassning av idén och medarbetarskapsutvecklingen 
som fanns, kunde idén fungera som ett stöd för aktörer i den professionella 
domänen på den domänens egna villkor.  

Val av strategi för spridning och implementering av idén vid det statliga 
bolaget kan också te sig naturlig i förhållande till sammanhanget. Visserligen 
har bolaget staten som ägare och som i övergripande frågor utövar en viss 
styrning. I huvudsak verkar dock organisationen under samma villkor som 
andra affärsdrivande aktiebolag. I den typen av organisation har ledningen en 
starkare roll när det gäller att driva igenom förändringar än i organisationer 
som landstinget (Kouzes & Mico, 1979), vilket också tillämpades i arbetet 
med medarbetarskap. Detta bland annat genom direktiv som gavs och 
användningen av den till bonus kopplade målstruktur, som var ett etablerat 
styrsystem i organisationen i andra avseenden. Resultaten av studien visar 
dock på att det kan finnas problem med den strategi som tillämpades i det 
statliga bolaget. Om idén om medarbetarskap ska få fäste i de lokala 
enheterna och medföra förändring och utveckling krävs att den integreras 
aktivt i verksamheten och att en ömsesidig anpassning mellan idé och 
individer som har att genomföra förändringen sker. En strategi som präglas 
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av ett top-down-perspektiv på implementering medför svårigheter att åstad-
komma detta (McLauglin, 1976, 1987, 1990, 1999). 

10.2.2 Dissonans mellan idén om medarbetarskap och 
organisationsprinciper i det statliga bolaget 
Vid det statliga bolaget var ett motiv för att utveckla medarbetarskap de nya 
krav som arbetet ställde på medarbetarna. Organisationen var nybildad, där 
två tidigare servicebolag gått samman till ett. Det nya bolaget är ett shared 
service center, vilket för åtminstone delar av bolaget, medfört ett nytt arbets-
sätt. Shared service konceptet har några tydliga principer, vilka jag här ställer 
i relation till idén om medarbetarskap, såsom den tolkats i bolaget. 

En grundläggande princip är att stödfunktioner samlas i en särskild orga-
nisation, som därmed blir kärnverksamhet i den organisationen (Schulman et 
al, 1999). På så sätt lyfts stödfunktionerna fram, vilket skulle kunna 
medverka till en känsla av stolthet och värde hos medarbetarna i sådana 
uppgifter. Det är också något som framkommer i studien som ett av 
huvudsyftena med att utveckla medarbetarskapet i organisationen. En låg 
status i arbetet har, enligt programansvarig, bidragit till en passivitet som de 
genom den här satsningen ville att den skulle förbytas till en proaktivitet, 
vilket också var något som de uppfattade att kunderna/användarna krävde. 

Andra principer som shared service omfattas av kan däremot tolkas som 
att de går stick i stäv med utvecklingen av medarbetarskapet.  En ökad 
standardisering och specialisering kan medföra att påverkansmöjligheterna 
vad gäller arbetsuppgifters utförande kan inskränkas och att möjligheten att 
se helheten i arbetet försvåras (Reilly, 2000, i Redman et al, 2007). Påverkan, 
initiativtagande och en helhetssyn i arbetet är ledstjärnor för medarbetar-
skapet i organisationen, vilket kan ses som en motsättning till shared service 
konceptet i det här avseendet. En välvillig tolkning är här att medarbetarnas 
påverkan är avsedd att vara på en mer övergripande nivå, till exempel vad 
gäller produkt- och processutveckling och sådant som rör helheten i gruppens 
eller enhetens arbete. Initiativtagande kan också föras dit, men även relateras 
till ett proaktivt förhållningssätt gentemot kund/användare. I det material som 
utformats i ett senare skede i medarbetarskapsprogrammet som handlar om 
”vilja och motivation” och som inte är direkt hämtat från konsulternas 
koncept, berörs den här problematiken. 

 
I och med vår nya roll som shared service är det fokus på standardisering och 
harmonisering av våra tjänster. Detta för många innebär snävare arbetsuppgifter 
och kanske mer specialisering. Det känns då än viktigare att kunna hitta sin 
arbetsglädje och titta på vad som motiverar mig. (Programmaterial) 
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Här antyds att shared service konceptet kan påverka upplevelsen av arbetet i 
sig negativt (jfr Reilly, 2000 i Redman et al, 2007) och att det därför är 
nödvändigt att arbeta på att stärka motivationen. Detsamma kan gälla 
helhetssynen. I konceptet betonas dock helhetsperspektivet på organisa-
tionen. Schulman et al (1999) menar att shared service främjar samhörigheten 
i företaget som helhet, genom att de alla på ett tydligt sätt arbetar mot samma 
mål. Även i koncernen, där det studerade bolaget ingår, framhålls den stånd-
punkten. Då den ökade specialiseringen kan medföra att helheten kan vara 
svår att se, måste helhetssynen skapas på annat sätt. Det kan vara genom 
utbildning och information. Helhetsperspektivet kan också främjas genom 
kontakten med kunder/användare och en lyhördhet för deras behov. 

Den problematik som beskrivits ovan kan bidra till förståelsen av inrikt-
ningen på medarbetarskapsutvecklingen i det statliga bolaget och den form av 
seminarier och utbildning som programmet fick. Nya strukturer kunde vara 
hindrande för medarbetarskapets utveckling. I stället fokuserades kanske än 
starkare förändring av individers attityder och beteenden genom ny kunskap 
och reflektion över sina egna beteenden. 

10.2.3 Utveckling av en medarbetarkultur i landstinget 
Inom det statliga bolaget hade som ovan beskrivits en konkret förändring 
genomförts som påverkade arbetet och medarbetarskapet. Vid landstinget ser 
jag inte att förändringar av det slaget skett. Det rör sig snarare om gradvisa 
förändringar över tid. En utveckling som kan skönjas, är vad Sundin & 
Wikman (2004) skriver om att offentlig verksamhet blir alltmer företagslik, 
vilket bland annat visar sig i att tydligare mål och uppföljningskriterier 
införts. På verksamhetsområdes- och enhetsnivå i det studerade landstinget, 
innebär det exempelvis att de numera tillsammans formulerar verksamhets-
planer med uppföljningsbara mål. Andra förändringar är att kraven på doku-
mentation och formalisering av rutiner ökat, samt att det vid enheten skapats 
en struktur där många av markpersonalen deltar i utvecklingsarbete. De 
förändringarna har två sidor. Det ger möjlighet till delaktighet i verksam-
hetens utveckling som skapar tillfälle för lärande och utveckling av både 
individer och verksamhet. Samtidigt kan det också medföra krav och en 
känsla av att det direkta vårdarbetet blir åsidosatt till viss del, vilket en av de 
intervjuade sjuksköterskorna uttryckte. En annan aspekt som antyddes var att 
förändringarna också påverkar arbetets karaktär. Vårdpersonalens ”här och 
nu” karaktär på arbetet där de gör sitt pass, och sedan lämnar över till den 
som arbetar nästa pass, kombineras här med ett arbete av en mer långsiktig 
art, där den enskilde personen eller projektgruppen ansvarar för arbetet från 
ax till limpa. Samtidigt som upplevelsen är att det finns många positiva 
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aspekter i det, kan det också fungera som ett stressmoment. Den beskrivna 
utvecklingen ligger dock i linje med idén om medarbetarskap som den tolkas 
vid landstinget, där delaktighet och individens utveckling och ansvar är 
centralt 

En utvecklingstendens som är framträdande i vårdarbetet utifrån de 
intervjuade medarbetarnas perspektiv är förändringar i relationerna mellan 
yrkesgrupperna, där de skarpa barriärer som tidigare funnits mellan dem, till 
stor del brutits ner. Det är en förändring som genomgående betraktas som 
positiv av intervjupersonerna i min studie. Lindgren (1999) ser också den 
utvecklingstendensen i vården i sin forskning. Den gränsöverskridande 
medarbetarkultur som enligt henne är på framväxt, där en gemensam strävan 
mot verksamhetens mål är centralt oavsett yrkestillhörighet och där det indi-
viduella ansvaret betonas, menar hon kan både få positiva och problematiska 
konsekvenser. Det positiva är den jämlika interaktionen och samspelet som 
kan utvecklas som bidrar till lärande och utveckling. Det problematiska är att 
det kan orsaka att orimliga krav ställs på individerna genom att de saknar det 
kollektiva stödet från sin egen yrkesgrupp som kan balansera kraven 
(Lindgren, 1999). Detta i synnerhet när det i den här typen av verksamhet kan 
finnas en otydlighet i vad som kan ses som en god arbetsprestation 
(Tengblad, 2006) och där vad som är möjligt att göra för en patient i viss mån 
är gränslöst. Resultaten från min studie antyder dock att medarbetarna vid 
den studerade enheten upplever att det finns en buffert. Genom den möjlighet 
de har att tillsammans bearbeta händelser i arbetet och arbetssituationen kan 
den psykiska belastningen minskas.  

Medarbetarskapet är till sin natur gränsöverskridande. Det kan emellertid 
finnas processer under ytan som tyder på att det ändå kan råda maktförhål-
landen som innebär en ojämlik situation mellan medarbetare. Sådana makt-
förhållanden kan påverka möjligheten till utveckling och tillträde till lär-
miljöer (Billet, 2004). Det kan exempelvis ha att göra med tillhörigheten till 
yrkesgrupp, där det av tradition finns större utbud och möjligheter för sjuk-
sköterskor till utveckling gentemot undersköterskor. Det kan också finnas en 
skillnad i villkoren för de som innehar en tillsvidareanställning och de som är 
anställda på lösare grunder. En annan aspekt rör individuella faktorer, där det 
subjektiva handlingsutrymmet (Lundmark, 1998) kan påverka vilka uppgifter 
man tar på sig och vilka utvecklingsmöjligheter individen antar. Lindgren 
(1999) som ser på medarbetarkulturen utifrån ett köns- och klassperspektiv, 
påpekar också att en betoning på medarbetarskapet inte nödvändigtvis löser 
upp ojämlika förhållanden, utan att de tidigare förfördelade grupperna kan ha 
svårare att hävda sig. Vid den studerade enheten vid landstinget, hade chefen 
som mål att de flesta skulle ha ett eget ansvarsområde eller delta i en utveck-
lingsgrupp. Deltagande grundade sig på intresse. Då deltagande i många fall 
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byggde på egen anmälan fanns risk att individer av olika skäl uteslöt sig 
själva från möjligheten på grund av till exempel bristande självförtroende 
eller att de på grund av sin ställning kände tveksamhet om de fick vara med. 
Genom att chefen medvetet var observant på medarbetares personliga intres-
sen, fanns dock möjligheten att få en uppbackning och en direkt förfrågan att 
delta i en särskild grupp, vilket ökade möjligheterna för flera att engagera sig 
och få tillträde till lärmiljöer.  

10.3 Begreppet medarbetarskap – olika synsätt 
och gemensamma drag 
Centralt i avhandlingen är den betydelse begreppet medarbetarskap ges och 
hur det används. Jag lyfter först fram några aspekter som är vanligt före-
kommande i de betydelser som begreppet ges i praktik och forskning. 
Därefter fokuserar jag teman där det finns spänningsfält, bestående av poler 
som i viss mening kan betraktas som motsatta, men som också kan ses som 
två sidor av samma mynt.  

10.3.1 Gemensamma drag i medarbetarskapsbegreppet  
Det som är gemensamt i samtliga tolkningar av idén om medarbetarskap är 
att strålkastarna inriktas mot medarbetarna i organisationen, vilket kan ses 
som en självklarhet. Ofta konstrasteras det mot den uppmärksamhet som 
cheferna får. Dock är en utbredd uppfattning att chefer också betraktas som 
medarbetare (Se till exempel Berlett, 2011; Hällsten & Tengblad, 2006). 
Genom användningen av beteckningen medarbetare och betoningen på 
medarbetarskap, lyfts medarbetarnas betydelse i organisationen upp. Det 
framgår både av hur medarbetarebegreppet använts historiskt, till exempel i 
kyrkans värld (Thomander, 1921), och hur medarbetare i min studie upplevde 
att användningen av medarbetarebeteckningen medfört. När medarbetarnas 
betydelse blir framträdande, kan det innebära både krav och möjligheter.  

En aspekt av medarbetarskapet som framträder som central är ansvars-
tagande. Det gäller såväl i forskning kring begreppet (Danielsson, 2005; 
Hällsten & Tengblad, 2006; Stockhult, 2005) som i de studerade organisa-
tionernas definitioner av medarbetarskap. Enligt Irfaeya (2008) innefattar 
ansvarstagande både en inre drivkraft och en handlingsdimension, där 
individen intar ett proaktivt förhållningssätt. Proaktiviteten innebär ett initia-
tivtagande som går utöver vad individen måste göra och ligger i linje med 
organisationens mål. Ett ansvarstagande som inkluderar ett aktivt förhåll-
ningssätt var något som de som driver medarbetarskapsprogrammen i båda 
organisationerna i min studie såg som en huvudkomponent i medarbetar-
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skapet. Medarbetarnas ansvarstagande var även centralt för cheferna på 
enhetsnivån, men var inte lika tydligt i de intervjuade medarbetarnas upp-
fattning om begreppet.124 Om vi ser hur begreppen medarbetare och 
medarbetarskap använts historiskt (se kap 2), blir det individuella ansvars-
tagandet successivt mer framträdande och framstår som särskilt tydligt när 
medarbetarskapsbegreppet aktualiserades på 1990-talet. Begreppet användes 
då främst ur ett arbetsgivarperspektiv för att öka effektivitet och hantera 
förändringar i organisationerna och organisationernas villkor. Hur starkt 
ansvarstagande förknippas med idén, tycks här delvis följa ur vilket 
perspektiv idén om medarbetarskap betraktas. 

Andra centrala aspekter i begreppet är delaktighet och inflytande. De kan 
antingen ses som ett värde i sig eller som en förutsättning för ansvarstagande. 
Hällsten & Tengblad (2006) framhåller betydelsen av delaktighet och infly-
tande när de behandlar förhållandet chef och medarbetare i ett konstruktivt 
medarbetarskap. I min studie antyddes vid intervjuer med ansvariga för 
medarbetarskapsprogrammet i det statliga bolaget, betydelsen av att chefer 
ger medarbetare möjlighet till delaktighet och inflytande för att de ska kunna 
utöva ett fungerande medarbetarskap. Däremot framgick det inte av organi-
sationens officiella definition av medarbetarskap. I landstinget däremot, 
utrycks tydligt i dokument kring medarbetarskap att delaktighet och infly-
tande utgör förutsättningar för ett ökat ansvarstagande. Både i landstinget och 
i det statliga bolaget nämndes delaktighet som en aspekt av medarbetarskapet 
av cheferna på enhetsnivå. Också i medarbetarintervjuerna togs delaktighet 
och inflytande upp när de reflekterade över begreppen medarbetare och 
medarbetarskap, men mer som en aspekt som hade ett värde i sig. De 
kopplade inte delaktighet och inflytande explicit till ansvarstagande. I den 
historiska genomgången i kapitel två kan vi också se att delaktighet och 
inflytande var viktiga aspekter, inte minst när de fackliga förordade medar-
betarebegreppet. Med arbetsgivarnas övertagande av begreppet och fram-
förallt från början av 1990-talet och framåt, då det individuella ansvars-
tagandet betonades tydligare, sågs inflytande, när det nämndes, som ett medel 
för att kunna ta ett ökat ansvar. En annan aspekt som framgick som väsentlig 
i tolkningen av medarbetarskap i min studie, och särskilt på organisations-
nivån, men som också antyddes på de andra nivåerna, var helhetssynen och 
dess bidrag till en vidare förståelse. Helhetssyn nämndes som en förutsättning 
både för en upplevelse av meningsfullhet i arbetet och för en vidgad 
förståelse som möjliggör ett större ansvarstagande. 

                                                 
124 Ansvarstagande nämns inte explicit när begreppet medarbetarskap behandlas. 
Däremot finns ansvarstagande med som en aspekt av vad de förväntar sig av en ”god 
medarbetare” och i samtalen kring relationen ledarskap och medarbetarskap. 
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Ytterligare en aspekt av medarbetarskapet som framkommer som centralt 
är relationer. Den aspekten kan ses som en ram och visar på karaktären av 
begreppet. Hällsten & Tengblad (2006) utgår från relationer när de definierar 
medarbetarskap. Relationerna omfattar medarbetares relation till arbets-
givaren, arbetet i sig, de som medarbetaren interagerar med i arbetet och de 
som på olika sätt kan betraktas som intressenter. Det handlar om hur man 
förhåller sig till chefer, arbetskamrater, kunder och andra avnämare. Om man 
ska hårdra det, finns en tendens i min studie att på organisationsnivån 
fokuseras relationen till arbetsgivaren, arbetet i sig och till chefer. De inter-
vjuade medarbetarna riktar istället blicken i högre grad mot relationen till 
arbetskamrater i arbetsgruppen eller vid enheten.  

