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Förord 
 
Denna studie genomfördes inom Programmet för personal- och arbetsvetenskap, 
på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, 
under tio veckor, vårterminen 2011.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de tio medarbetare som intervjuades. Utan er 
medverkan hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även tacka ansvariga vid 
vardera kommuns Medarbetarakademi för det positiva bemötandet och er goda 
hjälp, er medverkan gjorde denna studie möjlig.  
 
Utöver dessa vill vi tacka våra opponenter med vars goda synpunkter studien 
gavs extra skärpa. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare, Ulrik Lögdlund, 
som har varit till stor hjälp under arbetet med studien. Tack till Kristofer 
Tengström för att du initierade idén kring studien, och till Sara Thor för att du 
varit med och höjt reliabiliteten som utomstående granskare. Slutligen vill vi 
tacka våra familjer och vänner som stöttat oss igenom hela vår utbildning. 
 
 
 
 

Tack så mycket! 
 
 

/Författarna 
Linköping, maj 2011 

  



 
 

  



 
 

Sammanfattning 
 
Den utbildningsinsats som studerats är en kommunöverskridande kompetens-
försörjningsinsats som genomförs av tre kommuner i Götaland. Då utbildnings-
insatser blivit en viktig del av attraktionskraften för personalintensiva 
verksamheter, och då medarbetarskap är ett sätt att uppnå målet med aktiva och 
medskapade anställda för organisationerna, ansåg vi att en studie av denna 
utbildningsinsats vore av intresse. Syftet med studien är att beskriva och granska 
utbildningsinsatsen Medarbetarakademin utifrån ett medarbetarperspektiv. Detta 
har gjorts med hjälp av frågeställningar som berört medarbetarnas motivation att 
söka sig till utbildningsinsatsen, vilka påverkanseffekterna har varit av 
utbildningsinsatsen och vad medarbetarna anser om utbildningsinsatsen. 
 
För att genomföra studien har en kvalitativ metod använts. Studien har 
övervägande varit induktiv, vilket innebär att den utgår ifrån empirin och inte 
tidigare forskning, dock finns det även vissa inslag av deduktion i studien, det 
vill säga att teori styrt empirin. Vid analysen har en fenomenografisk ansats 
använts. Här ligger fokus på att beskriva människors åsikter om fenomen i 
verkligheten med hjälp av exempelvis intervjustudier. Vi har av denna anledning 
valt att använda oss av ett antal intervjuer för att samla in data till studien. Den 
empiri som insamlades har sedan analyserats i ett antal steg.  Studiens centrala 
aspekter och dess olika innehåll från beskrivningskategorierna illustreras med 
hjälp av utfallsrummet. De aspekter som återfanns i empirin var personlig 
utveckling, ledarskap, relationell utveckling, grupprocess, organisations-
utveckling och allmän uppfattning. 
 
Inom aspekterna fann vi att respondenterna förväntade sig personlig utveckling 
och mer om ledarskap samt ledarskapsutveckling. De anser att de fick en 
personlig utveckling, att det såtts ett frö till gott ledarskap, att de fått mer 
förståelse för andra människor och konflikter samt fått verktyg att hantera 
gruppfaser, men enbart stärkt verktygen för att bidra till organisationens 
utveckling. De vill bidra i högre grad till organisationens utveckling och 
upplever att Medarbetarakademin är bra och utvecklande.  
 
De centrala aspekterna diskuterades sedan med hjälp av tidigare teori om 
medarbetarskap och de syften som angivits för utbildningsinsatsen Medarbetar-
akademin. Även respondenternas förbättringsförslag diskuterades med hjälp av 
den tidigare teorin kring medarbetarskap. Avslutningsvis diskuterades den 
metod som använts i studien och några förslag till fortsatt forskning. 
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1. Inledning  
 
Sverige står inför en av de största pensionsavgångarna hittills inom det närmaste 
decenniet. Enligt Europeiska kommissionen (2009) går befolkningsfördelningen 
i västvärden och Sverige mot en allt större andel pensionärer än tidigare. Den 
kommande bristen på lämplig arbetskraft i kombination med en annan syn på 
medarbetarens roll i organisationen leder till ett ökat fokus på 
kompetensförsörjning inom organisationerna. 
 
Utbildningsinsatser har blivit en allt viktigare del i attraktionskraften i 
personalintensiva serviceverksamheter, som kommuner och landsting, för att 
möta de olika krav som finns på organisationen. Jørgensen (2006) menar att 
arbetsorganisation och utbildning hör samman och att det finns tre dimensioner 
som inverkar på detta. Det livslånga lärandet påverkar från en sociokulturell 
utgångspunkt hur organisationerna anpassar arbetet för möta medarbetarnas 
förväntningar på arbetslivet. Jørgensen menar också att organisationen påverkas 
från en politisk-institutionell utgångspunkt där kommunpolitikernas 
förhandlingsspel direkt påverkar en kommunal organisations verksamhet. Vidare 
menar Jørgensen att marknaden påverkar organisationen från en teknisk-
ekonomisk utgångspunkt då vikten av att attrahera medarbetare accentueras när 
de förväntade stora kommunala pensionsavgångarnas inverkan på den framtida 
kompetensförsörjningen blir allt mer tydliga. SCB (Statistiska centralbyrån, 
2010) visar i sin statistik att det är bland ledarna som de framtida 
pensioneringarna väntas bli störst. Tengblad (2003) tillför att då resurserna hos 
dagens slimmade företag är begränsade kommer ett mer betonat och uttalat 
ansvar, och speciellt då ledningsansvar, att falla på medarbetarna. Anspråken på 
förtroende och självständighet inom arbetsorganisationen ökar. 
 
På utbildningen i personal och arbetsvetenskap gav flertalet föreläsare uttryck 
för detta samhällsproblem, vilket också blev vår inledande fråga för denna 
studie. För att undersöka hur framtidens problem med avseende på 
kompetensförsörjning inom kommunal verksamhet ska hanteras har vi undersökt 
en kommunöverskridande organisationsgemensam utbildningsinsats kallad 
Medarbetarakademin. Här såg vi denna utbildningsinsats som ett symptom på ett 
mer allomfattande samhällsfenomen. Detta symptom kan till exempel urskiljas i 
en grupp av framåtsträvande företag i Götaland, som beskrivs av Alexandersson 
et al. (2011) eller av de företagskluster, arbetsgivarringar och organisations-
gemensamma utbildningsinsatser som Hallqvist (2005) talar om.  
 
Denna strävan att gå samman verkar vara formad av tidens företagaranda, och 
de begynnande steg som tagits inför generationsväxlingen inom både privat och 
offentlig sektor, och kan ses antyda den resursknappa och omväxlande framtid 
som medarbetare och chefer kommer att leva i. 
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1.1. Medarbetarakademin 
 
För att svara upp till det förändrade klimat som kommunerna lever i, inledde tre 
kommuner i Götaland år 2005 ett samarbete om en utbildningsinsats vilken har 
fått namnet Medarbetarakademin. Utbildningsinsatsen genomförs två gånger per 
år och har för närvarande kapacitet för 20 deltagare från respektive kommun per 
omgång. Deltagarna får ta del av både gemensamma heldagsevent där alla 
deltagare i utbildningsinsatsen träffas och halvdagsevent där endast deltagare 
från samma kommun träffas.  
 