Sammantaget kan vi här se att även om gemensamma drag i tolkningen 
av medarbetarskapsbegreppet kan skönjas vad gäller centrala komponenter, 
finns nyansskillnader som tycks ha en koppling till det perspektiv varifrån 
idén betraktas. De som företräder arbetsgivaren lyfter fram ansvarstagande 
mer explicit, samt kopplar på ett tydligare sätt ihop delaktighet och inflytande 
med ansvarstagande än vad medarbetarna och deras företrädare gör. Även när 
det gäller vilka relationer som främst förknippas med medarbetarskaps-
begreppet finns olika uppfattningar. Också i nedanstående resonemang om 
spänningsfält i begreppet kan skillnader ses som har att göra med vilken 
position personer innehar i organisationen, även om det också finns gemen-
samma intressen som kan förena parterna där en vinna-vinna situation kan 
skapas. 

10.3.2 Olika synsätt och spänningsfält 
Begreppet medarbetarskap är mångfacetterat där olika tolkningar och nyanser 
i tolkningarna skiljer sig åt. Nedan tar jag upp teman där diskrepans finns vad 
gäller tolkning eller upplevelsen av idén. De så kallade spänningsfälten illu-
streras i nedanstående figur. 
 
 

Medbestämmande Nyttoperspektiv 
Demokrati Effektivitet 
 
Möjligheter Krav 
 Stress 
 
Kollektivt begrepp Individuellt begrepp 
Gruppen i fokus Individen i fokus 

 
Figur 10.1: Spänningsfält i begreppet medarbetarskap. 
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Medbestämmande kontra nyttoperspektiv 

Ett spänningsfält i begreppet där medarbetarskap kan ses ur olika perspektiv 
är om målet för medarbetarskap i första hand rör medbestämmande och 
således har demokratiska världen som ledstjärna, eller om det är organisa-
tionens mål som är det primära. Vi kan kalla det ett medbestämmande-
perspektiv kontra ett nyttoperspektiv.  Om vi ser till hur begreppen 
medarbetare och medarbetarskap använts historiskt finns båda sidorna med, 
men betoningen på de demokratiska värdena var starkare i början, när de 
fackliga använde begreppet för att åstadkomma ett ökat medinflytande i 
företag och näringsliv. Från 1990-talet och framåt har ett tydligare nytto-
perspektiv varit förhärskande i användningen av begreppet.  

I båda de studerade organisationerna sätts nyttoperspektivet i förgrunden. 
Det finns dock nyansskillnader, där man i landstinget tydligare betonar ett 
vinna-vinna perspektiv. Delaktighet och medinflytande och att medarbetarna 
har en positiv upplevelse av arbetet ses som en grund för att uppnå effekti-
vitet och kvalitet i vården. I det statliga bolaget är det främst arbetets krav 
som framställs som dominerande.125 

Ett medbestämmandeperspektiv kan vid första anblicken uppfattas som 
det som är mest fördelaktigt för medarbetarna, medan ett nyttoperspektiv 
endast verkar vara till fördel för arbetsgivaren. Så behöver det dock inte vara, 
utan intressen hos de olika parterna kan också sammanfalla. I forskningen 
framkommer att upplevelsen av meningsfullhet i arbetet är en betydande 
faktor för individers ansvarstagande i arbetet och att ansvarstagandet också i 
viss mån påverkar arbetstillfredsställelsen positivt (Irfaeya, 2008). En förut-
sättning för att arbetet ska upplevas som meningsfullt är att medarbetarna ser 
sammanhang (Antonovsky, 1991) och helheten i arbetet (Hackman & 
Oldham, 1976) och också att individen förstår sitt bidrag till helheten. 
Upplevelsen av meningsfullhet grundar sig i att medarbetarnas insats leder 
till ett resultat som på något sätt upplevs vara till nytta. Arbetet mot ett 
gemensamt mål var också något som betonades som grundläggande i min 
studie när medarbetarna reflekterade kring att vara medarbetare. Av de skälen 
kan nyttoaspekten här vara en drivkraft och något som skulle kunna betraktas 
som positivt både för medarbetare och för arbetsgivare. Det förutsätter dock 

                                                 
125 Det är den uppfattning som framstår som dominerande. Initiativtagaren till 
programmet betonar också kompetenta medarbetares krav på att få använda och 
utveckla sin kompetens för att vilja vara kvar i företaget. Det var också ett av de 
initiala syftena till programmet, men som inte framstår som något huvudsakligt motiv 
av de som var ansvariga för programmet vid tiden för studiens genomförande. 
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att individens behov i övrigt tillgodoses och att individens resurser inte bara 
förbrukas utan också kontinuerligt återskapas126 (Gatu, 2006). 

Möjligheter eller krav? 

Nästa spänningsfält i begreppet berör mötet mellan idé och individ och hur 
tillämpningen av idén kan uppfattas av och påverka individen. I den ena 
polen uppfattas idén om medarbetarskap ge möjligheter till utveckling och är 
något som stärker medarbetaren. I den andra polen betonas ökade krav som 
leder till stress och i förlängningen till ohälsa.  

Forskning ger indikationer på nödvändigheten av balans i tillämpningen 
av idén om medarbetarskap och att graden av ansvarstagande och krav som 
ställs bör anpassas individuellt till medarbetarnas förmåga och vilja (Hällsten, 
2007; Tengblad, 2006). I Backströms (2003) studie framkommer att reellt 
handlingsutrymme och samverkan med andra är förutsättningar för att 
arbetsuppgifter som är förenade med stor frihet och eget ansvarstagande inte 
ska orsaka stress och negativa konsekvenser för individen. Vilka konse-
kvenser som tillämpningen av idén får för individen, kan också vara 
förknippat med hur idén om medarbetarskap tolkas. Om den uppfattas som 
yttre krav på arbetsgivarens villkor eller om den ses som något kan ge positiv 
utdelning till båda parter, torde ha betydelse för hur medarbetarna upplever 
idén om medarbetarskap (jfr Hällsten, 2008). Finns balansen mellan 
ansvarstagande och förutsättningar och om medarbetarna själva är med och 
formar utvecklingen, kan man förvänta sig att det blir något som kan stärka 
individerna och i högre grad uppfattas som möjligheter än som betungande 
krav127 

Medarbetarna i de båda studerade organisationerna upplevde överlag att i 
den mån som idén om medarbetarskap påverkat dem, medförde den något 
positivt. Vid landstinget nämndes dock att det också ställs krav på att leva 
upp till intentionerna i medarbetarskapet. Det kan gälla både individens 
ansvarstagande och agerande när det gäller att vara delaktig och skapa en god 
arbetsmiljö, men också att de kringuppgifter som delaktigheten i verksam-
hetens utveckling leder till också ställer tidsmässiga krav som upplevs 
inkräkta på det direkta arbetet i vården. Vid det statliga bolaget var upp-
levelsen av kraven framför allt förknippande med hur de uppträder i relation 
till sina arbetskamrater, där det främst handlade om att tillämpa nya 

                                                 
126 Återskapande av resurser kan handla om möjlighet till återhämtning, lärande och 
utveckling (Gatu, 2006). 
127 Jämför med krav och kontrollmodellen i Karasek & Theorell (1990) och Theorell 
(2003), där betydelsen av egen kontroll i och över arbetet, rimliga krav och socialt 
stöd för ett hälsosamt arbete betonas. 
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personliga insikter. Med tanke på att man i det statliga bolaget utgått från 
arbetets nya krav i medarbetarskapsutvecklingen och i landstinget fokuserat 
krav som den nya tidens medarbetare ställer, kan det se märkligt ut att det var 
i landstinget som kraven upplevdes tydligast. Anledningen till det här resul-
tatet kan dock förstås utifrån det aktiva och gemensamma arbetet som skett 
för att utveckla medarbetarskapet vid enheten vid landstinget, relaterat till att 
medarbetarskapsutvecklingen vid det statliga bolaget inte medförde några 
konkreta gemensamma åtgärder i det dagliga arbetet. 

Medarbetarskap som ett individuellt eller kollektivt begrepp 

Det sista spänningsfältet jag tar upp här är om medarbetarskap ses som ett 
individuellt eller kollektivt begrepp. I min studie framgick tydligt en tendens 
att på den organisatoriska nivån var medarbetarskapet inriktat på individen, 
medan medarbetarna i de studerade enheterna betraktade medarbetarskap 
som något som främst rörde gruppen och hur gruppen fungerade tillsammans. 
Då resultaten visar samma tendens till skillnader i synsätt mellan nivåerna i 
båda organisationerna, torde de inte ha så mycket att göra med typ av 
organisation och de skillnader som finns mellan kontexterna.  

Jag har i analysen kopplat samstämmigheten som finns i tolkningen av 
medarbetarskap för den förstnämnda kategorin till den diskurs där medar-
betarskap behandlas. HR-funktionerna fångade upp idén från den aktuella 
diskursen och förde in den i organisationerna. Även om den anpassades till 
de lokala behoven, kan man förvänta sig att det fanns någon slags gemensam 
föreställning av vad medarbetarskap innebär och hur idén kan användas i 
organisationer (Brunsson, 1998, Furusten, 1996). De förställningarna kan 
mynna ur exempelvis forskning, facklitteratur och erfarenheter som gjorts i 
arbetet med medarbetarskap i andra organisationer. Rimligtvis har de före-
ställningarna även färgat tolkningen av idén hos de som drev programmet på 
organisationsnivån.  

De flesta medarbetarna på den lokala nivån kom i kontakt med begreppet 
genom den fokusering som gjordes i organisationerna på medarbetarskap. 
Deras referensramar hade ett annat innehåll. I grunden fanns begreppet 
medarbetare, som är en vedertagen benämning på de anställda i organisa-
tionerna, även om de kanske inte reflekterat så mycket över dess innebörd 
tidigare. När ett nytt begrepp införs, är det också naturligt att själva orda-
lydelsen påverkar tolkningen av innebörden. Då dessutom samspelet med 
andra varit ett betydande inslag i programmen, ter det sig inte heller särskilt 
främmande att de tolkat medarbetarskap med tyngdpunkten på att arbeta till-
sammans, vilka de främst gör i den arbetsgrupp de tillhör.  
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En annan aspekt har att göra med perspektiv utifrån position i det organi-
satoriska sammanhanget. Om vi ser till hur medarbetar- och medarbetar-
skapsbegreppet använts historiskt, hade det en tydligare kollektiv prägel då 
facket drev tesen. När sedan arbetsgivaren tog över begreppet fick det mer 
och mer en tydlig individuell prägel, som till att börja med handlade om en 
maktfråga (Stråth, 2000). Om vi ser till de intressen som kan finnas hos 
parterna idag, mot bakgrund av den individualism som genomsyrar samhället 
(se kap 1), torde motsättningarna inte vara av samma art. Däremot kan en 
individuell prägel på medarbetarskapsbegreppet upplevas som större krav på 
individuell prestation, och att det stöd och den gemenskap som upplevs viktig 
för välbefinnandet för medarbetarna kommer i bakgrunden. 128 

De skillnaderna som jag belyst här, behöver dock inte betyda diametralt 
skilda synsätt på begreppet medarbetarskap mellan nivåerna. Det kan istället 
handla om vad som betonas. Det individuella ansvaret kan också finnas i ett 
grupperspektiv, där varje individ tar ett eget ansvar för att gruppen ska 
fungera, vilket också fanns med i kommentarer från medarbetarna i min 
studie.  

10.3.3 Medarbetarskap i relation till ledarskap 
Medarbetarskapets relation till ledarskapet beskrivs både i forskning och 
praktik som grundläggande för medarbetarskapets utformning och utveckling 
(se till exempel Hällsten, 2007; Hällsten & Tengblad, 2006). I de båda 
studerade organisationerna betonas det ömsesidiga beroendet mellan ledar-
skap och medarbetarskap och vikten av att det råder en samstämmighet 
däremellan, vilket också bekräftas i tidigare forskning (se till exempel 
Berlett, 2011).  Olika former av medarbetarskap kräver också skilda typer av 
ledarskap (Hällsten, 2007). Det finns dock några basala aspekter i ledarskapet 
som i studien framhålls som särskilt viktiga för att främja ett fungerande 
medarbetarskap. 

För att medarbetarna ska kunna ta ett ökat ansvar och kunna påverka, 
krävs också att chefen tillåter det, delegerar uppgifter och på annat sätt skapar 
förutsättningar för ansvarstagandet (Hällsten & Tengblad, 2006).  Det är 
något som betonas av personer på alla nivåer i de studerade organisationerna. 
Chefen får inte vara alltför styrande och auktoritär, utan måste ge utrymme 

                                                 
128 Då resultaten återkopplades till projektledningen vid det statliga bolaget, fanns 
reaktioner där man uppfattade att medarbetarna inte såg det individuella ansvaret, 
utan gömde sig bakom gruppen. När den officiella definitionen för det statliga 
bolaget lades fram för de studerade grupperna, upplevdes den som hård och att den 
antydde att var och en ska ”kliva fram” och att det där inte finns utrymme att bry sig 
om andra. 
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för medarbetarnas delaktighet, påverkan och även självständighet. Vi skulle 
kunna kalla den aspekten för ett tillåtande och delegerande ledarskap. 
Medarbetarna behöver också aktivt stöd i sin roll och utvecklingen av den 
(Amy, 2008; Ellinger & Bostrom, 1999; Hällsten & Tengblad, 2006). De 
personer som kan hänföras till organisationsnivån i organisationerna i min 
studie, beskriver det som behovet av ett coachande eller stödjande ledarskap.  
Medarbetarna talar om att chefen visar tillit, är lyhörd och stödjer medarbe-
tarnas kompetensutveckling och ger dem konstruktiv kritik. Slutligen fram-
kommer i studien behovet av vad jag här kallar ett vägledande ledarskap, där 
ledningen sätter ramar och anger den övergripande riktningen i arbetet. 
Medarbetarna beskriver det bland annat som att chefen har förmåga att leda 
gruppen åt samma håll och se till att alla är med.  Behovet av vägledning är 
också något tas upp i forskningen, där tydliga ramar och riktlinjer inom vilka 
medarbetarna kan verka, ses som betydelsefullt för ett fungerande medar-
betarskap (Hällsten, 2007).  

Medarbetarskap och ledarskap verkar inte i ett vakuum, utan är i högsta 
grad del av en gemensam helhet. Det innebär att en satsning på utveckling av 
medarbetarskapet också kräver detsamma i ledarskapet, vilket också påpekas 
av de ansvariga för programmen i båda organisationerna. Förhållandet 
medarbetare och ledare är i praktiken en fråga om relation mellan individer. 
Varje individ har sin egen historia och sina särskilda förutsättningar, som 
påverkar mottagligheten för lärande och utveckling (Billet, 2004; Ellström, 
2006a). Därför är det också rimligt att individuell hänsyn tas vad gäller det 
ansvar som delegeras och det stöd som ges. Amy (2008) framhåller 
kommunikationens betydelse för utövandet av ett coachande ledarskap, där 
tonen i kommunikationen kan öppna upp för ett bra samspel mellan chef och 
medarbetare. En öppen kommunikation ger också förutsättningar för chefen 
att se medarbetarnas behov och förmågor, och stötta dem utifrån det. Här kan 
medarbetarsamtalen vara ett medel. Ett exempel från studien är att 
enhetschefen vid landstinget, nämner att hon genom medarbetarsamtalen får 
en uppfattning om på vilket sätt enskilda medarbetare vill utvecklas, och kan 
med det som grund erbjuda lämpliga utvecklingsmöjligheter. 

10.4 Medarbetarskap – en idé i tiden? 
I det nyinstitutionella perspektivet är omgivningens påverkan på organi-
sationer centralt. Organisationer fångar upp och översätter idéer som i något 
avseende betraktas vara i tiden. Det kan vara fråga om moden, men också om 
idéer som institutionaliserats och således blivit en självklar del i arbetslivet. I 
den modell som fungerar som begreppsram för min studie (se kap 4) utgör 
tidsandan ramen för hela sammanhanget. Såväl det som händer utanför 
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organisationen som det som sker inom organisationens sfär innesluts och 
färgas av den. Jag ska här närmare gå in på hur jag uppfattar att idén om 
medarbetarskap relaterar till den rådande tidsandan. Därefter för jag en 
diskussion huruvida idén om medarbetarskap institutionaliserats eller endast 
kan betraktas som ett mode, i arbetslivet i allmänhet och i de studerade 
organisationerna i synnerhet. Jag reflekterar även över tillägnandet av idén 
om medarbetarskap ur en legitimitetsaspekt. 

10.4.1 Individualism och förändrade relationer 
Idén om medarbetarskap framställs ibland som något helt nytt som ska 
revolutionera organisationen. Ett gammalt förhållningssätt ska bytas mot ett 
nytt och annorlunda. Medarbetarnas passivitet och chefernas auktoritära sätt 
ska förändras. Medarbetarna ska bli mera aktiva och ta ansvar och cheferna 
förväntas ge utrymme för det.129 Frågan är hur nytt det egentligen är. Det 
kanske istället är något som återspeglar tendenser i tiden. Idén om medar-
betarskap kan betraktas som ett mode (Abrahamson, 1996; Czarniawska & 
Joerges, 1996). För att ett mode ska slå igenom och för att idén ska slå rot, 
krävs att den på något sätt anknyter till andra idéer som funnits hos många 
människor under en tidsperiod (Czarniawska, 2009; Czarniawska & Joerges, 
1996), eller med andra ord till tidsandan.  

Vad är det då ”i tiden” som kan ge en förståelse till varför medarbetar-
skap aktualiserats i organisationer?  I inledningskapitlet gör jag en kort 
resumé av centrala utvecklingstendenser i samhälle och arbetsliv, där av olika 
skäl individualismen alltmer har gjort sig gällande. Både strukturella faktorer 
i form av konkreta förändringar i arbetslivet, och kulturella faktorer som har 
att göra med värderingsförändringar ligger bakom (Bruhn, 1999). Alltmer 
ansvar läggs på den enskilda individen (se till exempel Allvin m fl, 2005; 
Beck, 1986/1998), men det finns också en tilltro till individens förmåga. 
Beroendet från arbetsgivares sida av de enskildas kompetens och själv-
ständiga agerande har blivit tydligare (Rönnmar, 2000). I relation till de 
förändringarna kan idén om medarbetarskap ses som en naturlig följd. I 
medarbetarskapet, som jag uppfattat att det tolkas i den aktuella diskursen, är 
det egna ansvarstagandet centralt. Den enskilde medarbetaren ses som bety-
delsefull för uppfyllandet av organisationens mål. Genom att organisationer 
tar till sig idén om medarbetarskap och översätter den till den lokala 
kontexten, ställs medarbetarna och deras bidrag till verksamheten i centrum, 
med de krav och möjligheter som det innebär. 

                                                 
129 I mina resultat finns uttalanden där sådana här dikotomier används i 
argumentationen. 
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En annan förändring som skett de senaste decennierna kan sammanfattas 
under temat förändrade relationer mellan olika aktörer i organisationer. 
Medarbetarna i studien har överlag en relativt lång tid i arbetslivet bakom sig, 
mellan fyra och 40 år. Det som framträder tydligast i de förändringar som de 
sett sedan de gjort sitt inträde i arbetslivet är att klimatet på arbetsplatserna 
blivit öppnare, och att de idag upplever en större frihet i arbetet. Vid lands-
tinget framhölls att relationen blivit mer jämställd mellan olika yrkes-
kategorier, att de samarbetar i ökad utsträckning med varandra och tar hänsyn 
till varandras perspektiv. Förhållandet mellan medarbetare och chef upplever 
de i båda organisationerna att det har förändrats över tid. Cheferna har blivit 
mindre auktoritära och fungerar idag mer som samarbetspartner och stöd. 
Större möjlighet till påverkan finns och medarbetarna får ta ett utökat ansvar. 
I relation till de förändringar som medarbetarna här beskriver stämmer idén 
om medarbetarskap väl in. Det handlar således inte om att vända något 
gammalt och förlegat till något helt nytt, utan snarare om att ge stöd åt en 
redan pågående utveckling. 

Utvecklingen av arbetslivet är dock inte entydig. Allvin m fl (2005) 
skriver om den ökade polarisering, där en grupp av arbeten blir friare och där 
medarbetarna får ta ett stort eget ansvar. Andra arbeten stramas upp, blir mer 
standardiserade så att medarbetarna lätt kan bytas ut. För den förstnämnda 
gruppen blir fokuseringen på medarbetarskapet relevant, då arbetets resultat i 
hög utsträckning är beroende av den individ som innehar tjänsten. För den 
andra gruppen däremot, minskar den enskilde medarbetarens betydelse och 
påverkansmöjligheterna är små. Här syns inte tillämpningen av idén om 
medarbetarskap lika naturlig. I den mån den tillämpas blir utvecklingen av 
medarbetarskapet begränsad.   

10.4.2 Mode på väg att institutionaliseras? 
Jag konstaterade ovan att idén om medarbetarskap stämmer väl överens med 
tidsandan, vilket är en förutsättning för att ett mode ska slå igenom 
(Abrahamson, 1996; Czarniawska & Joerges, 1996). När ett mode etablerats, 
är nästa steg att fundera kring, huruvida modet kommer att ändra status till 
institution. Med andra ord, har idén om medarbetarskap kommit för att stanna 
under en länge tidsperiod, eller kommer intresset för idén att svalna efter en 
kortare tid?  

Hur framtiden ser ut går inte att säga något säkert om. Däremot går det 
att med vetskap om hur utvecklingen varit hittills och hur det ser ut idag, göra 
antaganden om hur det kan bli. Idén om medarbetarskap har florerat en längre 
tid i arbetslivet (se kap 2). Idén har getts olika innebörder och motiv, men det 
har ändå utkristalliserats några gemensamma drag, där det individuella 
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ansvarstagandet idag kan ses som ett centralt tema som går igen i de flesta 
tolkningarna. Medarbetarskap fick ett uppsving på 1990-talet och är 
fortfarande när detta skrivs i hög grad aktuellt (se även Tengblad, 2007). Ett 
kännetecken på att en idé är på väg institutionaliseras är dess överlevnad när 
nya trender kommer (Czarniawska & Joerges, 1996). Varaktigheten i 
popularitet och användande av idén om medarbetarskap styrker att idén är på 
väg åt det hållet.  

 En annan faktor som är av betydelse för en idés ställning som institution, 
är kopplingen till andra institutioner (Jepperson, 1991; Phillips et al, 2004). 
För att göra den analysen krävs en klarhet i vilka företeelser som kan 
betraktas som institutioner. Jag utgår här från det jag uppfattar kan ses som 
självklara inslag i det svenska arbetslivet. En sådan institution är 
medarbetarsamtalet (Røvik, 2000). Medarbetarsamtalet kan ha flera syften, 
men gemensamt för den här typen av samtal är att medarbetaren och dennes 
prestationer i förhållande till verksamheten är i fokus. En annan företeelse 
som kan ses som en institution eller på väg att institutionaliseras i offentliga 
organisationer är samverkanssystemet, där den enskilde medarbetarens 
möjlighet att påverka verksamheten förstärks och det representativa 
inflytandet nedtonas (se Wallenberg, 2008). Slutligen kan själva begreppet 
medarbetare ses som en institution, då det är en vedertagen benämning på 
anställda i organisationer. Även om tolkningen av begreppet kan skifta, ger 
det en signal om hur anställda betraktas och där de anställdas betydelse 
betonas. Idén om medarbetarskap ligger nära de här nämnda institutionerna 
och kan sägas ha en mer övergripande karaktär, som innesluter de andra mer 
specifika. Den kopplingen ger rimligtvis en grogrund för institutionali-
seringen av idén om medarbetarskap i arbetslivet. 

Idén om medarbetarskap kan ses ur flera dimensioner. En institutiona-
lisering kan beröra innehållet i idén, men också benämningen. Mazza et al 
(1998) kallar de nämnda dimensionerna modell respektive etikett. När jag 
relaterat idén om medarbetarskap till andra institutioner, har jag främst berört 
modellen. Jag ska här kort beröra etiketten. Det kan tyckas att ju mer utbredd 
en etikett blir i arbetslivet, desto mer omfattar den. En intressant jämförelse 
är begreppet arbetsmiljö och specifikt psykosocial arbetsmiljö.  När före-
skrifter om internkontroll började gälla, som senare ersattes av systematiskt 
arbetsmiljöarbete, kom arbetsmiljö att bli ett begrepp som innefattade det 
mesta som rör individen och arbetslivet. Medarbetarskap fungerar ibland på 
liknande sätt, vilket också min studie visar. Kanske nya utryck som får en 
liknande innebörd så småningom kan komma att ersätta ”medarbetarskap” 
där andra perspektiv är i förgrunden? 

Tendenserna till institutionalisering av idén om medarbetarskap på 
organisationsnivå skiljer sig åt mellan de två studerade organisationerna. 
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Varaktigheten och integreringen i styrsystem i form av policydokument och 
verksamhetsmål, ger idén om medarbetarskap en relativt stark ställning i 
landstinget. Intentionen att integrera idén om medarbetarskap på lång sikt i 
organisationen hade vid studiens genomförande en god prognos. Vid det 
statliga bolaget var en sådan integrering inte lika synbar och systematiserad. 
Då också utvecklingen av medarbetarskapet genomfördes i avgränsade 
projekt, var förutsättningen för en institutionalisering inte lika stor, eftersom 
utvecklingsinsatserna lätt kan betraktas som avslutade när projektet slutförts. 
Vid studiens genomförande hade dock beslut om en fortsättning av 
medarbetarskapsutvecklingen beslutats, vilket gör frågan om hur väl idén 
institutionaliserats i organisationen till en öppen fråga. 

10.4.3 Moderna idéer skapar legitimitet 
Ett grundläggande antagande i nyinstitutionell teori är att vad som för 
tillfället betraktas som rationellt och värderas högt styr vilka idéer som 
organisationer tar till sig. Ett skäl är att skapa legitimitet som organisationen 
på olika sätt kan dra nytta av (Meyer & Rowan, 1977). I båda de studerade 
organisationerna finns en legitimitetsaspekt med, där de genom att arbeta 
med att utveckla medarbetarskapet vill skapa en attraktiv arbetsplats och 
genom det öka chanserna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.  

Vid landstinget fanns en uttalad ambition till anpassning till vad som är i 
tiden. Utgångspunkten var att tillfredsställa ”den nya tidens medarbetare” och 
dennes behov och krav, för att i slutändan uppnå kvalitet och effektivitet i 
verksamheten. HR-strateger talade i intervjuerna om vikten av att vara i 
samklang med vad som händer i omgivningen och att ledarskapet och 
medarbetarskapet följer de strömningar som finns i samhälle och arbetsliv. 
Här antyds ett krav på att ”hänga med i tiden” och ta till sig så kallade 
moderna idéer. Detta både för att skapa legitimitet med attraktionskraft för 
presumtiva medarbetare och att organisationen och dess aktörer skulle kunna 
fungera på ett tillfredställande sätt. 

Vid det statliga bolaget uttalades inte en sådan ambition lika tydligt. 
Indirekt antyds dock att ny tid ställer nya krav. Det grundar sig visserligen 
främst på de krav som de förändrade organisationsprinciperna ställer. De nya 
organisationsprinciperna i sin tur, i form av shared service kan också 
betraktas som en modern idé, då allt fler organisationer har infört en sådan 
organisationsform.  
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10.5 Studiens teoretiska bidrag och praktiska 
implikationer  
Det teoretiska bidrag som studien ger, är förknippad med den kombination 
som görs av de ingående teorierna. Ramen för studien är den så kallade idé-
modellen som uttrycks i form av en metafor som beskriver idéers resa 
(Czarniawska & Joerges, 1996). För att få mer substans i vad som händer i 
mötet mellan idé och aktörer i en kontext, har jag använt mig av teorier kring 
lärande och implementering. Översättningsbegreppet som är centralt i idé-
modellen, fördjupas genom begreppen lärande och ömsesidig anpassning. 
Det senare är hämtat från McLaughlins (1976, 1990, 1999) lärande- och 
utvecklingsperspektiv på implementering. I den begreppsram tillika analys-
modell för studien som presenteras i kapitel fyra, görs en integrering mellan 
begreppen lärande och översättning, vilka kan ses som två sidor av samma 
mynt och som sammanförs i begreppet ömsesidig anpassning. Ett grundan-
tagande är att för att en idé ska få genomslag och leda till en genomgripande 
förändring, är den ömsediga anpassningen mellan idé och subjekt en förut-
sättning.   En annan aspekt som är väsentlig i analysmodellen och som ligger 
på en mer övergripande nivå, är idéers relation till tidsandan och den ömse-
sidiga påverkan som sker mellan diskurs och praktik när det gäller idéers 
tillämpning i arbetsliv och organisationer. Analysmodellen (som illustreras i 
en grafisk modell i kapitel fyra) skulle kunna vara tillämpbar i studier av 
andra idéer som reser in i och genom organisationer och deras integrering i 
lokala kontexter. 

Ett annat bidrag som kan hänföras till både till teori och praktik är att jag 
i avhandlingen visar på variationer av tolkningen och användningen av 
begreppet medarbetarskap, och hur de kan vara kopplade till olika kontexter 
och perspektiv. Jag hoppas att jag därigenom kan bidra till både fördjupning 
av kunskapen om och reflektion kring innebörden och tillämpningen av idén 
om medarbetarskap i arbetslivet.  

De praktiska implikationer som studien ger berör främst vad som är 
viktigt att tänka på vid utveckling av medarbetarskap i organisationer, för att 
idén ska få genomslag i praktiken. En lärdom är att det bör finnas en sam-
stämmighet mellan idéns innehåll och strategier för spridning och imple-
mentering av idén. När det gäller medarbetarskap, där eget ansvarstagande 
och medarbetares inflytande är centralt, bör det också ges plats för de princi-
perna i översättningen och implementeringen av idén. Studien visade att lokal 
anpassning relaterat till specifika behov i verksamheten samt medarbetares 
delaktighet i identifiering av behoven och utformningen av utvecklings-
insatserna gav goda resultat (jfr McLauglin 1976). En annan avgörande 
faktor är att idén aktivt integreras i den ordinarie verksamheten och i det 
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dagliga arbetet, där tillfälle till gemensam reflektion ges inom ramen för det 
konkreta utvecklingsarbetet (jfr Boud, 2006). Därigenom är det möjligt att en 
ömsesidig anpassning kan åstadkommas, där både idén anpassas till det 
lokala sammanhanget och ett lärande sker hos individer och kollektiv som är 
nödvändig för att en hållbar förändring ska kunna åstadkommas 
(McLaughlin, 1976. 1990). Det här arbetssättet kräver att de som tar in idén 
och har ansvaret för medarbetarskapsutvecklingen på ett centralt plan också 
vågar lita på att lokala chefer och medarbetare själva kan avgöra vilka 
åtgärder som behövs inom ramen för medarbetarskapsutvecklingen, för att 
förändringar ska kunna åstadkommas som är den lokala praktiken till gagn. 

Både tidigare forskning och lokala aktörer i de studerade organisa-
tionerna är samstämmiga när det gäller det ömsesidiga beroendet som finns 
mellan medarbetarskap och ledarskap. En utveckling av medarbetarskapet 
kräver också en motsvarande utveckling av ledarskapet (jfr till exempel 
Berlett, 2011). Det krävs ledare som både klarar av att driva medarbetar-
skapsutvecklingen lokalt och som skapar förutsättningar för lärande, men 
också anpassar sitt ledarskap så att det är kompatibelt med utvecklingen av 
medarbetarskapet. Liksom medarbetare behöver stöd i utvecklingen av sitt 
medarbetarskap, behöver rimligtvis också chefer stöd i att anpassa sitt ledar-
skap för att kunna stödja ett utvecklat medarbetarskap. 

Slutligen kan studien också tillsammans med andra studier med liknande 
inriktning bidra till en ökad medvetenhet och reflektion till varför organi-
sationer tar till sig idéer som är ”i tiden”. Inte minst för chefer och medar-
betare inom HR-området eller andra aktörer, som ofta fungerar som 
mottagare av idéer och tar initiativ till att realisera dem i organisationer. 
Även om tidsandan styr oss, finns en handlingsfrihet där aktörer i organisa-
tioner aktivt kan forma sin verklighet, välja vilka idéer de tar till sig och vad 
de använder dem till. I den modell som presenteras i kapitel fyra (figur 4.1), 
finns en dubbelriktad pil mellan praktik och diskurs, vilken visar på det 
ömsesidiga förhållandet som finns mellan diskurs och praktik, där aktörer i 
praktiken också påverkar diskursen. På så sätt är aktörer i organisationer inte 
helt fångade i sin tid, utan kan också aktivt vara med och påverka arbetslivets 
utveckling.  
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Summary 

The Idea of Co-Workership  
 

A study of an idea’s journey into and through two 
organizations. 