I verksamhetens egen informationsbroschyr beskrivs att Medarbetarakademins 
syfte är fyrfaldigt. Den ska stärka och utveckla ledarskapet i yrkesrollen, den ska 
stimulera personlig utveckling, den ska tillvarata medarbetarnas kunskaper och 
resurser, och slutligen ska den skapa förutsättningar för nätverk mellan 
personalgrupper i olika verksamheter. Därigenom menar arrangörerna av 
utbildningsinsatsen att medarbetarna förkovrar sig inom metoder för 
utvecklings- och förändringsarbete samt formar värdefulla nätverk. Dessutom 
menar arrangörerna att Medarbetarakademin, genom att skapa möjligheter till 
ledarskapsutveckling och organisatoriskt lärande, bidrar till att på längre sikt 
fylla kommunens behov av goda ledare. Utbildningsinsatsen inriktar sig till 
personer som kan och vill ta ansvar, medverkar till ett gott arbetsplatsklimat och 
utvecklar andra medarbetares förmågor och kunskaper, samt bidrar till 
verksamhetens framgångsrika förutsättning. 
 
1.2. Syfte 
 
Denna studie har som syfte att beskriva och granska utbildningsinsatsen 
Medarbetarakademin ur ett medarbetarperspektiv. Detta kan delas upp i två 
separata delar. Dels att ta reda på variationen av uppfattningar, bland 
medarbetare som genomgått medarbetarakademin, om vad som karaktäriserar 
utbildningsinsatsen, dels att ta reda på variationen av uppfattningar om hur 
utbildningsinsatsen ter sig jämfört med de syften och intentioner arrangörerna 
har ställt upp och vilket stöd för detta som finns inom medarbetarforskningen. 
Studien redogör även för tio kommunala medarbetares upplevda initiala orsaker 
till att söka till Medarbetarakademin, åsikter om, och uppfattade påföljande 
effekter av utbildningsinsatsen. 
 



3 
 

1.3. Frågeställningar 
 
Utifrån studiens syfte har följande tre frågeställningar formats: 
 
1. Vilka motiv har man till att delta i Medarbetarakademin? 

Här undersöks vilka faktorer och situationer som kan ligga bakom valet att 
genomgå utbildningsinsatsen. 
 

2. Vilka är de upplevda effekterna av Medarbetarakademin? 
Här undersöks vilka upplevda effekter respondenterna erhållit av 
utbildningsinsatsen, och jämförs med aktuell forskning och 
medarbetarakademins mål. 
 

3. Vilken upplevelse har man av Medarbetarakademin? 
Här undersöks vilka uppfattningar om Medarbetarakademin respondenterna 
har efter utbildningsinsatsen. 

 
Denna studie har undersökt Medarbetarakademin som delas av tre kommuner i 
Götaland. Studien riktar sig särskilt till de tre samarbetskommuner som ansvarar 
för Medarbetarakademins verksamhetsstyrning. En förhoppning är att den leder 
till ökad förståelse för medarbetarnas uppfattning om Medarbetarakademin och 
förtydligar förtjänster och brister inom och till viss mån utom 
utbildningsinsatsen. 
 
Studien har fokuserat på dem som deltagit i utbildningsinsatsen. Vi har valt att 
inte intervjua respondenternas chefer och inte heller dem som håller i 
utbildningen då detta inte rymts inom studiens syfte. 
 
Då syftet med denna studie inte bara är att beskriva Medarbetarakademin, utan 
även att granska utbildningsinsatsen i relation till den existerande forskningen 
om medarbetarskap, så presenterar vi här en kort sammanfattning av den 
forskning inom området som har relevans för studien. 
 
1.4. Medarbetarskap 
 

I vår tid behövs aktiva, medskapande människor för att åstadkomma en bättre 
värld, lokalt och globalt. Bergman och Klefsjö (2002, s.208).  

 
Ett sätt att uppnå målet med aktiva och medskapande anställda är att aktivt 
arbeta med medarbetarskap. Bergman och Klefsjö (2002) beskriver 
medarbetarskap som en verksamhet där det skapas möjligheter för alla att vara 
aktiva, initiativtagande och engagerade och på så vis bidra till utvecklingen. 
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Medarbetarskap är ett begrepp inom beteendevetenskapen som kan definieras på 
flera sätt. Bertlett (2011) definierar medarbetarskap som:  
 

The behavior that constitutes the dynamic process of mutual work relationships 
between two or more employees based on task and social abilities. Bertlett 
(2011, s.iii). 

 
De beteenden som utgör den dynamiska processen för ömsesidiga 
arbetsrelationer mellan två eller flera anställda, baserat på uppgifter och 
sociala förmågor. (Egen översättning). 

 
Detta kan jämföras med Tengblad (2003) som menar att medarbetarskap handlar 
om organisationens vilja att utveckla sitt sociala kapital.  
 

Med medarbetarskap [...] avses hur medarbetare hanterar relationen till sin 
arbetsgivare och till det egna arbetet. I medarbetarskapet ingår grad av 
ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt. Tengblad (2003, s.15). 

 
Definitionerna skiljer sig åt vad gäller graden av konkretion men fokuserar båda 
på arbetsrelationer. I denna studie har vi valt att använda oss av Tengblads 
definition som utgångspunkt. 
 
Enligt Lutz och Barane (2009) är medarbetaren en resurs för att skapa en god 
verksamhet. Detta gäller enligt författarna särskilt inom kommunal verksamhet 
där medarbetarna är den viktigaste resursen. Då många organisationer har 
anammat detta synsätt finns det idag många satsningar som inriktar sig på att 
utveckla medarbetarna, istället för att enbart utveckla chefer och andra formella 
ledare. Lutz och Barane (2009) menar att frågorna Vad kännetecknar en bra och 
attraktiv arbetsgivare? och Hur kan det mätas? är frågor som många kommuner 
brottas med då de börjar fokusera på resultat och kvalitet inom de områden de 
verkar, såsom skola, äldreomsorg, sjukvård, etc. Här har medarbetarens insats 
kommit att spela en allt större roll.  
 
Subjektiva egenskaper 
 
Lutz och Barane (2009) menar också att medarbetarna i sin yrkesroll har 
subjektiva egenskaper som är formbara och kan finjusteras av organisationen så 
att den uppnår en god kontinuerlig verksamhet. Dessa subjektiva egenskaper 
menar författarna handlar om följande: 
 
Delaktighet innebär en uppfattning om att kunna påverka organisationen och att 
ens egna insatser har betydelse. Tillfredssällelse kan beskrivas som att 
medarbetaren uppfattar sig som nöjd och finner sig väl tillrätta med 
organisationens målsättning. Den stolthet en medarbetare känner inför sitt arbete 
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påverkas mycket av den uppfattning som omvärlden har om organisationen. 
Trygghet handlar om att känna sig säker i sin arbetsroll men också om 
anställningstrygghet. Med lojalitet menar författarna att medarbetaren står på 
organisationens och arbetsuppgiftens sida och bidrar till dess anseende. 
Engagemang är medarbetarens villighet till självmotivation till organisationens 
fördel och att aktivt bidra till utvecklingen av verksamheten. Med nöjdhet menar 
författaren att medarbetaren anser att organisationen uppfyller dess behov vad 
gäller arbete och arbetsförhållanden. Dessa subjektiva egenskaper kommer i 
diskussionen användas för att jämföra tidigare forskning inom medarbetarskap 
mot studiens resultat och Medarbetarakademins uttalade syften. 
 