Introduction 
The idea of co-workership is often discussed in the present Swedish working 
life discourse. Organizations embrace the term and incorporate it in their 
linguistic usage. Co-workers (medarbetare) and co-workership (medarbetar-
skap) often have a central place in the personnel policy. Consultants sell the 
development concept for co-workership, and investments are made to 
develop co-workership within organizations. When a concept or an idea is 
well established in a field, there is a tendency for it to spread. One reason 
could be that it is the tool most readily at hand for solving current problems 
within organizations, but it could also be for reasons of legitimacy. 
Embracing popular ideas can signal that the organization is modern and up to 
date (Johansson, 2002). In many cases, such ideas and concepts remain as 
theories without being implemented in practice in organizations (Hultman & 
Klasson, 1994; Johansson, 2002). In other cases, real changes are attempted 
in the form of ambitious development programmes. This thesis discusses 
what co-workership can mean in organizations today. Empirical data is taken 
from a county council and a state-owned company, both of which have 
implemented structured co-workership programmes in which the concept of 
co-workership within the organization was also launched.  

The word co-workership has been present in the Swedish language for a 
long time. In the beginning, it was mostly used in journalism and in the 
church (Sandgren, 2009; Thomander, 1921). From the 1950s and onwards, 
the terms co-worker and co-workership figured into Swedish working life 
and social debate. These terms have been given different meanings 
depending on the actor using them. For labour unions, it was mostly about 
further expanding their influence in areas where they saw that the parties had 
a common interest. Employers who were initially critical of the concept of 
co-workership later used it as a means for strengthening employee loyalty 
towards the company and breaking up strong employee communities (Stråth, 
2000, 2002). The employee’s individual responsibility was increasingly 
emphasized (Mahon, 1994). The term co-workership became even more 
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popular during the 1990s, during which time it appeared frequently in the 
consultancy industry and in literature. What was accentuated then was the 
fast-paced change in the world of work which forced employers to be active 
and take responsibility (Tengblad, 2003). The co-workership term was used 
in part to mould responsible and independent individuals who fit into the 
growing trend of organizations with few managers that became more 
common at that time, especially in the public sector (Hällsten & Tengblad, 
2006; Jonsson, 2003). 

In recent years, co-workership has also been acknowledged in science. 
The studies referred to in this thesis can be divided into different themes. The 
first regards concept development, where co-workership has been defined as 
a relational concept (Berlett, 2011; Hällsten & Tengblad, 2006). Different 
types of co-workership and their relationships to leadership have been identi-
fied (Hällsten, 2007; Hällsten & Tengblad, 2006; Tengblad, 2003). Another 
theme is what constitutes good co-workership (Danielsson, 2005; Hällsten & 
Tengblad, 2006; Tengblad, 2003). One common understanding that re-
searchers share is that responsibility is a prominent component of co-
workership. Employee responsibility, which forms the third theme, is in 
focus in some of the studies cited that investigate this subject (Irfaeya, 2008) 
and in which employee responsibility in organizations have been studied 
(Irfaeya, 2008; Stockhult, 2005). The fourth theme concerns how the idea of 
co-workership works in practice and its consequences (Backström, 2003; 
Palm, 2003). Differences between the practice of co-workership in the public 
and private sectors have also been covered (Tengblad, 2006).  

This thesis also connects co-workership, which is predominantly a 
Nordic concept, to the related concepts of followership and empowerment. 
Research related to the abovementioned related concepts is interesting in that 
it has influenced the discourse of co-workership in Swedish working life. 
What sets my study apart from previous research on co-workership is its 
orientation on learning as well as my study’s focus on the use of the co-
workership concept and its consequences. 

Aim and research questions 
The main objective of this thesis is to increase knowledge of the idea of co-
workership and how it is manifested in the practice of organizations. To this 
end, my point of departure is how the co-workership concept is interpreted 
and used. 

First, co-workership is highlighted in a content dimension where the 
development and meaning of the concept is investigated and put into context. 
Second, the spread of the co-workership idea and its connection to the current 
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spirit of the times is discussed. Finally, I will describe how the idea has been 
received and used within the organizations in this study. With the point of 
departure of Czarniawska & Joerges’ (1996) “idea model” (see ”Theoretical 
framework”), I follow the journey of the co-workership idea from the point at 
which it first entered the organizations to when it reached the employees at 
the studied units. Along the way, I stop to highlight certain aspects at the 
organizational level, the unit level and the individual level. Guiding questions 
are: 

 
 How has the idea of co-workership evolved in the studied 

organizations and what are the motives for using the idea? 
 
 What strategies130 have been used to spread and implement the 

idea of co-workership within the studied organizations? 
 

 How has the idea of co-workership been translated at the 
different levels in the studied organizations with regards to 
a) process, meaning how the translation has been performed. 
b) results in words and actions, meaning how the idea has been 

perceived and what the consequences were. 

Theoretical framework 
The theoretical framework consists of two theories in two different areas. My 
theoretical starting point is a Scandinavian version of New institutionalism in 
which I have used Czarniawska & Joerges' (1996) metaphor about the jour-
ney of ideas, the “idea model.” In this model, ideas represent notions that 
somehow become tangible and can be expressed in one form or another 
(Czarniawska & Joerges, 1996). The model which forms the frame for the 
study is supplemented with theories about implementation and learning. 

New institutionalism and the idea model 
New institutionalism emphasizes influences from the external environment 
on what happens in organizations. Organizations embrace ideas that are seen 
as rational according to popular opinion in order to maintain legitimacy 
(Meyer & Rowan, 1977). In contrast to the mainstream of New institu-
tionalism, which characterizes the homogeneity of organizations as a result of 

                                                 
130 With strategies I mean the observable patterns which become apparent in the 
implementation regardless if they are part of the plans or have developed during the 
progress of the implementation (see Mintzberg, 2000). 
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aspirations for legitimacy (Di Maggio & Powel, 1983) a Scandinavian variety 
has developed, which has focused on variation between organizations and 
change. A central concept is translation, which indicates that in the spreading 
of ideas, a transformation of the idea occurs in its meeting with a context. 
Czarniawska & Joerges’ (1996) journey metaphor provides a framework for 
the study of how ideas travel from a translocal or inter-organizational sphere 
into organizations and through the different stages of the organizations, as 
well as how the idea travels on to other contexts. The spreading of the idea is 
dependent on its receivers acting on it. It is the receivers who determine if an 
idea is kept alive and is therefore able to continue travelling (Czarniawska & 
Joerges, 1996; Latour, 1986).  

An organization’s choice of which ideas to embrace is affected by a 
number of factors. A term that encompasses these ideas could be “ideas in the 
present.” Ideas that can be attributed to the spirit of the times, ways of 
thinking which envelop many people at a given time, are easier to establish 
and be accepted. Ideas can become fashionable, which by nature is fleeting. 
Those ideas that survive the fluctuations of fashion can, in time, attain insti-
tutional status with an aura of permanence which makes them a given in 
organizations. Fashions challenge the existing institutions and open them to 
change (Czarniawska & Joerges, 1996). An arena for the development of 
ideas, the spread of fashion and the creation of institutions is discourse 
(Brunsson, 1998; Phillips et al, 2004; Phillips & Malhotra, 2008). Discourse 
can be defined simply as a public discussion about a phenomenon. A recip-
rocal interaction takes place between discourse and practice where, for 
example, actors within organizations are both contributing to shaping of a 
discourse as well as being affected in their practice by the discourse around 
them. Important actors in the discourse are those who create fashions and 
develop ideas, such as researchers and consultants (Abrahamson, 1996). 
Intermediaries or “idea-bearing” organizations receive special mention 
(Abrahamson, 1996; Czarniawska & Joerges, 1996), as they package and 
redistribute ideas that the fashion designers have shaped.   

In the study of what happens within organizations in the meeting of idea 
and subject, however, the idea model is too general. In order to deepen the 
understanding of what happens in the translation process, I also use theories 
about implementation and learning.  

Implementation and learning 
Implementation theories are used to highlight the strategies used to spread an 
idea within organizations and its consequences. In this analysis, I primarily 
use two different perspectives on implementation. One is the top-down model 
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and the other is a perspective on learning and development. The latter has 
significant elements of the top-down model’s antithesis, bottom-up.   

Characteristic of the top-down perspective is that the initiative for change 
is found in the organizations’ management and that implementation is 
controlled from there. Detailed instructions are controlled by the management 
and communicated downwards in the hierarchy (Municio, 1995). One 
assumption that the model is based on is that it is possible for the manage-
ment to supervise an idea’s implementation and control the processes that 
affect it. A successful implementation is defined as a result that fulfils the 
management’s original intentions (Elmore, 1979/80). In relation to the 
spreading of an idea, a pure top-down perspective means that the translation 
of the idea is considered finished when it is launched and that it is the 
management who takes precedence in determining its interpretation. The goal 
is to implement the idea in the workforce according to the way that the 
management has interpreted it. 

In contrast, the point of departure for the learning and development 
perspective of implementation is that it is impossible to have complete 
knowledge and understanding of the nature of all conditions from the 
project’s outset and that it is therefore inadvisable to make detailed plans for 
implementation. Instead, knowledge of what actions are appropriate develops 
as implementation proceeds (Majone & Wildavsky 1979/1984). In my 
analysis, I mainly use the research of McLaughlin (1976, 1987, 1990, 1999) 
in which implementation is considered a mutual process of adaptation. In this 
case, mutual adaptation means that the idea being launched is modified to 
suit the needs and interests of the local actors who have to transform it from 
idea into practice. At the same time, the local actors encountering the idea 
will adapt to it. For sustainable change to take place, the idea has to be inte-
grated and the individuals performing the change have to be able to learn, 
which requires their participation in the implementation process.  

The support provided by managers is significant as well as the value the 
idea is attributed in the local context. Especially important are the immediate 
environment and the mutual development work and the integration between 
idea and context which occurs there (Mc Laughlin, 1999). In this perspective, 
local actors have a decisive role in the outcome as they are given the con-
fidence to determine what appropriate action is (McLaughlin, 1990).  

Theories about learning in working life are used as an analytical tool to 
deepen the understanding for the processes contained within the translation 
made when idea and subject meet. By “learning,” I mean the mutual process 
between the influence of one’s environment and the inner process individuals 
go through due to this influence (Illeris, 2001), which results in a more or less 
lasting change (Billet, 2004). Learning can have various depths and charac-
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ters which are clarified in the divisions of types of learning several 
researchers are doing, where reflection and the subject of reflection are seen 
as crucial for the results of learning. If there is no room for reflection on basic 
premises, there is a tendency for learning to be shallow (Ellström, 2006a; 
Mezirow, 1991). For a change to occur in the workplace, collective reflection 
is important. It can broaden the individual's learning to something she 
couldn’t achieve on her own (Boad, et al, 2006), but also create a collective 
learning (Wilhelmsson, 1998). The collective processing that takes place 
develops similar knowledge and approaches to work, which can function as a 
mutual ground for action (Dilschman & Berg, 1996). 

 Bringing about a learning process which leads to development doesn’t 
happen on its own. There may be both limiting and supporting factors in the 
learning context as well as in the individual. Factors such as workplace 
culture (Ellström, 2006a), space for action (Ellström, 2006a; Lundmark, 
1998) and availability to learning opportunities (Billet, 2004; Ellström, 
2006a) are of importance for learning, as are the manager’s approach, the role 
he/she takes (Amy, 2008; Ellinger & Bostrom, 1999) and the individual’s 
own approach and readiness to learn (Billet, 2004; Ellström 2006a).   

Integration of theories and concepts 
The different theories that provide the foundation for this thesis are integrated 
into a summary analysis model, described in brief below.  

The idea model constitutes the frame for the study. I follow the journey 
that the idea of co-workership takes from being picked up by organizations at 
the level of discourse to the point at which it reaches the employees at local 
units. As the idea progresses through the organization level, unit level and 
individual level, focus turns to the translation of the idea. The translation 
concept and the learning concept have many interfaces. Even if the perspec-
tives are to some extent different, both concepts are included in the same 
processes. By studying the translation process from a learning perspective, 
through the analytic tools available, understanding of the translation at 
different levels can be deepened. The concept of mutual adaptation 
(McLaughlin, 1976, 1990) merges the concepts of translation and learning 
and can aid in clarifying what happens in the meeting of idea and subject as 
well as its consequences. To further clarify how the concepts are joined and 
how the meeting between idea and subject may turn out, I have created 
different categories according to what happens in this meeting. The four 
categories are affirmation/legitimizing, adaptation to the current state of 
things, adaptation to the idea and mutual adaptation. The learning in the first 
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two categories remains primarily rhetorical, while the last two represent some 
form of change. 

The discourse concept is central when I highlight the interface between 
environment and organization. The discourse affects which ideas are 
available. It also functions as a space for producing, spreading and con-
suming ideas (Furusten, 1996). That process helps develop common views on 
ideas and events anchored in the discourse and partly affect how ideas are 
interpreted in organizations. 
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 Figure 4:1: Concept frame and analysis model for the study. 
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How an idea is spread and how co-workership development is imple-
mented in the organization has significance on the translation of the idea at 
the group and individual levels, which can be understand with the help of 
theories of implementation. The analysis also takes context into account. The 
importance of context in how an idea is translated is fundamental in the idea 
model (Czarniawska & Joerges, 1996), as well as when it comes to what can 
be learned (Billet, 2004; Ellström, 2006; McLaughlin, 1976). An organi-
zation’s choice of strategy for spreading the idea can also be related to 
cultural and contextual factors.  

Everything described above is included in the current zeitgeist. A pre-
requisite for an idea to gain popularity is that it appeals to something con-
sidered to be moving along with the times (Abrahamson, 1996; Czarniawska 
& Joerges, 1996), which goes for all contexts at all levels in the organization. 

Methods 
The study is designed as a multiple case study with two cases (Yin, 2007), a 
county council and a state-owned company. Each organization or case 
consists of three analytical units which is the organizational- ,unit- and indi-
vidual levels. The main body of the data collection in both organizations was 
conducted in 2007. The data collection methods used are interviews, obser-
vations and document studies. Interviews have been conducted with those 
responsible for the co-workership programs and other key persons who have 
in some way been involved, including union representatives and external 
consultants. One unit was chosen within each organization where unit 
managers and employees were interviewed. In the county council, the choice 
fell on an intensive care unit. Out of the approximately 40 employees at the 
unit, seven nurses and three auxiliary nurses in various ages and length of 
employment were interviewed. At the state-owned company, two groups in 
an IT unit were the subjects of the study. All 15 employees there were 
interviewed, most of whom worked with IT support. In addition to the inter-
views, observations have been conducted in which I shadowed (Czarinawska, 
2007) some employees in their work. Documents regarding the organization 
on a general level and those that specifically regards the development of co-
workership have been collected on organization and unit level. The results 
have been returned to the studied organizations. The discussions following 
the feedback of results enabled a deepened understanding and a clarification 
of previously collected data. In that respect, the feedback on the results can 
be seen as a part of the data collection.  

In qualitative studies, the analysis phase is rarely a linear process that 
starts after data has been collected. Instead, collection and analysis are 
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performed in parallel (Merriam, 1994). Preliminary analysis has affected the 
latter part of the research process, where data already collected triggered 
further questions and the search for new data. The first more-structured 
analysis was made before reporting the results back to the case study organi-
zations, where the collected material was reviewed and processed based on 
particular themes. The discussions at those report sessions provided addi-
tional material for the continued analysis. A comparative analysis of the 
results from the two case organizations was made at an early stage and then 
presented at workshops and seminars. The results have also in this cases been 
related to theory, primarily institutional theory and the idea model 
(Czarniawska & Joerges, 1996).  

In the final analysis, which Merriam (1994) has categorised as the inten-
sive stage, the previous analysis was deepened and broadened. Collected data 
was examined in its entirety based on the thesis’ aim and questions. 
Previously identified themes were broadened and refined as well as the cate-
gory divisions within each theme. I began examining the results on a case-by-
case basis and then continued with a comparative analysis of the different 
cases. In the analysis, principles similar to those of a hermeneutic perspective 
have acted as guides where an exchange occurs between parts and the whole 
as well as between external events and the significance assigned to them by 
different parties (Ödman, 1994). In the comparative analysis, the results were 
related to the theoretical reference frame in its entirety. 

Results and analysis 
In the text below the results are summarised based on the questions of the 
thesis. However, the answers to the questions overlap to some degree, 
rendering the structure in certain regards more loosely constructed.   

The idea encounters the organization 
It was the central HR functions which opened the door to bring the idea in 
and which initiated the continued work with co-workership in the studied 
organizations. The time used for translation of the idea at the organization 
level before the co-workership programmes were launched was significantly 
longer and involved more people at the county council than at the state-
owned company. The motives for using the idea were basically the same in 
both organizations, namely to promote employee contributions to the effi-
ciency and quality of company operations. What differed between them was 
the way they viewed problems and how they chose to deal with them. In 
particular, the two companies worked from different philosophical starting 
points: the county council´s starting point was based on the need identified by 
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“the employee of today” and the state-owned company’s starting point was 
based on the new demands imposed upon the employees by their work. The 
county council primarily focussed on enabling employees to take 
responsibility and do a good job while the state-owned company was looking 
for a more direct way to change behaviour and attitudes in order to make the 
employees step forward and take more and greater responsibility for their 
work.  