Några av kommunerna i Götaland har gått ihop och startat en satsning som de 
kallar för Medarbetarakademin, denna satsning syftar till att stärka och utveckla 
medarbetarnas ledarskap inom sina yrkesroller. Utbildningssatsningen syftar 
även till att stimulera den personliga utvecklingen, ta tillvara på medarbetarnas 
kunskaper och resurser samt skapa förutsättningar för nätverkande mellan 
personalgrupper i de olika verksamheterna. Utifrån detta har vi valt att studera 
medarbetarnas bild av utbildningssatsningen. Det som undersöks är hur 
medarbetarna upplever denna utbildningssatsning och hur de skulle vilja 
förbättra den. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs först studiens metodologiska utgångspunkt, sedan 
studiens utförande, kvalitetskriterier och etiska överväganden.  
 
2.1. Metodologisk utgångspunkt 
 
Den samhällsvetenskapliga forskningen består enligt Bryman (2011) av flera 
olika traditioner och uppdelningar. En av skillnaderna finns mellan den 
kvalitativa och den kvantitativa forskningsstrategin. Dessa forskningsstrategier 
innehåller olika uppfattningar om hur människor och samhällen bör studeras. 
 
Den kvalitativa forskningen brukar enligt Bryman (2011) vara mer inriktad på 
ord än siffror jämfört med den kvantitativa forskningen. Det finns enligt 
författaren ytterligare tre skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Den första av dessa skillnader är att kvalitativ forskning har ett induktivt synsätt 
på förhållandet mellan teori och praktik. Detta innebär att man genom den 
insamlade empirin skapar nya teorier, istället för tvärt om. Den andra av dessa 
skillnader är den kvalitativa forskningens kunskapsteoretiska ståndpunkt. Enligt 
författaren brukar detta beskrivas som att kvalitativ forskning är 
tolkningsinriktad. Detta betyder enligt författaren att tyngdpunkten ligger på att 
förstå den sociala verkligheten genom att studera hur deltagarna i en viss miljö 
tolkar sin verklighet. Den sista av dessa tre skillnader är att den kvalitativa 
forskningens ontologiska ståndpunkt är konstruktivistisk, med detta menar 
författaren att de sociala egenskaperna skapas genom ett samspel mellan 
individer. Författaren tar upp att LeCompte och Goetz menar att dessa skillnader 
i sin tur gör att kvalitativ forskning i många fall inte lämpar sig för 
generalisering. Enligt författaren är många forskare överens om att de kvalitativa 
och kvantitativa forskningsansatserna går att kombinera i forskningsprojekt trots 
sina skillnader. 
 
Den kvalitativa forskningsstrategin inrymmer enligt Bryman (2011) flera olika 
metoder. Författaren anser att de viktigaste är: etnografi/deltagande observation, 
kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder för insamling och 
analys av kvalitativa data samt analys av texter och dokument. Dessa 
datainsamlingsmetoder är en del av de steg som Bryman menar är de viktigaste 
stegen i en kvalitativ undersökning. Författaren menar att en kvalitativ 
undersöknings viktigaste steg är: generella frågeställningar (forskningsfrågor), 
val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av relevanta data, 
tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete, specificering av 
frågeställningarna respektive insamling av ytterligare data och avslutningsvis 
formulering av forskningsrapporten. Vi har använt dessa steg som vägledning i 
arbetet med denna studie 
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2.2. Utförande 
 
Då syftet med vår studie har varit att beskriva och granska utbildningsinsatsen 
Medarbetarakademin ur ett medarbetarperspektiv ansågs en kvalitativ 
forskningsstrategi vara den mest lämpliga. Inom den kvalitativa metoden valdes 
en fenomenografisk ansats, då denna upplevdes som den mest lämpliga utifrån 
studiens syfte. Detta då ansatsen enligt Larsson (1986) syftar till att ta reda på 
hur någon upplever den värld de lever i. Angreppssättet som valts för studien har 
varit induktivt, men den har även vissa deduktiva inslag då Lutz och Baranes 
(2009) subjektiva egenskaper hos en medarbetare har jämförts med studiens 
resultat och Medarbetarakademins fyra syften. Med induktiv menar Bryman 
(2011) att forskaren utgår ifrån empirin och skapar teori, medan deduktiv enligt 
författaren innebär att forskaren skapar empirin utifrån befintliga teorier. 
 
Tillvägagångssättet som har använts för denna studie överensstämmer i 
huvudsak med den arbetsordning för fenomenografisk ansats som beskrivs av 
Uljens (1989). Denna arbetsordning består av att forskaren först finner en 
företeelse i omvärlden att studera, sedan väljer forskaren ut en eller flera 
aspekter av företeelsen som ska studeras. När dessa inledande steg är 
genomförda utförs intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det 
aktuella problemet och sedan transkriberas intervjuerna. När intervjuerna 
transkriberats görs analysen av det transkriberade materialet, vilket leder fram 
till ett antal beskrivningskategorier. För att följa denna arbetsordning valdes 
intervjuer som lämplig datainsamlingsmetod, även Larsson (1986) menar att 
intervjuer är basen inom den fenomenografiska ansatsen. Avsikten med 
intervjuerna i studien var att skapa ett underlag för att kunna beskriva och 
granska Medarbetarakademin. För att kunna genomföra intervjuerna skapades 
en intervjuguide (se Bilaga 3). Denna utformades runt tre områden som vi 
identifierade i vårt syfte och våra frågeställningar. De områden som identifierats 
var orsaker, effekter och åsikter, och dessa kan direkt kopplas till 
frågeställningarna. Intervjuguiden innehöll 26 frågor som ställdes i en 
förutbestämd ordning. Då frågorna ställdes på ett sådant sätt att respondenterna 
fritt kunde tolka frågorna, fick intervjuerna en karaktär av att vara 
semistrukturerade enligt Bryman (2011). Fördelen med detta tillvägagångssätt 
är, enligt författaren, att det ger forskarna möjlighet att jämföra och generalisera 
varje fråga för sig.  
 
Urval och urvalsprocess 
 
Då vi valt att studera en utbildningssatsning som genomförs i samarbete mellan 
tre kommuner i Götaland har vi valt att åsidosätta aktörernas storlek då de själva 
har skickat samma antal medarbetare till utbildningstillfällena, oberoende av 
aktörernas storlek. I studien används något som Bryman (2011) kallar för 
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bekvämlighetsurval. Detta innebär enligt Bryman att forskaren på grund av vissa 
faktorer, till exempel tillgänglighet, väljer ut respondenter. I denna studie 
genomfördes bekvämlighetsurvalet genom att ett missiv (se Bilaga 2) skickades 
ut till medarbetare som genomgått utbildningsinsatsen de tre senaste åren. 
Missivet innehöll en presentation av oss som forskare, en presentation av studien 
och information om hur medarbetarna skulle gå tillväga för att kontakta oss vid 
intresse av att delta i studien. Efter att missivet skickats ut fick vi 18 stycken 
medarbetare som var intresserade av att delta i studien, och då tio av dessa 
kunde ställa upp på intervju inom det tidsintervall som fanns tillgängligt för 
intervjuerna blev dessa studiens respondenter. Det bekvämlighetsurval som 
gjordes representerade dock fördelningen mellan kvinnor (79%) och män (21%) 
i utbildningsinsatsen tämligen bra då urvalet var nio kvinnor och en man. 
Urvalet var fördelat förhållandevis jämnt mellan kommunerna med tanke på 
urvalets storlek. Här var fördelningen fyra/fyra/två.  
 
Bortfall 
 
I händelse av bortfall skulle ny respondent efterfrågas. Detta skedde inte då 
inget bortfall inträffade. 
 
Intervju 
 
I studien har semistrukturerade intervjuer använts som insamlingsmetod för 
empirin. Detta för att det ger respondenterna möjlighet att tala relativt fritt 
samtidigt som intervjuaren har ett visst stöd i intervjuguiden vilket säkerställer 
att rätt ämnen diskuteras. Enligt Kvale och Brinkmanns (2009) 
rekommendationer genomförde vi först en inledande intervju med en 
medarbetare som genomgått Medarbetarakademin, för att säkerställa att vår 
intervjuguide fungerade. Med hjälp av det vi lärde oss vid den inledande 
intervjun kunde vi förfina intervjuguiden och på så sätt få bättre svar på våra 
frågor. Dock var skillnaderna mellan den första intervjuns och de övriga 
intervjuernas frågor så små att vi kunde även kunde använda oss av svaren ifrån 
den inledande intervjun i studien. Intervjuerna inleddes och avslutades med 
neutrala frågor, där de inledande frågorna handlade om bakgrundsvariabler och 
de avslutande handlade om huruvida intervjupersonen velat tillägga något mer 
eller ansett att vi missat något som var viktigt för undersökningen. Intervjuerna 
genomfördes på respektive respondents arbetsplats vilket gjorde våra 
möjligheter att forma intervjusituationen begränsade. Dock anpassades 
respektive intervjusituation så gott som möjligt, vilket gjorde att vi som 
intervjuare satt på ena sidan av bordet med intervjupersonen placerad mitt emot 
så att de som deltog vid intervjun skulle kunna ha ögonkontakt under 
intervjuerna. Mellan deltagarna placerades två inspelningsmedier för att 
minimera risken för att material skulle gå förlorat. 
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Transkribering 
 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan på transkriptionsnivå 
III enligt Linell (1994), vilket innebär att transkriptionen inte ordagrant 
återspeglar utsagorna utan stavningen är justerad och omtagningar och felstarter 
som inte påverkar innehållet har tagits bort. Transkriptionsnivå III bedömdes 
som tillräcklig då samtalsanalys inte skulle genomföras på datamaterialet. 
 
Fenomenografisk analysmetod 
 
Fenomenografi är en forskningsansats inom den hermeneutiska forsknings-
traditionen och har som syfte att beskriva människan och hennes relation till 
omvärlden (Johansson, 2009). Centralt för fenomenografin är uppfattningen att 
det går att beskriva människors åsikter om fenomen i verkligheten med hjälp av 
exempelvis intervjustudier (Alexandersson, 1994). Uljens (1989) menar att 
människan genom sin uppfattning av omvärlden ger den mening. Det är detta 
gestaltande av omgivningen som fenomenografin försöker beskriva.  
 
En fenomenografisk ansats fokuserar på det som kallas andra ordningens 
perspektiv, det vill säga hur någon upplever något, till skillnad från första 
ordningens perspektiv som handlar om fakta, hur något är (Larsson, 1986). I 
denna studie innebär detta att en andra ordningens perspektiv handlar om hur 
respondenterna har upplevt Medarbetarakademin, medan första ordningens 
perspektiv enbart skulle beröra de faktiska omständigheterna kring 
utbildningsinsatsen; vad som togs upp, hur många som deltog, vilket 
läromedelsmaterial som användes, etc. 
 
Arbetsordningen för en fenomenografisk studie inleds, enligt Alexandersson 
(1994) och Uljens (1989), ofta med en avgränsning av en företeelse i omvärlden, 
detta följs av en intervju om företeelsen och avslutas oftast med identifiering av 
uppfattningar om företeelsen, och en indelning i beskrivningskategorier som 
sedan samordnas i ett gemensamt utfallsrum. Så har vi gjort och vi har också 
följt det tillvägagångssätt som Uljens (1989) beskriver för att finna 
beskrivningskategorier. Först söks efter relevanta uttalanden för den valda 
forskningsfrågan. Sedan genomförs en analys av de identifierade uttalandena i 
förhållande till den kontext som de förekommer i. Sist görs en jämförelse av 
meningsinnehållet i de kontextuella citaten.  
 
Det transkriberade materialet delades som ett första steg in efter de olika frågor 
som ställdes under intervjun. Materialet analyserades sedan utifrån 
intervjufrågorna utan hänsyn till vilken utsaga som kom från vilken respondent. 
När detta steg var klart drevs analysen ett steg längre för att få fram likheter och 
olikheter i respondenternas utsagor om Medarbetarakademin, detta för att ge 
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underlag till beskrivningskategorierna. Vid första genomgången av detta steg 
fanns 16 kategorier, som sedan vid närmare analys av innehållet omvandlades 
till 8 beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna berör på olika sätt ett 
flertal centrala aspekter. Hur dessa aspekter förhåller sig till varandra har legat 
till grund för utformningen av studiens utfallsrum. Aspekten personlig 
utveckling berörs till exempel inom beskrivningskategorierna förväntningar, 
personlig utveckling, innehåll och förståelse. Diskussionen om hur 
beskrivningskategorierna och aspekterna hör ihop utgör utfallsrummet, vilket 
kan liknas vid en sammanställning av analysresultatet enligt Engström och 
Nyberg (2006). 
 
2.3. Kvalitetskriterier 
 
Uljens (1989) beskriver kvalitet i forskning. Detta brukar delas in i validitet och 
reliabilitet. Validitet är ett mått på mätningens kvalitet, det vill säga om man 
lyckas mäta det som var avsett. Reliabilitet innebär om studien är 
återupprepningsbar, det vill säga om en annan forskare skulle nå samma resultat 
med samma metod. I en induktiv studie ser validitets- och reliabilitetsbegreppen 
lite annorlunda ut.  
 
Validiteten i en fenomenografisk studie kan delas in i två delar. Den första delen 
rör datainsamlingen; har intervjun utförts på ett korrekt sätt och är 
transkriptionen en godtagbar tolkning av det samtal som förts? Den andra delen 
rör tolkningen av intervjumaterialet vad gäller beskrivningskategoriernas 
relation till respondenternas utsagor, det vill säga hur nära uppfattningarna 
analysen har kommit. Vi har så långt som är möjligt strävat efter att genomföra 
datainsamlingen och analysen så korrekt som möjligt.  
 
Reliabiliteten i en fenomenografisk studie är ett mått på hur väl 
beskrivningskategorierna lyckas beskriva innehållet i utsagorna, det vill säga om 
en annan forskare skulle nå fram till samma beskrivningskategorier med samma 
intervjumaterial. För att uppnå reliabilitet vad gäller beskrivningskategorierna 
har vi bett en tredje forskare verifiera dem.  
 
2.4. Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden måste alltid göras vid forskning, dels för att följa god 
forskningssed, men också för att ha större möjlighet att få uppriktiga svar från 
respondenterna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att alltid ta 
hänsyn till de etiska aspekterna.  
 
I allt från syfte och frågeställningarnas formulering till vilka frågor som ska 
ställas under intervjun till hur studien rapporteras är det viktigt att ha 



12 
 

respondenterna i åtanke. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det kan vara 
svårt att få respondenterna att samtycka till att medverka i studien om inte detta 
etiska hänsynstagande har beaktas i studiens tematisering och planering. 
 
Vetenskapsrådet (HFSR, 2002) har preciserat att informationskravet innebär att 
deltagare ska informeras om syftet med forskningen. Det är därtill viktigt att låta 
deltagarna själv få bestämma om de vill delta i studien eller ej, i enlighet med 
samtyckeskravet. Innan studien genomfördes så informerades respondenterna 
om studiens syfte och fick därefter ta ställning till om de ville delta eller inte. På 
så vis uppfylldes såväl informationskravet som samtyckeskravet. De garant-
erades även full konfidentialitet i enlighet med kravet på konfidentialitet vid 
vetenskaplig forskning. Därtill informerades de om att den information som 
samlas in om enskilda individer endast skulle nyttjas för forskningsändamålet, i 
enlighet med nyttjandekravet. 
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3. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av studien. Efter en 
genomgång av beskrivningskategorierna presenteras studiens utfallsrum. 
 