Strategies for spreading and translating the idea 
The spread and implementation of the idea in the county council was 
characterised by broad participation where employees were involved and 
their perspective was taken into account, from idea development on the 
organizational level to implementation of the co-workership programme on a 
local level. Managers and employees were trusted to identify needs and 
customize the idea and modes of work to the local context. This created 
opportunities for mutual adaptation between idea and operation, which in 
turn enabled sustainable development and change in accordance with a 
learning and development perspective of implementation (McLaughlin, 
1976). In the state-owned company, however, implementation was charac-
terized by a top-down strategy where employee participation was low and the 
possibility of adapting the idea locally was small. Management and those 
responsible for the program identified general needs and managed the shape 
and content of local implementation and processing of the idea to a great 
degree. Hence there were no significant opportunities for mutual adaptation 
between idea and operation.  

Translation in word and action 

The translation of the idea of co-workership into words at the organizational 
level is manifested in the official definitions of co-workership, which were in 
line with the different concentrations the organizations had for developing 
co-workership. In the county council´s definition, the employee’s experience 
and possibilities are emphasized, whereas performance is the focus for the 
state-owned company. In the concreteness of the idea which was conducted 
when devising the co-workership programmes, there were however many 
similarities, which can be seen based on the consultants’ involvement and 
influence from the discourse in which co-workership is addressed. However, 
there are also clear adaptations of the content to the local contexts.  

The most prominent difference in the interpretation of the concept of co-
workership between people on different levels in both organizations was that 
co-workership was viewed as an individual concept on the organizational 
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level: as a concept emphasizing the responsibility and actions of the indi-
vidual. Employees in the studied units, on the other hand, mainly expressed 
co-workership as a collective concept, focusing on the team and how it func-
tions.  

In translating the idea into action, I refer to both concrete actions and the 
preparedness for action which arose through the learning that took place in 
the process of developing the co-workership in the organizations. More 
consequences of the co-workership development on the unit level appeared at 
the county council than at the state-owned company. I also understand that a 
mutual adaptation between idea and operation occurred at the county council, 
while the idea passed without any lasting impressions at the unit level in the 
state-owned company. We may find the explanation for that in how the 
process of co-workership proceeded. The co-workership development at the 
studied unit in the county council was characterized by participation in 
identifying needs and choice of areas to work as well as a high level of 
integration in the daily operations. In the studied groups in the state-owned 
company, the employees did not partake in the planning and co-workership 
development was not actively integrated into daily operations. Hence, there 
were not the same opportunities for a mutual adaptation between idea and 
operation as we found in the unit at the county council. 

If we look at the individual level, the employees noticed to a greater 
degree how the idea of co-workership had affected them than what they saw 
of the consequences of the ideas process for the unit. Employees of both 
organizations mentioned similar consequences, which can be summarised as 
better self-awareness, increased inner strength and an enhanced under-
standing of others. That result could also to some extent be owed to the work 
mode. Within the frame of the co-workership programmes, both organi-
zations were given opportunities for reflection, which is of importance for 
learning (see for example Boud, 2006; Ellström, 2006b, Molander, 1996). 
Reflecting on your own way of thinking and acting and the new realizations 
that it may provide does not necessitate the reflection to  be integrated in the 
work in the same manner as it does to create concrete changes in the work 
place.  However, it is difficult to use your new knowledge in your everyday 
work if without external support, which was also apparent in the statements 
from employees in the state-owned company.    

Discussion 
In the discussion, the interpretation of the results is deepened in relation to 
the organizations’ contexts. Then co-workership is examined from a content 
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dimension and in relation to the current spirit of the times, which forms two 
of the introductory themes in the aim. 

Co-workership in relation to the local context 
An organization’s choice of strategy in spreading an idea can be viewed in 
context. The county council´s strategies can be related to Kouzes & Mico’s 
(1979) domain theory, which highlights the different notions of reality 
existing between the political, administrative and professional domains, as 
well as potential conflicts built into the system. In implementing the idea, the 
county council took action to bridge the gaps between different domains and 
gave these domains the freedom to apply the idea on their own terms.  This 
can be seen as a prerequisite for the implementation to work in that type of 
organization. The implementation strategy used at the state-owned company 
can be viewed from the organization's status as a business-driven limited 
company where the management has a stronger role in driving changes 
(Kouzes & Mico, 1979). This was also utilized in the co-workership process, 
where clear directives were issued and goals were tied to economic incen-
tives. The results of the study show that problems can arise using that 
strategy. If the idea of co-workership is to take hold in the local units and 
bring change and development, it is necessary for it to be actively integrated 
into operations and that a mutual adaptation between idea and the individuals 
who make the change takes place. A strategy characterized by a top-down 
perspective on implementation makes it difficult to achieve this (McLauglin, 
1976, 1987, 1990, 1999). 

The idea of co-workership is partly in conflict with the organizational 
principle of shared services which had been implemented at the state-owned 
company. It is mainly regarding the standardization and specialization of 
work tasks as well as the diminished opportunity for influence and the diffi-
culty in getting a full overview of the work that the implementation of shared 
service implies (Reilly, 2000 in Redman et al, 2007). When an organizational 
principle and its work mode seem limiting, other measures have to be taken 
to support the co-workership development. From that perspective, it is under-
standable that the programme at the state-owned company was carried out via 
seminars and training where the focus was on changing the attitude and 
behaviour of individuals. In the county council, there were development 
tendencies in the organization and its work mode which corresponded to how 
co-workership had been interpreted in the organization. The lines of devel-
opment described, however, can be seen as both positive and problematic. 
The first is about heightened work intensity when it comes to the formulation 
of operational plans and objectives, the need for documentation and the 
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formalizing of routines. The structure created in the unit, where many staff 
members contribute to the development work, can be added to that. It enables 
participation in the development of the operations and creates opportunity for 
learning and development for both individuals and the operations. However, 
it could also mean that staff members experience increased demands and 
stress as well as a conflict if they feel that the actual care gets neglected. 
Another tendency which became evident in the interviews is that the 
previously clear borders between the different occupational levels had been 
erased. This can be attributed to the growing co-worker culture in health care, 
which Lindgren (1999) has highlighted in her research. The outcomes that 
can be seen as positive in that development are equal relationships and the 
cooperation that can be developed, which aids learning and development. The 
problem is that unreasonable demands are put upon individuals since they 
lack collective support from their colleagues to balance these demands 
(Lindgren, 1999). The results of my study show, however, that employees 
feel there is a buffer where they are able to process events together and lessen 
the psychological pressure. Finally, I touch on the problem of inequality in 
co-workership regarding access to learning environments and opportunities 
for development. Previously aggrieved groups can have a hard time asserting 
themselves in environments where individuality is highlighted (Lindgren, 
1999). In the studied unit, the subjective scope of action (Lundmark, 1998) 
impeded participators in development groups where participation depends on 
the initiative of individuals signing themselves up. However, this is balanced 
by the manager being observant of the employee’s interests and directly 
inviting individuals to participate based on his/her observations. 

Co-workership from a content dimension  
Three aspects appear as central in the co-workership concept based on my 
study, previous research and a historical survey of the concept’s use. The first 
aspect is responsibility; the second is participation and influence, and the 
third aspect is relationships. The manner and the extent to which the different 
aspects are highlighted seem to be connected to the position in the organi-
zation and the perspective and interests different parties have. Those repre-
senting the employer highlight responsibility more explicitly, connecting 
participation and influence with responsibility more clearly than employees 
and their representatives do. In my study, the relationships in focus differen-
tiate themselves among the different categories. At the organization level, the 
focus was on the employees’ relations towards the employer, the work itself 
and to managers while employees at the studied units were more focused on 
their relationships with their co-workers. 
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Three types of tension have been identified where there is a discrepancy 
between different interpretations and experiences of the idea of co-worker-
ship. The tensions can be viewed on a continuum, with elements to be found 
from both ends.  

Co-determination and democratic values are pitted against co-workership 
from a benefit perspective. The historical survey shows that when the union 
promoted the idea, democratic values dominated, while the benefit perspec-
tive was strengthened when employers took over the concept (Stråth, 2000). 
The benefit perspective was also central to both organizations’ co-workership 
development. However, there are not necessarily oppositions between 
employees and employers when it comes to what perspective is adopted here, 
as their interests could also coincide. Since the benefit perspective can be a 
source of a sense of meaningfulness, which is fundamental for work satis-
faction (Antonovsky, 1991), the benefit aspect can be a driving force and can 
be viewed positively by employees and employers alike. However, this 
approach requires the needs of the individual to be fulfilled and that indi-
vidual’s resources to be not just spent but continually refilled (Gatu, 2006). 

 The second tension, which concerns the meeting of an idea and indi-
vidual and how an idea can affect the individual, is on one hand associated 
with the possibility of development strengthening the individual. On the other 
hand, it is associated with increased demands and stress, which in turn can 
lead to ill health. If there is balance between demands and requirements 
(Backström, 2003; Tengblad, 2006) that individual care is taken in the 
implementation of the idea (Hällsten, 2007; Tengblad, 2006) and if the 
employees are part of the development (Hällsten, 2008), the result can be 
expected to strengthen the individuals and be viewed as an opportunity rather 
than as pressure and demands. The same applies if the idea is interpreted not 
just as an external demand from the employer but as something that will 
benefit them as well (Hällsten, 2008). However, my study showed that 
despite the participation levels in co-workership development at the studied 
unit at the county council, that unit is where the demands were felt more than 
anywhere else. This may be explained by the fact that the state-owned 
company did not implement any concrete communal changes in daily opera-
tions and that it therefore didn’t bring any big demands. 

The third tension regards whether co-workership is seen as an individual 
or a collective concept. A tendency became clear in my study which showed 
that co-workership on the organizational level was focussed on the individual 
whereas employees in the studied units felt that co-workership was mainly 
concerned with the team and the team’s functioning. An explanation may be 
found in that the HR functions representing the organizational level are 
expected to have a closer relationship to the idea on the level of discourse. 
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They were also the ones bringing the idea to the organization. Their inter-
pretation of the concept has probably been affected by conceptions of the 
idea which developed in the discourse (Brunsson, 1998; Furusten, 1996). 
Most employees on the local level came into contact with the concept 
through the co-workership programmes. When a new concept is imple-
mented, it is natural that the wording affects the interpretation of the 
meaning, especially given the connection to the established term “co-
workers” for employees. The fact that cooperation with others has been a 
significant part of the programmes may have affected the employee’s inter-
pretation as well. The varying interpretations can also be connected to the 
perspectives from different positions. When union representatives pushed the 
thesis, the concept had a more collective touch than when the employer took 
over (Stråth, 2000). Today, when individualism permeates society, the oppo-
sitions should not be the same. However, an individual touch in the co-
workership concept can be experienced as a greater demand for individual 
achievement and that communal support, which is considered important for 
the employees’ well-being, is taking the back seat.    

Co-workership – in tune with the time? 
Finally I will use New institutionalism as a lens for examining how co-
workership relates to the current zeitgeist, co-workership as fashion or insti-
tution as well as the idea’s legitimacy-making function.  

For an idea to break through it needs to connect to other ideas that have 
been embraced in some way by a significant number of people for a period of 
time (Czarniawska, 2009; Czarniawska & Joerges, 1996). A clear tendency 
“of our time” is individualism’s entry into society and work life (Allvin et al, 
2005; Beck, 1986/1998; Bruhn, 1999). Greater responsibility is put on the 
individual (see for example Allvin et al, 2005; Beck, 1986/1998), but there is 
also a belief from the employer’s perspective in the ability of the individual 
and clearer dependence on the individual’s competence and autonomous 
action (Rönnmar, 2000). Co-workership’s emphasis on responsibility and its 
belief that the individual is important in fulfilling the organization’s goals, is 
in line with the individualistic influences in society as a whole. Another 
development which has occurred over the last few decades regards changed 
relationships between different actors within the organization. The inter-
viewed employees in both organizations feel that the climate has become 
more open, that managers are less authoritarian and more supportive and that 
there is a greater opportunity for agency and responsibility. That develop-
ment is in line with the idea of co-workership as it is expressed on the level 
of discourse. From that perspective, a focus on co-workership is not about 
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turning something old and obsolete into something entirely new, but rather 
supporting a development that is already in progress. At the same time, there 
is a tendency towards increased polarization of skilled jobs, where some jobs 
are given increased freedom and responsibility while others become more 
standardized where individuals can easily be replaced (Allvin et al., 2005). In 
the latter group of jobs, the implementation of the co-workership idea does 
not seem as natural. The development of co-workership in that case is limited 
to the extent to which it is applied. 

The next question dealt with is whether the idea of co-workership is here 
to stay or if interest in the concept will fade after some time. In other words, 
is it only a fashion or is there a possibility that the idea will become an insti-
tution? What speaks for the institutionalization of the idea is its longevity in 
Swedish working life (see Czarniawska & Joerges, 1996). The idea of co-
workership has flourished in working life for a long time. It became even 
more popular in the beginning of the 1990s and remains current well into the 
2000s (Tengblad, 2007). Another factor speaking for institutionalization is 
the idea’s connection to other institutions (Jepperson, 1991). Here I consider 
a phenomenon as an institution when it is considered as self-evident and its 
place in working life is a given. An example of related institutions is the co-
worker dialogue (medarbetarsamtal) (Røvik, 2000), where the individual’s 
development and achievements in relation to the operations are central. The 
collaboration system within public operations, where the individual’s ability 
to influence operations is heightened and the representational influence is 
lowered (Wallenberg, 2008), could also be relevant in this case. Finally, the 
concept of co-workers can be viewed as an institution since it is an estab-
lished term for employees in organizations. The idea of co-workership is 
closely related to the phenomena mentioned here and can be said to have 
comprehensive character which includes the other, more specific ones within 
its scope. Regarding the institutionalization of the idea on an organizational 
level, the county council´s intention to integrate the idea for the long term 
seemed likely at the time when the study was carried out. The longevity of 
the development of co-workership and the integration of the idea into policy 
documents and operational targets suggests that co-workership can be seen as 
a natural part of the operations. At the state-owned company, the pre-
requisites were more uncertain whilst the co-workership development was 
conducted in limited projects. At the conclusion of the study, a decision had 
been made to continue, which leaves the question of to what degree the idea 
had been institutionalized open. 

A basic assumption in New institutionalism is that the popular perception 
of something viewed as rational and valuable guides which ideas organi-
zations embrace. One reason is to create legitimacy, which the organization 
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can benefit from in various ways (Meyer & Rowan, 1977). In both organi-
zations, there was a legitimacy aspect where the organizations hoped that by 
developing co-workership, they would create an attractive work environment 
and increase their chances of recruiting and keeping competent employees. In 
the county council, there was a clear ambition to adapt to the spirit of the 
times. The starting point was to satisfy “the employee of today” and their 
needs and demands in order to reach quality and efficiency in the operations. 
The state-owned company did not express those ambitions as distinctly. 
Indirectly it was hinted that new times bring new demands, although this is 
certainly based in large part on the demands the changed organizational 
principles have set forth. The new organizational principles of shared service 
can also be regarded as a modern idea, since organizations have increasingly 
implemented this form of organization.  

Concluding remarks 
The thesis and the study contained within it can benefit the development of 
knowledge which could prove beneficial on both a theoretic and a practical 
level. In theory, the main contribution is the combination of theories used in 
the thesis, and the analytic model which was created. This model can be 
applied in other studies focusing others popular ideas which travels into and 
through organizations. This thesis contribute to both theory and practice in its 
depiction illustration of variations in interpretation and usage of the concepts 
and how they may be connected to different contexts and perspectives. I 
thereby hope that I can contribute to deepening the knowledge of and 
reflection around the meaning and application of the idea of co-workership in 
working life.   

Furthermore, I hope that this study, along with other studies of similar 
orientation, will contribute to a heightened awareness and reflection on why 
organizations embrace ideas which are “in fashion,” not in the least for 
managers, HR staff or other actors who often works as recipients of ideas and 
take initiatives to realize them in organizations. Even if the spirit of the times, 
governs us, there is a freedom to act where actors in organizations can 
actively shape their reality, chose which ideas they embrace and what they 
use them for. There is a mutual relationship between discourse and practice 
where actors in practice also influence the discourse. In that way, actors in 
organizations are not completely captive to the fashion of the time but can 
also actively influence the development of working life.  





Referenser 
 

Referenser  

Abrahamson, Eric (1996). Technical and Aesthetic Fashion. I Czarniawska, 
Barbara & Sevon, Guje (Eds.). Translation Organizational Change (pp. 
117-137). Berlin: Walter de Gruyter. 

Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagstöm, Tom, Johansson, Gunn & 
Lundberg, Ulf (2005). Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv 
på det nya arbetslivet. Stockholm: Liber. 

Alvesson, Mats & Due Billing, Yvonne (1999). Kön och organisation. Lund: 
Studentlitteratur. 

Amy, Amy H. (2008). Leaders as facilitators of individual and organizational 
learning. Leadership & Organization Development Journal, 29(3), 212-
234. 

Andersson-Felé, Lena (2003). Hur många direkt underställda kan en chef 
ha? - om kontrollspann i vård och omsorg. Rapport. Stockholm: Social-
styrelsen. 

Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och 
kultur. 

Argyris, Chris (1998). Empowerment: The Emperor´s New Clothes. Harvard 
Business Review. 76(3), 98-105. 

Argyris, Chris & Schon, Donald (1978). Organization Learning: A Theory of 
Action Perspective. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Arneson, Hanna & Ekberg, Kerstin (2006). Measuring Empowerment in 
Working Life: A review. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & 
Rehabilitation, 26(1) 37-46. 

Arvidsson, Håkan (2008). Två möten med tidens anda. I Cronqvist, Marie, 
Sturfelt, Lina & Wiklund, Martin (Red.). 1973 En träff med tidsandan          
(s. 149-159). Lund: Nordic Academic Press. 

Backström Tomas (2003). Medarbetarskap – möjlighet eller nödvändighet?. I 
Wilhelmson, Lena (Red.). Förnyelse på svenska arbetsplatser – balans-
akter och utvecklingsdynamik (s. 267-293). Stockholm: Arbetslivs-
institutet. 

Baker, Susan D. (2007). Followership: The Theoretical Foundation of a 
Contemporary Construct. Journal of Leadership & Organizational 
Studies, 14(1), 50-60. 

Barbosa da Silva, António & Wahlberg, Vivian (1994). Vetenskapsteoretisk 
grund för kvalitativ metod. I Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar 
(Red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori (s 41-70). Lund: 
Studentlitteratur. 

- 253 - 



Referenser 
 

Barlebo Wenneberg, Søren (2001). Socialkonstruktivism – positioner, 
problem och perspektiv. Malmö: Liber AB. 

Bauman, Zygmunt (2000). Globalisering. Lund: Studentlitteratur. 
Beck, Ulrich (1986/1998). Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. 

Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 
Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1966/2003). Kunskapssociologi. Hur 

individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand.  

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005). Diskursanalys. I Bergström, 
Göran & Boréus, Kristina (Red.). Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (s 305-362). Lund: 
Studentlitteratur.  

Berlett, Johan (2011). An Employeeship Model and its Relation to 
Psychological Climate. A Study of Congruence in the Behavior of 
Leaders and Followers. Diss. Lund: Department of Psychology, Work & 
Organizational Psychology Division, Lund University. 

Berlett, Johan, Johansson, Curt, R. & Arvidsson, Marcus (2011), 
Employeeship concept: A holistic model of work relationships focused on 
leader and follower behaviors. I Berlett, Johan (2011). An Employeeship 
Model and its Relation to Psychological Climate. A Study of Congruence 
in the Behavior of Leaders and Followers (pp 65-85). Diss. Lund: 
Department of Psychology, Work & Organizational Psychology Division, 
Lund University. 

Bhaskar, Roy (1975/2008). A Realist Theory of Science. London:Verso. 
Billet, Stephen (2004). Learning through work. Workplace participatory 

practices. In Rainbird, Helen, Fuller, Alison & Munro, Anne (Eds.). 
Workplace Learning in Context (pp.109-125). London: Routledge. 

Biron, Michal & Bamberger, Peter A. (2011). More than lip service: linking 
the intensity of empowerment initiatives to individual well-being and 
performance. The International Journal of Human Resource 
Management, 22(2), 258-278. 

Blomquist, Christine (1996), I marknadens namn. Mångtydiga reformer i 
svenska kommuner. Diss. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag. 

Boman, Helve (1992). Förändringen: En berättelse om svenska ABB och 
T50. Stockholm: Affärsvärldens Förlag AB. 

Boud, David, Cressey, Peter & Docherty, Peter (Eds.) (2006). Productive 
Reflection at Work. London: Routledge.  

Boud, David (2006). Creating the space for reflection at work. In Boud, 
David, Cressey, Peter & Docherty, Peter (Eds.). Productive Reflection at 
Work. (pp. 158-169). London: Routledge. 

- 254 - 



Referenser 
 

Bruhn, Anders (1999). Individualiseringen och det fackliga kollektivet. En 
studie av industritjänstemäns förhållningssätt till facket. Diss. Örebro: 
Örebro Studies nr 15, Örebro universitet.  

Brunsson, Nils (1998). Standardisering och moderörelser. I Brunsson, Nils & 
Jacobsson, Bengt (Red.). Standardisering (s. 179-202). Stockholm: 
Nerenius & Santérus Förlag. 

Brunsson, Nils & Olsen, Johan P. (Red). (1990). Makten att reformera. 
Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Castells, Manuel (2001). Nätverkssamhällets framväxt. Informationsåldern. 
Ekonomi, samhälle och kultur. Band I .(2:a upplagan). Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB. 

Conger, Jay A., Kanungo, Rabindra N. (1988). The Empowerment Process: 
Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, 13(3), 
471-482. 

Czarniawska, Barbara  (1988). Att handla med ord. Om organisatoriskt prat, 
organisatorisk styrning och företagsledningskonsultering. Stockholm: 
Carlsson Bokförlag. 

Czarniawska, Barbara (2007). Shadowing and other techniques for doing 
fieldwork in modern societies. Malmö: Liber AB. 

Czarniawska, Barbara (2008). How to Misuse Institutions and Get Away with 
It: Some Reflections on Institutional Theory(ies). In Greenwood, 
Royston, Oliver, Christine, Sahlin, Kerstin & Suddaby, Roy (Eds.). The 
Sage Handbook of Organizational Institutionalism (pp. 769-782). 
London: Sage Publications. 

Czarniawska, Barbara (2009). Emerging Institutions: Pyramids or Anthills?. 
Organization Studies, 30(4), 423-441. 

Czarniawska, Barbara & Sevón, Guje (1996). Introduction. In Czarniawska, 
Barbara & Sevón, Guje (Eds.). Translating Organizational Change         
(pp. 1-12).  Berlin: Walter de Gruyter. 

Czarniawska, Barbara & Joerges (1996). Travels of Ideas. In Czarniawska, 
Barbara & Sevon, Guje (Eds.). Translating Organizational Change        
(pp. 13-48). Berlin: Walter de Gruyter. 

Danermark, Berth, Ekström, Mats, Jakobsen, Liselotte & Karlsson, Jan Ch. 
(2003). Att förklara samhället. (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Danielsson, Erna (2005). Det goda medarbetarskapet – konsten att inte vara 
chef. I Fjæstad, Björn & Wolvén, Lars-Erik (Red.). Arbetsliv och 
samhällsförändringar (s. 75-88). Lund: Studentlitteratur. 

Dilschmann, Angelika & Berg, Harald (1996). Lärande. Har vi tid att lära? 
Har vi tid att låta bli?. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

- 255 - 



Referenser 
 

DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. (1983). The Iron Cage Revisited: 
Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational 
Fields. American Sociological Review, 48, 147-160. 

DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. (1991). Introduction. In Powell, 
Walter W. & DiMaggio, Paul J. (Eds.). The New Institutionalism in 
Organizational Analysis (pp. 1-38). Chicago: The University of Chicago 
Press. 

Dixon, Nancy M. (2000). Dialog på arbetet. Stockholm: Fakta info direkt. 
Docherty, Peter (1996). Läroriket – vägar och vägval i en lärande 

organisation. Solna: Arbetslivsinstitutet. 
Edling, Christofer & Sandberg, Åke (2003). Nya ledningsstrategier i Sverige 

- En empirisk belysning. I Sandberg, Åke (Red.). Ledning för alla? 
Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning. (4:e upplagan) (s 
353-373). Stockholm: SNS Förlag. 

Eklund, Jörgen (2003). Ledning genom styrning och genom participation. I 
Ellström, Per-Erik & Kock, Henrik (Red.). Ledarskap i teamorganiserad 
verksamhet. En antologi (s. 148-158). CMTO Research Monographs No 
2. Linköping: CMTO, Linköpings universitet.  

Ekvall, Göran (1988). Förnyelse och friktion. Om organisation, kreativitet 
och innovation. Stockholm: Natur och kultur. 

Ellinger, Andrea D. & Bostrom, Robert P. (1999). Managerial coaching 
behaviors in learning organizations. Journal of Management 
Development, 18(9), 752-771. 

Ellström, Eva (1993). Integration i institutionaliserad verksamhet. En studie 
av gruppintegration av hörselskadade och döva barn i förskolan. Diss. 
Linköping: Linköping Studies in Education and Psychology No. 39, 
Linköpings universitet. 

Ellström, Eva & Ekholm, Bodil (2001). Lärande i omsorgsarbete. En studie 
av hemtjänsten som lärandemiljö. CMTO Research Monographs No 1. 
Linköping: CMTO, Linköpings universitet 

Ellström, Eva, Ekholm, Bodil, Ellström, Per-Erik (2008). Two types of 
learning environment. Enabling and constraining a study of care work. 
Journal of Workplace Learning, 20(2), 84-97. 

Ellström, Per-Erik (1996a). Arbete och lärande – förutsättningar och hinder 
för lärande i dagligt arbete. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Ellström, Per-Erik (1996b). Rutin och reflektion. Förutsättningar och hinder 
för lärande i dagligt arbete. I Ellström Per-Erik, Gustavsson, Bernt & 
Larsson, Staffan (Red.). Livslångt lärande (s. 142-179). Lund: 
Studentlitteratur. 

Ellström, Per-Erik (2001). Integrating Learning and Work: Problems and 
Prospects. Human Resource Development Quarterly, 12(4), 421-435. 

- 256 - 



Referenser 
 

Ellström, Per-Erik (2004). Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande i 
arbetslivet. I Ellström, Per-Erik & Hultman, Glenn (Red.). Lärande och 
förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet (s. 17-40). Lund: 
Studentlitteratur.  

Ellström, Per-Erik (2006a). Two Logics of Learning. In Antonacopoulou, 
Elena, Jarvis, Peter, Andersen, Vibeke, Elkjaer, Bente & Høyrup, Steen 
(Eds). Learning, Working and Living. Mapping the Terrain of Working 
Life Learning (pp. (33-49). New York, NY: Palgrave Macmillan. 

Ellström, Per-Erik (2006b). The meaning and role of reflection in informal 
learning at work. In Boud, David, Cressey, Peter & Docherty, Peter 
(Eds.). Productive Reflection at Work (pp. 43-53). London: Routledge. 

Ellström, Per-Erik & Kock, Henrik. (Red.) (2008). Mot ett förändrat 
ledarskap? Om chefers arbete i team- och processorganiserad 
verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

Elmore, Richard F. (1979/1980). Backward Mapping, Implementation 
Research and Policy Decisions. Political Science Quartely, 94(4),            
601-616. 

Erlingsdóttir, Gudbjörg (1999). Förförande idéer – kvalitetssäkring i hälso- 
och sjukvården. Diss. Lunds universitet: Ekonomihögskolan.  

Eriksson-Zetterquist, Ulla (2009). Institutionell teori – idéer, moden, 
förändring. Malmö: Liber. 

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: 
Polity Press. 

Fairclough, Norman (1995). Critical Discourse Analysis. The Critical Study 
of Language. London: Longman. 

Firestone, William A. (1993). Alternative Arguments for Generalizing from 
Data as Applied to Qualitative Research. Educational Researcher, 22(4), 
16-23. 

Fjellström, Staffan, Sahlman, Jan-Erik, Thunehed, Ann-Christin, Thylin, Per 
Gunnar, Westergård, Bo (1994). Från underställd till medarbetare. Om 
möjligheter att utveckla medarbetarskap. Skellefteå: PU-konsult AB. 

Fuller, Alison &  & Unwin, Lorna (2004). Expansive learning environments: 
integrating organizational and personal development. In Rainbird, Helen, 
Fuller, Alison & Munro, Anne (Eds.). Workplace Learning in Context 
(pp. 126-144). London: Routledge. 

Furusten, Staffan (1995). The Managerial Discourse – A Study of the Crea-
tion and Diffusion of Popular Management Knowledge. Diss. Uppsala: 
Doctoral thesis no 60, Department of Business Studies, University of 
Uppsala. 

- 257 - 



Referenser 
 

Furusten, Staffan (1996). Den populära managementkulturen – om 
produktion och spridning av populär ”kunskap” om företagsledning. 
Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag. 

Furusten, Staffan (2002). Från idé till institution. I Bejerot, Eva & 
Hasselbladh, Hans (Red.). Kvalitet utan gränser. En kritisk belysning av 
kvalitetsstyrning (s 19 – 39). Lund: Academia Adacta  AB. 

Furusten, Staffan (2007). Den institutionella omvärlden. Malmö: Liber. 
Gatu, Harald (2006). Hållbara arbetsplatser. Botemedel mot ett sjukt 

arbetsliv?. Stockholm: Arbetslivsinstitutet och Saltsa. 
Greasley, Kay, Bryman, Alan, Dainty, Andrew, Price, Andrew, Naismith, 

Nicola & Soetanto, Robby (2008). Understanding empowerment from an 
employee perspective. What does it mean and do they want it?. Team 
Performance Management, 14(1-2), 39-55. 

Greenwood, Royston, Oliver, Christine,  Sahlin, Kerstin & Suddaby, Roy 
(2008). Introduction. In Greenwood, Royston, Oliver, Christine, Sahlin, 
Kerstin & Suddaby, Roy (Eds.). The Sage Handbook of Organizational 
Institutionalism (pp. 1-46). London: Sage. 

Grönlund, Anne (2004). Flexibilitetens gränser. Diss. Umeå: Boréa 
Bokförlag. 

Gustafsson, Lennart (1994). Ge järnet! – en idébok för engagerat 
medarbetarskap. Stockholm: Industrilitteratur. 

Gustavsson, Bernt (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk 
belysning. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Hackman, Richard, J. & Oldham, Greg R. (1976). Motivation through the 
Design of Work: Test of a Theory. Organizational behavior and human 
performance, 16, 250-279. 

Hallin, Bo & Siverbo, Sven (2002). Jakten på den goda styrningen – En 
kunskapsöversikt kring styrning och organisation inom hälso- och 
sjukvården. Rapport nr 3:2002. Göteborg: Centrum för hälso- och 
sjukvårdsanalys. 

Ham, Christopher & Hill, Michael (1993). The Policy Process in the Modern 
Capitalist State. (2nd edition). London: Harvester Wheatcheaf. 

Hultman, Glenn & Klasson, Alger (1995). Förändringens dynamik - en 
problematisering av förändringsprocesser, delaktighet och lärande. LiU-
PEK-R-173. Linköping: Institutionen för pedagogik och psykologi, 
Linköpings universitet. 

Hällstén, Freddy (2007). Medarbetarskap i praktiken – karta och kompass för 
förändring. I Tengblad, Stefan, Hällstén, Freddy, Ackerman, Christer & 
Velten, Johan. Medarbetarskap. Från ord till handling (s 136-152). 
Malmö: Liber AB. 

- 258 - 



Referenser 
 

Hällsten, Freddy (2008). Förmåga till medarbetarskap. I Vahlne Westerhäll, 
Lotta (Red.). Arbets(o)förmåga – ur ett mångdisciplinärt perspektiv         
(s 89-112). Stockholm: Santérus Förslag. 

Hällsten, Freddy & Tengblad, Stefan. (Red.). (2002). Personalansvar och 
Medarbetarskap. Göteborg: Bokförlaget Bas. 

Hällstén, Freddy & Tengblad, Stefan. (Red). (2006). Medarbetarskap i 
praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Hällstén, Freddy & Tengblad, Stefan (2007). En plattform för ett myndigt 
medarbetarskap. I Tengblad, Stefan, Hällstén, Freddy, Ackerman, 
Christer & Velten, Johan. Medarbetarskap. Från ord till handling (s 153-
173). Malmö: Liber AB. 

Hägerfors, Ann & Brattgård, Bengt (1992). Bred delaktighet i 
förändringsarbete. Översikt över de senaste årens forskning. MDA-
rapport 1992:3. Stockholm: Arbetsmiljöfonden och NUTEK 

Høyrup, Steen, (2006). Reflection in Learning at Work. In Antonacopoulou, 
Elena, Jarvis, Peter, Andersen, Vibeke, Elkjaer, Bente & Høyrup, Steen 
(Eds). Learning, Working and Living. Mapping the Terrain of Working 
Life Learning (pp. 85-101). New York, NY: Palgrave Macmillan. 