3.1. Förväntningar 
 
Fokus i denna kategori ligger på de förväntningar som fanns på utbildningen 
innan respondenterna genomgick den. Vad påverkade respondenternas val att gå 
utbildningsinsatsen? 
 
Kollegornas positiva utsagor om Medarbetarakademin har bidragit till att 
respondenterna sökt sig till utbildningen. Utsagorna har även format 
förväntningarna på utbildningsinsatsen när det gäller innehåll, både när det 
gäller personlig utveckling och fördel för organisationen. Även respondenter 
som inte hört utsagor har förväntat sig personlig utveckling. De främsta 
motivationsfaktorerna till att söka utbildningsinsatsen har varit personlig 
utveckling och möjligheten att kunna bidra till organisationsutveckling. 
 
Kollegors utsagor 
Förväntningarna skapades till stor del av de utsagor som de hört ifrån kollegor 
som tidigare genomgått Medarbetarakademin. Dessa utsagor har enligt 
respondenterna enbart varit positiva. Det nämndes, som illustreras av 
nedanstående citat, att kollegorna tyckt att det var en jättebra utbildning, att den 
var givande, att det var kul att nätverka, att det var mycket reflekterande och att 
det ledde till personlig utveckling. 
  

IP2: Jag hade hört mycket positivt om den. Och hade kollegor som gått, som 
delgav intressanta bitar, som jag kände att, […]det här vill jag också ha. 

 
IP9: Att den skulle vara riktigt bra, inspirerande, reflekterande, 
personlighetsutvecklande, att man skulle kunna bygga nätverk med andra 
personer. 

 
Förväntningar på innehållet 
Uttalanden från kollegorna har bidragit till höga förväntningar på 
utbildningsinsatsen. Förväntningarna varierade mellan de olika respondenterna 
när det gäller utbildningens innehåll. Här fanns förväntningar som att 
utbildningsinsatsen skulle leda till en personlig utveckling, vara mer inriktad 
emot ledarskap och ledarskapsutveckling, gå djupare in på de olika områdena 
och att den enbart skulle ge ny input. 
 

IP5: Förväntningarna var kanske, lite mer mot ledarskap än vad sen resultatet 
sen blev. [...] I viss mån ledarskapsutveckling, men jag hade trott att det skulle 
vara mer, så. 
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IP10: Nämen förväntningarna var nog det liksom lite input, för man går här i 
den här vardagen och hinner inte med att tänka. 

 
Två av respondenterna hade innan de genomgick Medarbetarakademin inte hört 
några utsagor om medarbetarakademin, utan endast läst om den på intranätet. 
Trots detta hade de ändå stora förväntningar på utbildningsinsatsen och vad den 
skulle innehålla. 

 
IP7: De var ganska stora i personlig utveckling, personlig utveckling och 
coachning. 

 
Motivationsfaktorer 
Det fanns olika motiv till att delta i Medarbetarakademin. Interna 
motivationsfaktorer som handlade om personlig utveckling i olika former och 
externa motivationsfaktorer som handlade om att vara en del i organisationens 
utveckling. 
 

IP4: Jag har väl de senaste åren haft en tanke på att jag nog skulle kunna 
tänka någon mer ledarposition. Att jag skulle kunna passa till det. […]För tio 
år sedan skulle jag nog varit mer tveksam. Och sen har jag fått lite sådär 
kommentarer att jag skulle kunna passa från kollegor. 

 
IP10: Jag är intresserad av kommunalverksamhet och, ja samverkan mellan 
olika förvaltningar, [det]gör ju också att jag tyckte att det kändes intressant, 
och även utvecklingsarbete för att jag tycker det är undermåligt på många 
platser, och kanske särskilt i skolan. 

 
3.2. Innehåll 
 
Fokus i denna kategori ligger på det innehåll som respondenterna upplever att 
Medarbetarakademin har. Vad lärdes ut och vad upplevde respondenterna var de 
viktigaste poängerna som togs upp under utbildningsinsatsen? 
 
Utbildningen var upplagd så att det varvades gemensamma heldagar med lokala 
halvdagar. Heldagarna bestod av föreläsningar och halvdagarna bestod av 
gruppdiskussioner, gruppövningar och reflektion. Teman som togs upp var 
grupprocesser, ledarskap, kommunikation, den goda arbetsplatsen, 
konflikthantering, gruppdynamik och retorik. Som helhet handlade utbildningen 
om att lära känna sig själv och andra bättre, något som respondenterna även 
upplever att den har bidragit till. Respondenterna upplever att de under 
utbildningen fick förståelse för andra, lärde sig om gott ledarskap, hur grupper 
fungerar och hur man ger och tar feedback. Dock var det inte alla som tog till sig 
kunskapen. 
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Utbildningens upplägg 
Utbildningen var upplagd så att det var gemensamma heldagar med olika teman 
där alla kommunerna deltog och sedan genomfördes en halvdagsuppföljning 
lokalt ute i de respektive kommunerna. 
 

IP5: Oftast gick det till så, att det var en stor föreläsning eller en stor samling 
på något vis, där vi jobbade mindre men fick saker till oss. Och sen så följdes 
det ju upp på lokal nivå där vi mer jobbade i kanske grupp och individuellt 
med vad som hade kommit fram. 

 
Utbildningens teman 
Under utbildningens gång behandlades olika teman under heldags-
föreläsningarna. Teman som togs upp var grupprocesser, ledarskap, 
kommunikation, den goda arbetsplatsen, konflikthantering, gruppdynamik och 
retorik. 

 
IP5: [Heldagarna] bestod av föreläsningar, mycket eget tankearbete kring 
dessa, och så en del att jobba med sig själv, hitta sig själv i sin roll, hur är jag 
som person och hur speglar det mina arbetsinsatser, både ute på fältet och 
kanske framförallt i den egna gruppen. 

 
Dessa teman behandlades sedan genom halvdagar lokalt med gruppdiskussioner, 
gruppövningar och reflektion. Under halvdagarna genomfördes också ett 
personlighetstest av typen MBTI (Myers-Briggs Type Indicator-test).  
 

IP10: Mycket gruppdiskussioner, en del gruppövningar och mycket reflektion 
[om] vad lärde vi oss förra gången och hur kan vi använda oss av det. 

 
Några respondenter menar att heldagsföreläsningarna hade ett tema, men 
upplevde inte att de lokala halvdagarna i samma utsträckning hade detta. 
 
Utbildningens helhet 
Utbildningsinsatsen handlade enligt respondenterna till stor del om att lära 
känna sig själv bättre och om att få en bättre förståelse för andra. 
 

IP6: Den bestod av lite olika, dels lite mer sådär påfyllnad kunskap om 
grupprocesser, hur det funkar och hur mitt eget förhållningssätt påverkar 
grupp och andra människor. Vem jag är som person och hur det påverkar mitt 
sätt att jobba. 
 

Vad lärde respondenterna sig? 
Kunskaperna som respondenterna fick med sig ifrån Medarbetarakademin 
varierar från respondent till respondent. Här kommer de kunskaper som 
respondenterna tog upp att redovisas. 
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Respondenterna tar upp att de genom utbildningsinsatsen har fått förståelse för 
sig själv, för andra och för organisationen. 
 