Illeris, Knud (2001). Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx. Lund: 
Studentlitteratur. 

Irfaeya, Wajda (2008). Employee Responsibility. Conceptualization, 
Validation, Determinants, and Outcomes. Diss. Göteborg: School of 
Business, Economics and Law. University of Gothenburg.  

Jaffee, David (2001). Organization Theory: Tension and Change. New York: 
McGraw-Hill. 

Jepperson, Ronald L. (1991). Institutions, Institutional Effects, and 
Institutionalism. In i Powell, Walter W. & DiMaggio, Paul J. (Eds.). The 
New Institutionalism in Organizational Analysis (pp. 143-163). Chicago: 
The University of Chicago Press. 

Johansson, Roine (2002). Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. 
Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, Roine (2006). Nyinstitutionell organisationsteori – från sociologi i 
USA till socialt arbete i Sverige. I Grape, Ove, Blom, Björn & Johansson, 
Roine (Red). Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer (s 17-45). Lund: Studentlitteratur. 

Jonsson, Karin (2003). Från vision till verklighet? – En studie om förank-
ringen av en personalpolicy i en kommunal förvaltning. D-uppsats nr 
2003:5. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet. 

Karasek, Robert & Theorell, Töres (1990). Healthy Work: Stress, 
Productivity, and the Reconstruction of Working Life. New York: Basic 
Books. 

- 259 - 



Referenser 
 

Kelley, Robert E. (1988). In Praise of Followers. Harvard Business Review, 
66(6), 142-148. 

Kelley, Robert E. (2008). Rethinking Followership. In Riggio, Ronald E., 
Chaleff, Ira & Lipman-Blumen, Jean (Eds.). The Art of Followership. 
How Great Followers Create Great Leaders and Organizations (pp. 5-
15). San Francisco: Jossey-Bass. 

Kinlaw, Dennis C.(1995). Medarbetarskap – att på bästa sätt använda och 
utveckla de anställdas kompetens. Lund: Studentlitteratur. 

Kronvall, Kai, Olsson, Eric & Sköldborg, Torgny (1991). Förändring och 
lärande. En utmaning för offentlig sektor. Lund: Studentlitteratur. 

Kouzes, James M. & Mico, Paul S. (1979). Domain Theory: An Introduction 
to Organizational Behavior in Human Service Organizations. The Journal 
of Applied Behavioral Science, 15, 449-469. 

Kullén Engström, Agneta (2009). Ledarskap och medarbetarskap vid 
strukturella förändringar i hälso- och sjukvården. Nyckelaktörers och 
medarbetares upplevelser. Diss. Göteborg: Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap. 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Larsson, Staffan (2001). Om generalisering från kvalitativa studier. Bidrag 
till konferensen Ethnography and learning. Stockholm 14 – 15 mars 
2001. 

Larsson, Staffan (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik, 
25, (16-35). 

Latour, Bruno (1986a). The powers of association. In Law, John (Ed.). 
Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?. London: 
Routledge & Kegan Paul. 

Latour, Bruno (1986b). Förbindelsens makt. I Latour, Bruno (1998). 
Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens 
sociologi (s 41-58). Stockholm: Santérus Förlag. 

Latour, Bruno (1987). Science in Action. How to follow scientists and 
engineers through society. Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press. 

Lee, Mushin & Koh, Joon (2001). Is empowerment really a new concept?. 
The International Journal of Human Resource Management, 12(4), 684-
695. 

Lindencrona, Gustaf (1961). I Hederberg, Hans (Red.). Unga liberaler. Nio 
inlägg i idédebatten. Stockholm: Bonniers Förlag AB. 

Linder, Stephen H. & Peters, B. Guy (1987). A design perspective on policy 
implementation: The fallacies of misplaced prescription. Policy Studies 
Review 6(3), 459-475. 

- 260 - 



Referenser 
 

Lindgren, Gerd (1999). Klass, kön och kirurgi. Relationer bland 
vårdpersonal i organisationsförändringens spår. Malmö: Liber AB. 

Lundmark, Annika (1998). Utbildning i arbetslivet. Utgångspunkter och 
principer för planering och genomförande av personalutbildning. Lund: 
Studentlitteratur. 

Mahon, Rianne (1994). Wage-Earners and/or Co-Workers? Contested Identi-
ties. Economic and Industrial Democracy – An International journal, 
15(3), 355-383. 

Magnusson, Lars (1999). Ett arbetsliv i förändring - Sverige 1950-2000. I 
SOU:1999:69. Individen och arbetslivet. Perspektiv på det samtida 
arbetslivet kring sekelskiftet 2000 (s 27-39). Slutbetänkande från 
Arbetslivsdelegationen. Stockholm: Fakta Info Direkt. 

Mazza, Carmelo, Sahlin-Andersson, Kerstin & Strandgaard Pedersen, Jesper 
(1998). MBA: European Constructions of an American Model. SCORE 
Rapportserie 1998:4. Stockholm: Stockholms Universitet.  

Majone, Giandomenico & Wildavsky, Aaron (1979/1984). Implementation as 
Evolution. In Pressman Jeffrey L. & Wildavsky, Aaron (1984). 
Implementation. (3rd edition, Expanded) (pp. 163-180) Berkley and Los 
Angeles, California: University of California Press. 

McLaughlin, Milbrey W.(1976). Implementation as Mutual Adaptation: 
Change in Classroom Organization. In Williams, Walter & Elmore, 
Richard F. (Eds.). Social program implementation (pp. 167-180). New 
York: Academic Press, Inc. 

McLaughlin, Milbrey W. (1987). Learning from experience: Lessons from 
policy implementation. Educational Evaluation and Policy Analysis, 
9(2), 171-178. 

McLaughlin, Milbrey W. (1990), The Rand change agent study revisted: 
Macro perspectives and micro realities. Educational Researcher, 19(9), 
11-16. 

McLaughlin, Milbrey W. (1999). Listening and Learning from the Field: 
Tales of Policy Implementation and Situated Practice. In Hargreaves, 
Andy, Lieberman, Ann, Fullan, Michael & Hopkins, David (Eds.). 
International Handbook of Educational Change. (pp. 70-84). Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers. 

McLaughlin, Milbrey W. & Talbert, Joan E. (1993). Contexts that matter for 
teaching and learning: Strategic opportunities for meeting the nation´s 
educational goals. Stanford: Center for Research on the Context of 
Secondary School Teaching, Stanford University. 

Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur. 

- 261 - 



Referenser 
 

Meyer, John W. & Brian, Rowan (1977). Institutionalized Organisations: 
Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology. 
83, 340-363.  

Mezirow, Jack (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San 
Francisco:  Jossey Bass. 

Mezirow, Jack (2003). Changing Perspective: Theory and Practice of 
Transformative Learning. In Hagström, Tom (Ed.). Adult Development in 
Post-Industrial Society and Working Life. Stockholm Lectures in 
Educology. Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms 
universitet. 

Miles, Matthew, B. & Huberman, Michael, A. (1994). Qualitative Data 
Analysis. An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, California: Sage 
Publications. 

Mintzberg, Henry (2000). The Rise and Fall of Strategic Planning. London: 
Prentice-Hall. 

Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Bokförlaget 
Daidalos AB. 

Morrell, Kevin & Wilkinson, Adrian (2002). Empowerment: through the 
smoke and past the mirrors?. Human Resource Development 
International, 5(1), 119-130. 

Municio, Ingegerd (1995). Genomförande – Vem tolkar beslut och vem ser 
till att reformer blir mer än ord?. Skolverkets monografiserie. 
Stockholm: Skolverket. 

Møller, Claus (1994). Employeeship: The Necessary Prerequisite for 
Empowerment. Empowerment  in Organizations, 2(2), 4-13. 

Ohlsson, Jon (2004). Lärande organisation som pedagogisk idé. I Ohlsson, 
Jon (Red.). Arbetslag och lärande. Lärares organiserande av samarbete i 
organisationspedagogisk belysning (s 31-52). Lund: Studentlitteratur. 

Palm, Kristina (2003). Revolutionen som kom av sig. Avbyråkratisering och 
medarbetarskap. Licentiatavhandling. Stockholm: Institutionen för 
industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska Högskolan. 

Palumbo, Dennis J. (1987). III Symposium: Implementation: What have we 
learned and still need to know. Policy Studies Review, 7 (1), 91-102. 

Patton, Michael Quinn (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. 
(3rd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc. 

Petersson, Bo (1994). Forskning och etiska koder. Nora: Bokförlaget Nya 
Doxa. 

Phillips, Nelson, Lawrence, Thomas B. & Hardy Cynthia (2004). Discourse 
and institutions. Academy of Management Review, 29(4), 635-652. 

 

- 262 - 



Referenser 
 

Phillips, Nelson & Malhotra, Namrata (2008). Taking Social Construction 
Seriously: Extending the Discursive Approach in Institutional Theory, In 
Greenwood, Royston, Oliver, Christine, Sahlin, Kerstin & Suddaby, Roy 
(Eds.). The Sage Handbook of Organizational Institutionalism  (pp. 702-
720). London: Sage. 

Quinn, Barbara E., Cooke, Robert S. & Kris, Andrew (2000). Shared 
Services. Mining for Corporate Gold. London: Prentice Hall. 

Redman, Tom, Snape, Ed, Wass, Joanne & Hamilton, Peter (2007). 
Evaluating the human resource shared services model: evidence from the 
NHS. The International Journal of Human Resource Management, 18(8), 
1486-1506. 

Rost, Joseph (2008). Followership: An Outmoded Concept. In Riggio, 
Ronald E., Chaleff, Ira & Lipman-Blumen, Jean (Eds.). The Art of 
Followership. How Great Followers Create Great Leaders and 
Organizations (pp. 53-64). San Francisco: Jossey-Bass. 

Rogberg, Martin (2006). Den modeföljande organisationen. Om acceptansen 
av TQM och andra populära managementmodeller. Diss. Stockholm: 
EFI, Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm. 

Rönnmar, Mia (2000). Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – från 
arbetsgivarprerogativ till krav på saklig grund. I Numhauser-Henning, 
Ann (Red.). Perspektiv på likabehandling och diskriminering (s 283-
311). Lund: Juristförlaget. 

Røvik, Kjell Arne (2000). Moderna organisationer. Trender inom 
organisationstänkandet vid millennieskiftet. Malmö: Liber AB. 

Sabatier, Paul A. (1986). Top-down and Bottom-up. Approaches to 
Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis. 
Journal of Public Policy, 6(1), 21-48. 

Sahlin-Andersson, Kerstin (1997). Kvinnoyrken i omvandling. Om ändrade 
gränser och relationer i sjukvården. I SOU 1997:83. Om makt och kön -  i 
spåren av offentliga organisationers omvandling. Sundin, Elisabeth  
(Red.). Stockholm: Fritzes. 

Sahlin Kerstin & Wedlin, Linda (2008). Circulating Ideas: Imitation, 
Translation and Editing. In Greenwood, Royston, Oliver, Christine, 
Sahlin, Kerstin & Suddaby, Roy (Eds.). The Sage Handbook of 
Organizational Institutionalism (pp. 218-242). London: Sage. 

Sandgren, Per Anders (2009). Inkorporerad. Om vår kallelse till 
medarbetarskap i kyrkan. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag AB. 

Schön, Donald A. (1983/1991). The Reflective Practitioner. How 
Professionals Think in Action. Aldershot: Ashgate Arena. 

- 263 - 



Referenser 
 

Schulman, Donniel S., Harmer, Martin J., Dunleavy, John R. & Lusk, James 
S.  (1999). Shared Services. Adding Value to the Business Units. New 
York: John Wiley & Sons, Inc.. 

Scott, Richard W. & Meyer, John W. (1983/1991). The Organization of 
Societal Sectors: Propositions and Early Evidence. In Powell, Walter W. 
& DiMaggio, Paul J. (Eds.). The New Institutionalism in Organizational 
Analysis (pp. 108-140). Chicago: The University of Chicago Press. 

Spreitzer, Gretchen M (1995). Psychological Empowerment in the 
Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. The Academy of 
Management Journal, 38(5), 1442-1465. 

Starrin, Bengt (1994). Om distinktionen  kvalitativ-kvantitativ i social 
forskning. I Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (Red.). Kvalitativ 
metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 

Stake, Robert. E. (2005). Case Studies. In Denzin, Norman K. & Lincoln, 
Yvonna S.(Eds.). The Sage Handbook of  Qualitative Research. (3rd 
edition)  (pp. 443-466). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Stockhult, Helén (2005). Medarbetaransvar – ett sätt att visa värderingar. 
En konceptualisering av medarbetarnas ansvar och ansvarstagande i 
callcenter. Licentiatavhandling. Örebro: Örebro Studies in Business I, 
Örebro universitet 

Stråth, Bo (2000). Mellan medbestämmande och medarbetare. Metall och 
samhällsutvecklingen 1957-1976. Stockholm: Metall. 

Stråth, Bo (2002). 1968: from Co-determination to Co-worker. The Power of 
Language. Thesis Eleven, 68, 64-81. 

Styhre, Alexander (2004). Becoming empowered: organization change in a 
telecom company. The International Journal of Human Resource 
Management, 15(8), 1445-1462. 

Sundin, Elisabeth & Wikman, Anders (2004). Arbetslivsförändringar och nya 
produktionsformer. I Gustafsson, Rolf Å. & Lundberg, Ingvar (Red.) 
Arbetsliv och hälsa 2004 (s 11-36). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Tengblad, Stefan (2003). Den myndige medarbetaren – Strategier för ett 
konstruktivt medarbetarskap. Malmö: Liber Ekonomi. 

Tengblad, Stefan (2007). Medarbetarskapets innebörd och betydelse. I 
Tengblad, Stefan, Hällstén, Freddy, Ackerman, Christer & Velten, Johan, 
Medarbetarskap. Från ord till handling. Malmö: Liber AB. 

Tengblad, Stefan, Ackerman, Christer, Hällstén, Freddy & Velten, Johan 
(2007). Medarbetarskap. Från ord till handling. Malmö: Liber AB. 

Tengblad, Stefan, Rovio-Johansson, Airi, Hällstén, Freddy, Andersson, 
Thomas & Irfaeya, Wajda (2006). Medarbetarskap i det moderna 
arbetslivet. Programbeskrivning  juni 2006. Göteborg: 
Handelshögskolan. 

- 264 - 



Referenser 
 

Theorell, Töres (2003). Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för 
folkhälsan? Kunskapssammanställning. Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut 2003:46 

Thomander, Adolf (1921). Glädjebebåderskor: Kvinnans medarbetareskap i 
evangelium betraktat i skriftens ljus. (2:a upplagan). Jönköping: H. Hall 
Boktryckeri-Aktiebolags förlag. 

Thomas, Kenneth W. & Velthouse, Betty A. (1990). Cognitive Elements of 
Empowerment: An ”Interpretive” Model of Intrinsic Task Motivation. 
Academy of Management Review, 15(4), 666-681. 

Thorsén Lind, Marie-Louise (1998). Kundfokus och medarbetarskap: om 
företagsledning för 2000-talet. Stockholm: SAF. 

Tobin, Gerard A. & Begley, Cecily M. (2004). Methodological rigour within 
a qualitative framework. Journal of Advanced Nursing, 48(4), 388-396. 

Tolbert, Pamela S. & Zucker, Lynne G. (1996). The Institutionalization of 
Institutional Theory, In Clegg, Stewart R., Hardy, Cynthia & Nord, 
Walter R. (Eds.). Handbook of Organization Studies. London: Sage 
Publications. 

Ulrich, Dave (1995). Shared Services: From Vogue to Value. Human 
Resource Planning, 18, 12-23. 

Wallenberg, Jan (2008). Från förhandlingskultur till samverkanskultur i 
offentlig sektor. I Levinson, Klas & Wallenberg, Jan (Red.). 
Medbestämmande i det nya arbetslivet. Forskare analyserar och 
diskuterar inflytande i arbetslivet (s 60-75). Arbetsliv i omvandling, 
2008:1. Växjö: Växjö universitet. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: 
Studentlitteratur. 

Wilhelmson, Lena (1998). Lärande dialog. Samtalsmönster, 
perspektivförändring och lärande gruppsamtal. Diss. Stockholm: 
Pedagogiska institutionen och Arbetslivsinstitutet. 

Wilhelmson, Lena & Döös, Marianne (2002). Dialogkompetens för 
utveckling i arbetslivet. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som 
teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 

Wooten, Melissa & Hoffman, Andrew J. (2008). Organizational Fields: Past, 
Present and Future. In Greenwood, Royston, Oliver, Christine, Sahlin, 
Kerstin & Suddaby, Roy (Eds.). The Sage Handbook of Organizational 
Institutionalism (pp. 130-147). London: Sage. 

 
 

- 265 - 



Referenser 
 

- 266 - 

Yardley, Lucy & Marks, David F. (2004). Introduction to research methods 
in clinical and health psychology. In Marks, David F. & Yardley, Lucy 
(Eds.). Research Methods for Clinical and Health Psychology. London: 
Sage Publications. 

Yin, Robert K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber 
AB. 

Ödman, Per-Johan (1994). Tolkning förståelse vetande. Hermeneutik i teori 
och praktik. Stockholm: Nordstedts Förlag. 

Östergren, Katarina & Sahlin-Andersson, Kerstin (1998). Att hantera skilda 
världar. Läkares chefskap i mötet mellan profession, politik och 
administration. Stockholm: Landstingsförbundet. 



LINKÖPING STUDIES IN BEHAVIOURAL SCIENCE 
 

129. RIESBECK, EVA.  På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den 
matematikdidaktiska diskursen. 2008. 978-91-7393-948-5. 

130. LUNDIN, ANNA. Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till 
konsolidering. 2008. ISBN: 978-91-7393-891-4.SLUT 

131. OLSON, MARIA. Från nationsbyggare till global marknadsnomad. Om 
medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet. 2008. ISBN: 
978-91-7393-890-7. 

132 AXELSSON, ROSE-MARIE. Formbara människor – Högre utbildning och 
arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor. 2008. ISBN: 
978-91-7393-868-6. 

133 AYTON, KATARINA. An ordinary school child: Agency and authority in 
children’s schooling. .2008. ISBN: 978-91-7393-834-1. 

134 AX MOSSBERG, MARGARETA. Var dags lärande – Om lärande i ett 
arbetsmarknadsprojekt. 2008. ISBN: 978-91-7393-804-4. 

135. ENGSTRÖM, INGER. Young Drivers and their Passengers  Crash Risk and 
Group Processes. 2008. ISBN: 978-91-7393-766-5. 

136. WIGG, ULRIKA. Bryta upp och börja om Unga svenskars berättelser om 
flyktingskap,skolgång och identitet. 2008. ISBN 978-91-7393-755-9. 

137. WALLO, ANDREAS. The Leader as a Facilitator of Learning at Work – A 
study of learning-oriented leadership in two industrial firms. 2008. ISBN 
978-91-7393-747-4. 

138. LUNDBERG, MARTIN. Överläggningar om hållbar utveckling. En studie 
av studiecirkelsamtal. 2008. ISBN 978-91-7393-737-5. 

139.  MUKAMA, EVODE. Information and Communication Technology  in 
teacher education. Thinking and learning in computer-supported social 
practice. 2009. ISBN 978-91-7393-722-1. 

140. NYSTRÖM, SOFIA. Becoming a Professional -A Longitudinal Study of 
Political Scientists' and Psychologists' Professional Trajectories from Higher 
Education to Working Life. 2009.ISBN 978-91-7393-691-0. 

141. BOLANDER, EVA. Risk och bejakande. Sexualitet och genus i 
sexualupplysning och undervisning i TV. 2009. ISBN 978-91-7393-685-9. 

142. JOHNSSON HARRIE, ANNA. Staten och läromedlen. En studie av den 
svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991. 2009. 
ISBN 978-91-7393-616-3. 

143. JUNGERT, TOMAS. Self-efficacy, Motivation and Approaches to Studying 
- A longitudinal study of Y and how engineering students perceive their 
studies and transition to work. 2009. ISBN: 978-91-7393-590-6. 



144. ELVSTRAND, HELENE. Delaktighet i skolans vardagsarbete. 2009.  
ISBN:  978-91-7393-584-5 

145. BLOMQVIST, SUZANNE. Kompetensutnyttjande i mångprofessionella 
psykiatriska team. 2009. ISBN 978-91-7393-553-1 

146. HÖGBERG, RONNY. Motstånd och konformitet. Om manliga yrkes- 
elevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena. 2009              
ISBN: 978-91-7393-543-2 

147. RASOAL, CHATO. Ethnocultural Empathy. Measurement, psychometric 
properties, and differences between students in health care education 
programmes. 2009. ISBN 978-91-7393-471-8 

148. HEGENDER, HENRIK. Mellan akademi och profession. Hur lärarkunskap 
formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning. 2010. ISBN 
978-91-7393-526-5 

149.  DAMBER, ULLA. Reading for Life. Three studies of Swedish Students’ 
Reading Development. 2010. ISBN: 978-91-7393-455-8 

150. GAHAMANYI, MARCEL. Mathematics at Work. A Study of Mathematical 
Organisations in Rwandan Workplaces and Educational Settings. 2010.  
ISBN: 978-91-7393-459-6 

151. WISTUS, SOFIA. Det motsägelsefulla partnerskapet. En studie av 
utvecklingspartnerskap som organiseringsform inom EQUAL-programmet. 
2010. ISBN: 978-91-7393-422-0 

152. WIDÉN, PÄR. Bedömningsmakten. Berättelser om stat, lärare och elev, 
1960-1995. 2010. ISBN:978-91-7393-372-8 

153. SANDLUND, MONICA. Lärare med utländsk bakgrund. Sju 
yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang. 2010.             
ISBN: 978-91-7393-371-1 

154. MUGISHA, INNOCENT SEBASAZA. Assessment and Study Strategies.   
A study among Rwandan Students in Higher Education. 2010.                                      
ISBN: 978-91-7393-340-7  

155.  ALM, FREDRIK. Uttryck på schemat och intryck i klassrummet. En studie 
av lektioner i skolor utan timplan. 2010. ISBN: 978-91-7393-322-3 

156. LÖGDLUND, ULRIK. Networks and Nodes. Practices in Local Learning 
2011. ISBN: 978-91-7393-249-3 

157. SIN, SAMANTHA (AKA HSIU KALOTAY), An Investigation of 
Practitioners’ and Students’ Conceptions of Accounting Work. 2011.                                    
ISBN: 978-91-7393-174-8 

158.      BIRBERG THORNBERG, ULRIKA, Fats in Mind. Effects of Omega-3  
Fatty Acids on Cognition and Behaviour in Childhood. 2011. ISBN: 978-91- 
7393- 164-9 




	Innehåll
	Förord
	1. Inledning
	1.1 En idés resa – teoretiskt ramverk
	1.2 Idén om medarbetarskap 
	1.3 Tidens anda 
	1.3.1 Arbetslivets omvandling
	1.3.2 Individualiseringstendensen
	1.3.3 Förändrade relationer och ledningsprinciper

	1.4 Syfte och frågeställningar
	1.5 Avhandlingens disposition

	2. Medarbetarskap – några infallsvinklar
	2.1 Medarbetarskap i ett historiskt perspektiv
	2.1.1 Medarbetarskap – vem äger idén?
	2.1.2 Ökat fokus på medarbetarskap från 1990-talet

	2.2 Medarbetarskapsbegreppet – en analys
	2.2.1 Medarbetare
	2.2.2 Medarbetarskap

	2.3 Tidigare forskning om medarbetarskap
	2.3.1 Medarbetarskap som ett relationellt begrepp
	2.3.2 Det goda medarbetarskapet
	2.3.3 Medarbetaransvar – en aspekt av medarbetarskap
	2.3.4 Medarbetarskap i praktiken

	2.4 Närliggande begrepp till medarbetarskap
	2.4.1 Followership
	2.4.2 Empowerment

	2.5 Avhandlingen i relation till tidigare forskning 

	3. Ett nyinstitutionellt perspektiv
	3.1 Nyinstitutionell teori
	3.2 Nyinstitutionell teori i skandinavisk tappning
	3.3 Idémodellen – ”Travels of Ideas”
	3.3.1 Ideérs ursprung och mottagande av idéer
	3.3.2 Idéproduktion
	3.3.3 Översättningsperspektivet

	3.4 Idéer, moden, institution och tidsanda
	3.5 Diskurs 
	3.6 Diskursbegreppet i nyinstitutionell teori
	3.6.1 Diskursens sammanhang och dynamik
	3.6.2 Diskurs och institutionalisering

	3.7 Institutionalisering och institutionell förändring
	3.8 Sammanfattande reflektioner

	4. Översättning i ett implementerings- och lärandeperspektiv
	4.1 Implementering
	4.1.1 Top-down kontra bottom-up perspektivet
	4.1.2 Lärande- och utvecklingsperspektiv

	4.2 Lärande och förändring
	4.2.1 Reflektion
	4.2.2 Dialog och lärande gemenskaper
	4.2.3 Delaktighet och stödjande ledarskap
	4.2.4 Kontextuella och individuella faktorer

	4.3 Integrering av teorier och begrepp 
	4.3.1 Begreppen lärande och ömsesidig anpassning fördjupar översättningsperspektivet
	4.3.2 Mötet mellan idé och subjekt
	4.3.3 En sammanfattande begreppsram


	5. Metod
	5.1 Metodologiska utgångspunkter
	5.2 Kvalitativt inriktad flerfallstudie
	5.3 Tillvägagångssätt
	5.3.1 Urval av organisationer och enheter
	5.3.2 Undersökningsdesign 
	5.3.3 Pilotstudie
	5.3.4 Genomförande av studien vid landstinget
	5.3.5 Genomförande av studien vid det statliga bolaget
	5.3.6 Datainsamlingsmetoder
	Intervjuer
	Observationer
	Dokument

	5.3.7 Återföring av resultat

	5.4 Bearbetning och analys av data
	5.5 Kvalitetsaspekter på studien
	5.5.1 Etiska aspekter 
	5.5.2 Tillförlitlighet och trovärdighet
	5.5.3 Studiens räckvidd


	6. Fallorganisationerna – studiens kontext
	6.1 Landstinget
	6.1.1 Landstingets organisation – domäner och aktörer
	Den politiska domänen
	Den administrativa domänen
	Den professionella domänen
	Domänerna i förhållande till varandra

	6.1.2 Den studerade förvaltningen
	6.1.3 Den studerade enheten 

	6.2 Det statliga bolaget
	6.2.1 Det statliga bolagets organisation och styrning
	6.2.2 Det studerade servicebolaget 
	6.2.3 Shared service, servicebolagets organisationsform
	6.2.4 Lokal tillämpning av shared service
	6.2.5 De studerade grupperna


	7. Medarbetarskap i landstinget
	7.1 Bakgrund 
	7.2 Organisationens officiella definition av medarbetarskap
	7.3 Syftet med att lyfta upp medarbetarskapet
	7.4 Utvecklingsprogram kring medarbetarskap
	7.4.1 Organisation för implementering och stöd
	7.4.2 Insatser från förvaltningsledning

	7.5 Medarbetarskapsprocessen i verksamhets-området 
	7.6 Medarbetarskapsprocessen vid intensiv-vårdsavdelningen
	7.6.1 Medarbetarnas upplevelse av arbetet med medarbetarskap och attityder kring det
	7.6.2 Konsekvenser av arbetet med medarbetarskap för arbetsplatsen
	7.6.3 Konsekvenser av arbetet med medarbetarskap för individen

	7.7 Att vara medarbetare 
	7.7.1 Medarbetare i relation till andra beteckningar
	7.7.2 Medarbetare i organisationen
	7.7.3 Den gode medarbetaren och medarbetaren med ett icke önskvärt beteende
	7.7.4 Förändringar över tid som berör medarbetarrollen

	7.8 Tolkning av medarbetarskapsbegreppet
	7.8.1 Medarbetarna vid den studerade enheten
	7.8.2 Lokala chefer
	7.8.3 Personalspecialister på förvaltningsnivå
	7.8.4 Strateger på landstingsnivå

	7.9 Medarbetarskap och ledarskap
	7.9.1 Medarbetare och enhetschef
	7.9.2 Personalspecialister på förvaltningsnivå
	7.9.3 Strateger på landstingsnivå

	7.10 Sammanfattning

	8. Medarbetarskap i det statliga bolaget
	8.1 Bakgrund
	8.2 Organisationens officiella definition av medarbetarskap
	8.3 Syftet med att lyfta upp medarbetarskapet
	8.4 Utvecklingsprogram kring medarbetarskap
	8.4.1 Utformning och innehåll
	8.4.2 Organisation för implementering och stöd

	8.5 Medarbetarskapsutveckling vid IT-grupperna
	8.5.1 Medarbetarnas upplevelse av medarbetarskaps-programmen och attityder kring dem 
	8.5.2 Medarbetarnas upplevelse och attityder kring arbetet med medarbetarskap sammantaget
	8.5.3  Konsekvenser av arbetet med medarbetarskap för arbetsplatsen
	8.5.4 Konsekvenser av arbetet med medarbetarskap för individen

	8.6 Att vara medarbetare
	8.6.1 Medarbetare i relation till andra beteckningar
	8.6.2 Medarbetare i organisationen
	8.6.3 Den gode medarbetaren och medarbetaren med ett icke önskvärt beteende
	8.6.4 Förändringar över tid som berör medarbetarrollen

	8.7 Tolkning av medarbetarskapsbegreppet
	8.7.1 Medarbetarna vid den studerade enheten
	8.7.2 Gruppchefer
	8.7.3 Projektledning

	8.8 Medarbetarskap och ledarskap
	8.8.1 Medarbetare och gruppchefer
	8.8.2 Projektledning

	8.9 Sammanfattning

	9. En jämförande analys av idéns resa in i och genom de två organisationerna 
	9.1 Idén möter organisationen
	9.1.1 Resan in och den ”jordmån” idén landade i 
	9.1.2 Vad gjorde idén attraktiv? 

	9.2 Strategier för spridning och implementering av idén
	9.2.1 Grad av delaktighet i idéutvecklingen
	9.2.2 Styrning och frihetsgrader i genomförandet av medarbetarskapsprogrammen
	9.2.3 Kanaler för spridning av idén
	9.2.4 Strategi i relation till ”medarbetarsyn” och mål

	9.3 Översättning på organisationsnivån
	9.3.1 Konsulters medverkan i översättningsprocessen
	9.3.2 Synen på medarbetarskap
	9.3.3 Medarbetarskapsprogrammens innehåll

	9.4 Översättning på enhetsnivå
	9.4.1 Fokuserade teman inom medarbetarskapet
	9.4.2 Delaktighet och integrering i bearbetning av idén
	9.4.3 Idéns översättning till handling
	9.4.4 Karaktären av mötet mellan idén och enheterna

	9.5 Översättning på individnivå
	9.5.1 Det individuella mottagandet av idén
	9.5.2 Hur idén om medarbetarskap påverkat individen
	9.5.3 Att vara medarbetare 
	9.5.4  Medarbetarskapsbegreppets innebörd och hur chefer kan stödja medarbetarskapet
	9.5.5 Medarbetarskapsidéns betydelse i arbetet

	9.6 Avslutande reflektioner

	10. Diskussion
	10.1 Sammanfattning av studiens resultat
	10.1.1 Idén möter organisationen
	10.1.2 Strategier för spridning och översättning av idén
	10.1.3 Översättning i ord och handling

	10.2 Medarbetarskap i relation till den lokala kontexten
	10.2.1 Organisationens karaktär påverkar strategi
	10.2.2 Dissonans mellan idén om medarbetarskap och organisationsprinciper i det statliga bolaget
	10.2.3 Utveckling av en medarbetarkultur i landstinget

	10.3 Begreppet medarbetarskap – olika synsätt och gemensamma drag
	10.3.1 Gemensamma drag i medarbetarskapsbegreppet 
	10.3.2 Olika synsätt och spänningsfält
	Medbestämmande kontra nyttoperspektiv
	Möjligheter eller krav?
	Medarbetarskap som ett individuellt eller kollektivt begrepp

	10.3.3 Medarbetarskap i relation till ledarskap

	10.4 Medarbetarskap – en idé i tiden?
	10.4.1 Individualism och förändrade relationer
	10.4.2 Mode på väg att institutionaliseras?
	10.4.3 Moderna idéer skapar legitimitet

	10.5 Studiens teoretiska bidrag och praktiska implikationer 

	Summary
	Introduction
	Aim and research questions
	Theoretical framework
	New institutionalism and the idea model
	Implementation and learning
	Integration of theories and concepts

	Methods
	Results and analysis
	The idea encounters the organization
	Strategies for spreading and translating the idea
	Translation in word and action

	Discussion
	Co-workership in relation to the local context
	Co-workership from a content dimension 
	Co-workership – in tune with the time?

	Concluding remarks

	Referenser 


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.496 x 9.449 inches / 165.0 x 240.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20090225145340
       680.3150
       S5
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     No
     605
     620
    
     None
     Right
     1.4173
     0.0000
            
                
         Both
         107
         AllDoc
         110
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     8.5039
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     265
     264
     265
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