IP4: På en arbetsplats så blir man ju i hoptvingad med personer man kanske 
inte alls skulle prata med annars, både på gott och ont och då är det ju bra att 
förvärva fördjupad kunskap om hur jag själv reagerar på olika människor och 
hur människor kan reagera. 

 
Respondenterna har även lärt sig om gott ledarskap och upplever att 
Medarbetarakademin är en chans för organisationen att få fram möjliga 
chefsämnen. 

 
IP5: Sen tror jag att om kommunen vill rekrytera ledare så tror jag att det är 
klokt att ha såna här program för att man kan så frön till gott ledarskap genom 
sånt här. 
 
IP10: Man kanske har lite tankar om att få fram möjliga chefsämnen tänker 
jag också att, vilka är intresserade av att fortsätta utvecklas åt det här hållet, 
det är ju också ett viktigt syfte, tänker jag. 

 
Något annat som lärdes ut under utbildningsinsatsen var hur arbete i grupp 
fungerar och om gruppers olika faser. 
 

IP7: Jag har lärt mig om hur grupper fungerar. Man måste ha ett klart syfte 
och ett klart mål.[…] Jag har lärt mig att samarbeta, lyssna på andra i 
grupper som jag inte känner. 

 
Ett verktyg som nämns att man fick med sig ifrån Medarbetarakademin är att 
man idag har möjlighet att ta andra roller i en grupp, så som en observatörsroll, 
för att kunna hantera olika situationer. 
 

IP5: Det har helt klart gett mig förutsättningar att ibland ställa mig lite utanför 
och observera [...] Det har nog gett mig förutsättningarna att ännu bättre se 
att, det som presenteras utåt liksom, det är inte alltid hela sanningen, det finns 
alltid fler sanningar. 

 
Respondenterna kan idag ge och ta feedback bättre än tidigare, både på 
arbetsplatsen och i privatlivet. Här nämner en av dem ett konkret verktyg 
respondenten fått med sig som kallas Feedback-trappan. 
  
Vissa av respondenterna upplevde dock att de inte fick med sig några nya 
verktyg ifrån utbildningssatsningen till sitt dagliga arbete, för att bland annat 
förändra verksamheten eller hantera lagandan.  

 
IP4: När det gäller lagandan så tycker jag inte har bidragit någonting direkt 
så där faktiskt och det är lite svårt på den här arbetsplatsen då vi är så många. 
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Några av respondenterna menar att utbildningsinsatsen inte innehöll så mycket 
nytt men att det var en bra påminnelse om den kunskap man tidigare fått till sig. 
 

IP6: Egentligen tror jag inte att jag har lärt mig så jättemycket nytt. Därför att 
jag tror att väldigt mycket av det man pratade om har jag med mig dels ifrån 
min utbildning, men också från mitt yrkesliv. Däremot så känner jag att det 
alltid är bra att påminna sig om saker, det är alltid bra att komma på att, just 
det sådär var det ja. 

 
3.3. Personlig utveckling 
 
Fokus i denna kategori ligger på den personliga utveckling som 
Medarbetarakademin bidrar till. På vilka sätt har Medarbetarakademin bidragit 
till respondenternas personliga utveckling? 
 
Positivt tänkande och positiva människor i utbildningsinsatsen har bidragit till 
en personlig utveckling. Även bra föreläsningar har bidragit till detta. Den 
personliga utvecklingen har varit mer på ett privat plan än på ett arbetsplan. 
Genom utbildningsinsatsen har respondenterna även lärt känna sig själva, 
utvecklats genom andra och bidragit till andras utveckling. 
 
Positivt tänkande 
Utbildningsinsatsen har på olika sätt bidragit till respondenternas personliga 
utveckling. Ett sätt som det har bidragit på är genom att de träffat positiva 
människor som gjorde något de ville. Medarbetarakademin har enligt många 
respondenter gett dem ett mer positivt tänkande och detta påverkar deras vardag. 

 
IP3: Man oftast får tillbaka det man själv har givit. Kanske att sprida glädje 
och positivt tänkande.  

 
Bra föreläsningar 
Ett annat sätt som Medarbetarakademin bidragit till respondenternas personliga 
utveckling är att de fått gå på bra föreläsningar. 

 
IP10: Och sen just det är att man får mycket bra föreläsningar också. 

 
Privat plan 
Medarbetarakademin har bidragit till en personlig utveckling mer på ett privat 
plan än i det faktiska arbetet. 
 

IP3: Jag tror jag har utvecklats som person, jag har nog haft nytta av det här, 
kanske mer privat än i jobbet. Det har givit mig som människa mycket. Och 
hoppas att jag lyssnar på människor på ett annat sätt. Lyssnar och förstår. 
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Lära känna sig själv 
Ytterligare sätt som Medarbetarakademin bidragit till respondenternas 
personliga utveckling är genom att de fått möjlighet att lära känna sig själva, 
dels genom att de fick rannsaka sig själva och dels genom att de gjorde ett 
MBTI-test. 
 

IP2:  Jo men den stärkte en ju. Till exempel [när] man gjorde MBTI-testet, 
insåg man ju att [...] det är ju inte så konstigt att jag reagerar så som jag gör 
eller att jag tycker som jag gör. 

 
Utbyte av kunskap 
Under utbildningen har inte bara själva utbildningen bidragit till 
respondenternas utveckling utan även deras kurskamrater genom de olika 
samverkansformerna, såsom diskussioner, grupparbeten och övningar. De 
upplevde även att de bidrog till kurskamraternas utveckling.  
 

IP3: Ja det hoppas jag. Som när vi arbetade i grupper. Vi var fyra fem sex 
stycken, och när en och samma grupp fick hålla ihop en hel dag. Jag kände att 
där lärde sig man mycket av varandra. 
 
IP1: Alla hade vi olika bagage när man klev dit som man säger så det tycker 
jag att man fick utbyte av varandra. Vi hade mycket diskussioner. Det var ju 
mycket att man satt i grupp och diskuterade och även två och två och då blev 
man ju satta med människor som man inte kände. 

 
3.4. Förståelse 
 
Fokus i denna kategori ligger på den förståelse som Medarbetarakademin bidrar 
till. Vad har respondenterna fått ökad förståelse kring genom 
utbildningsinsatsen? 
 
Respondenterna har genom utbildningsinsatsen fått förståelse för att deras 
inställning och deras förhållningssätt påverkar både dem själva och deras 
omgivning. Genom utbildningsinsatsen har de fått en större förståelse för sig 
själva, för sina medarbetare och för grupprocesser, vilket hjälper dem att förstå 
och hantera processer och de konflikter som kan dyka upp. 
 
Inställning och förhållningssätt 
Genom medarbetarakademin har respondenterna förstått att deras inställning och 
förhållningssätt till arbetet är viktigt, då detta både kan lyfta och sänka både dem 
själva och deras medarbetare. 
 

IP2: Ja, att det är väldigt viktigt med vilken inställning man har till sitt arbete. 
För att det kan både lyfta eller sänka. 
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Hantera grupprocesser 
Genom utbildningsinsatsen har respondenterna fått verktyg för att förstå den roll 
de spelar i olika processer på arbetet. De ser idag hur de kan verka för 
förbättringar av organisationens och arbetslagets situation. 
 

IP5: jag tycker väl att jag fått verktyg för att se hur jag själv kan underlätta 
saker, så. Att om jag inser att nu befinner vi oss i den här faser, och hur kan 
jag göra för att den här ska vara så bra som möjligt, hur kan jag agera? 

 
Denna påverkan på organisationen kan de utöva genom att de fått en större 
förståelse för andra, genom olika former av reflektion. 

 
IP1: Jag har nog fått större förståelse för andra människor. Hur andra tänker. 
Det kan jag se som den stora vinsten i det här. 

 
IP4: Även förstå andra. Vad det kan finnas för orsaker till att någon gnäller på 
en annan och att det kanske inte handlar om det egentligen. Alltså en bättre 
förståelse för andra människor och hur människor fungerar. 
 

Hantera konflikter 
Genom kunskaperna om grupprocesser så har respondenterna fått en ökad 
förståelse för hur de ska hantera konflikter mellan medarbetare i organisationen. 
Detta genom att man kan se vilket del av grupprocessen man befinner sig i och 
då hantera situationen utifrån de premisserna.  
 

IP2: När vi satt i den där konflikten, och en av mina kollegor var väldigt 
involverad i den, så kunde jag gå och säga att 'nu förstorar du upp det här, här 
är du och här är hon. Och här är konflikten', på så sätt så tog jag med mig det 
jag lärde mig och vidareförmedlade det till den som inte hade gått. 

 
IP1: Vi pratar mycket om förändringsprocesser och att man lever i 
smekmånadsfaser och sådant här när man bildar om folk och grupper. Så är 
det ju. Sen så tål man inte varandra under en period. Sen så blir det jättebra 
sammanhållning och så där. Man kan se det här, tydligt. 

 
Genom förståelsen för grupprocesser och andra medarbetare så kan idag 
respondenterna välja vilka konflikter som är värda att ge sig in i och vilka som 
inte kommer leda någonstans. 
 

IP10: En del är det liksom inte ens lönt att ta sig den tiden, kanske är krasst att 
säga så men man vet att jag kommer aldrig att lyckas, jag tar ut nederlaget på 
förhand, det är ingen idé att jag gör det med den personen för att vi tycker så 
diametralt olika och jag kommer inte att få över honom på min linje oavsett 
vad jag gör. Och då är det bättre att jag lägger den energin på andra. 
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3.5. Medarbetarskap 
 
Fokus i denna kategori ligger på medarbetarskap och hur respondenterna 
uppfattar medarbetarskap. Vad innebär medarbetarskap för respondenterna? 
 
Medarbetarens roll i kommunen är viktig enligt respondenterna. De har ett 
ansvar gentemot kommuninvånarna och organisationen. Förutom ansvaret så 
ställs det andra krav på medarbetaren. 
 
Medarbetarens roll 
Respondenterna menar att medarbetaren har en viktig roll i kommunen. Detta 
genom att medarbetarna har olika former av ansvar gentemot kommunen och 
dess invånare. 
  

IP1: Den är ju ganska viktig eftersom vi jobbar med våra skattemedel här. Då 
tycker jag att man har en viktig roll att man använder dem på rätt sätt. 

 
Medarbetarens ansvar 
Något som är medarbetarens ansvar i kommunen enligt respondenterna är att 
tillhandahålla service, utföra sina uppdrag och finnas till för kommuninvånarna.  
 

IP8: Det är vi som gör jobbet höll jag på att säga. Nä men, ja att utföra dom 
uppdrag som vi får, av politikerna. Att driva runt företaget kommunen, några 
måste göra det och några skall leda och några ska utföra. Så då ser jag mig 
som en utförare så. 

 
Ett annat ansvarsområde som medarbetaren i kommunen har är enligt 
respondenterna vikten av att vara lojal mot kommunen, samtidigt som det 
behövs ett öppet klimat så att uppdrag och arbetssätt ska kunna ifrågasättas och 
omvärderas.  

 
IP10: Tänker jag, att man fullgör sina åtaganden som man har, ja på den 
tjänsten man sitter, att man, att man gör det man ska, samtidigt som man också 
är beredd att komma med idéer hur verksamheten kan förbättras hela tiden 
tänker jag. På nått sätt måste man, det måste finnas nån form av lojalitet med 
arbetsplatsen samtidigt som man kan ju inte vara lojal in i det sista, man måste 
ändå kunna ifrågasätta och fundera i vidare banor. 

 
Respondenterna anser att det är viktigt att alla medarbetare tar sitt ansvar som 
medarbetare. 
 

IP6: Jag är en del av det sammanhang som jag är i, det innebär också att dels 
att andra har nån slags ansvar och relation till mig, medans jag har ett lika 
stort ansvar i relation till andra och hur det blir på min arbetsplats. 
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Kraven på medarbetaren 
När de gäller kraven på medarbetarna anser respondenterna att dessa är höga och 
ibland svåra att leva upp till, dock är respondenterna medvetna om sina 
rättigheter och skyldigheter som medarbetare. 
  

IP5: För det kan jag ibland känna att, det kan ställas väldigt höga krav på en 
medarbetare. Som inte alltid är så himla lätta att å leva upp till. 
 
IP7: Både positivt och negativt. Men det jag vill säga är att man inte bara har 
rättigheter. Utan att man har skyldigheter som medarbetare. I demokrati har vi 
rätten att diskutera vad som görs och inte görs. Vad som kan förbättra osv. 
Man styrs väldigt mycket i en kommun av regler och sånt. Det är svårt att få 
igenom idéer. man är jävligt styrd av systemet. Det är svårt att nå fram. Både 
via fackliga eller vanliga vägen. Och där kan man känna sig lite nedtryckt 
ibland. 

 
Att vara medarbetare är enligt respondenterna, att vara delaktig i organisationen 
och att utsättas för olika krav. När det gäller delaktighet talar respondenterna om 
att det är viktigt med delaktigheten i organisationen och dess utveckling. 
 

IP1: Som medarbetare så är det att både ge och ta, antingen i ett företag eller 
om man jobbar offentligt, tycker jag.  Man ska ju jobba för det ställe man är 
på. Man ska inte bara gå dit och sen gå hem. Jag tycker att man ska försöka 
utveckla organisationen. 

 
Något annat som tas upp när det gäller delaktigheten, är att vara medarbetare är 
som att vara del i ett team. Medarbetarna tillsammans har en viktig funktion att 
fylla för att hela organisationen ska fungera. 
 

IP2: Det är ett teamarbete. En ledare blir aldrig bättre än sina medarbetare, 
medarbetare blir aldrig bättre än sina ledare, det krävs två för att dansa tango. 
min önskan som medarbetare det är ju att få vara självgående, drivande, och 
inte bli allt för tajt styrd. Och bidra till, och de min egen utveckling, företagets 
utveckling. Vi finns ju ändå här för organisationens skull. 

 
3.6. Implementering 
 
Fokus i denna kategori ligger på implementeringen av den kunskap som 
respondenterna fått med sig ifrån medarbetarakademin. 
 
Genom att delta i Medarbetarakademin har vissa respondenter fått nytt ansvar 
och fått använda sig av den nya kunskap som de fått till sig. Dock säger 
majoriteten att de inte kunnat använda sig av den. Detta då det finns hierarkiska 
hinder i organisationerna. En lösning på detta tror de är att fler genomgår 
Medarbetarakademin. Ingen av respondenterna har genom Medarbetarakademin 
nått en ny position, dock har vissa fått förändrade arbetsuppgifter. 
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Nytt ansvar 
Vissa respondenterna menar att när organisationen släpper ansvar för delprojekt 
till medarbetarna så leder detta till god spridning av den kunskap som de fått 
från Medarbetarakademin.  
 

IP8: Vi hade en kickoff med vårt arbetslag, två dar. Där vi använde mycket av 
det som jag hade fått på Medarbetarakademin, som, i syfte att förbättra 
lagandan. Att kunna ge och ta feedback på ett bra sätt, och att man kan göra 
en egen bedömning av sig själv, utifrån givna frågor och så. 

 
Använda kunskapen 
Genom att ge respondenterna möjlighet att använda sig av de verktyg de fått 
med sig, höjs den enskilda medarbetarens självkänsla och handlingsförmåga. 

 
IP7: När vi skulle göra om här så ville min chef att jag skulle hålla i det här 
och jag tror det var ett steg i att jag pratar mycket om det här med grupper, 
dynamik och så, och då gjorde jag det och tog på mig det, och det gjorde jag 
utifrån det här Medarbetarakademin. Så jag har helt nya verktyg för mig. Jag 
har även använt dessa verktyg i frågeställningar med elever som många tycker 
är jobbiga tycker jag. Då kan man använda sig av coachning. 

 
Vissa respondenter som fått använda sig av kunskapen, upplever inte att 
ledningen förväntar sig att de ska genomföra något på eget initiativ. 
 

IP5: Och jag fick göra vissa saker med gruppen liksom. Men på chefens 
initiativ har det inte blivit något mer, det har det inte. Och jag är inte helt 
säker på att det förväntas att jag ska göra något mer heller. Inte från min 
närmaste chef i alla fall. 

 
Några respondenter framför att de gärna ser att alla fick gå 
Medarbetarakademin. Detta för att det finns ett intresse bland kollegorna för den 
kunskap de fått med sig. Genom att fler går utbildningsinsatsen så ökar 
förståelsen i organisationen. 

 
IP4: Jag tror ju alla skulle gå igenom Medarbetarakademin, jag tror det skulle 
vara ganska bra. Bara att få tänka till lite. 

 
IP8: Det finns ett intresse hos kolleger, inte alla men en del, att veta mer om 
vad vi gjorde på Medarbetarakademin, och tack vare att det finns fler som 
utbildar sig i det här nu då, då kan man bli fler då som man, vi förstår vad vi 
pratar om. 

 
Ingen användning av kunskapen 
Vissa respondenter upplever att de inte fått möjlighet att använda sig av det de 
lärt sig i medarbetarakademin i sitt dagliga arbete.  
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IP1: Egentligen skulle jag önska att man kunde använda det mer, än vad vi har 
gjort. Vi är ju väldigt många som har gått den här utbildningen här men vi har 
ju inte gjort så mycket av det i själva verksamheten sen. 
 
IP6: Det är inget som jag har använt mig av men jag tror nån av dom här 
gruppövningar som vi gjort, är sånt jag kan tänka mig att jag skulle kunna 
använda i framtiden. 

 
De upplever också att de inte givits någon större möjlighet att påverka sina 
medarbetare att uppnå verksamhetsmålen. 
 

IP4: Nä det tycker jag inte har varit någon skillnad. 
 
IP5: Nä det tror jag inte, inte så konkret, än. 

 
Hinder för användningen 
Respondenterna upplever att det finns hierarkiska hinder inom organisationen 
som gör att de inte kan utnyttja sina nya kunskaper. 
 

IP2: Ja, det har det ju. Men däremot så ser inte organisationen ut så att det är 
så lätt att praktisera det. Därför att det ges inte utrymme för det. Hade jag fått 
bestämma när vi liksom skulle göra en ny organisation, så kanske det hade 
varit smart att vi hade gjort ett sånt här test MBTI. Och jag vet att jag kommer 
dra i det lite men, sen liksom, men jag var ju bara vanlig medarbetare, jag 
upplever det som att man kanske inte tar tillvara den kunskapen som man får 
när man går på Medarbetarakademin. 

 
Lösning 
En lösning på detta tror respondenterna är att fler på de olika arbetsplatserna 
utbildas i Medarbetarakademin, så att ledningen kan tilldela Medarbetar-
akademigruppen vissa utvecklingsområden. 
  

IP8: Jag hoppas att vi i takt med att fler och fler utbildar sig, det är svårt att 
dra själv, men att fler utbildar sig så, skulle man kunna lägga det här, lägga 
vissa delar av arbetet på Medarbetarakademigruppen, att driva vissa 
utvecklingsområden till exempel. 

 
Förändrad position 
Ingen av respondenterna har bytt position efter att de deltagit i 
Medarbetarakademin, dock nämndes det av några enstaka att de fått något 
förändrade arbetsuppgifter. 
 

IP3: Jag har samma tjänst. 
 
IP4: Nej. Lite förändrade arbetsuppgifter. 
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IP6: Nej, jag bytte ju position, jag blev ju antagen till Medarbetarakademin 
och sen då bytte jag jobb. 

 
3.7. Kontaktytor 
 
Fokus i denna kategori ligger på olika former av kontaktytor kring 
Medarbetarakademin. Hur kom medarbetarna i kontakt med 
medarbetarakademin, vilka nya former av kontakter har skapats, och 
rekommenderar de den till andra? 
 
Det finns olika vägar till Medarbetarakademin. Genom att delta i 
Medarbetarakademin får man möjlighet att nätverka med andra medarbetare, 
dock utnyttjas detta i olika grad av medarbetarna. Respondenterna sprider i olika 
grad till sina kollegor att de genomgått utbildningssatsningen och de skulle alla 
rekommendera den, dock med vissa restriktioner. 
 
Vägar till Medarbetarakademin 
De flesta respondenterna har fått sin första kontakt med Medarbetarakademin 
genom att de blivit rekommenderade eller tillfrågade av sina chefer, eller genom 
att kollegor inspirerat dem att söka. 

 
IP1: Det var min chef som gick ut med att vi fick anmäla oss. Det var hon som 
talade om att det fanns en sådan utbildning. 
 
IP2: Det första var ju att jag hade en kollega, vi är kollegor fortfarande idag 
som gick den, och hon berättade vad hon var med om och det lät ju spännande 
och se också. 

 
Förutom de ovan nämnda vägarna till Medarbetarakademin har respondenterna 
kommit i kontakt med Medarbetarakademin på tre andra sätt bl.a. genom 
internmejl, som citaten illustrerar.  
  

IP7: Det kom ett internmejl på intranätet. Då pratade jag med min chef om att 
få gå det här och det var inga problem. 

 
IP3: Jag tyckte att det lät bra och sen gjorde jag någonting annat. Utan det var 
faktiskt så att det var min chef som anmälde mig och när jag hade fått platsen 
kom hon ihåg att berätta detta för mig. 

 
IP6: Framförallt hade jag utvecklingssamtal tillsammans med min förra chef. 
Där vi just pratade om det här litegrann vad behöver jag för att utvecklas och 
då kom vi överens om att Medarbetarakademin kunde vara ett bra alternativ 
för mig då. 
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Nätverk genom Medarbetarakademin 
Respondenterna är här indelade i två grupper, de som inte utvecklade några nya 
kontakter och de som utvecklade nya kontakter. De som inte utvecklade nya 
kontakter menar att anledningar till det kan varit att det var brist på personer 
med liknande arbetsuppgifter i utbildningsgruppen och att utbildningsinsatsen 
varat under för kort tid.  
 

IP2: Inte som jag använder i mitt yrkesliv. Ibland träffar man på varandra på 
stan och då byter man lite ord och sådär men inte [mer än så]. 
 
IP4: Inte som jag har hållit kvar på det viset. Jag tycker vi inte träffades så 
länge, ungefär ett halvår. 

 
Bland respondenterna som utvecklat nya kontakter via utbildningsinsatsen, finns 
det de som har utvecklat kontakter som de använder sig av i sitt yrkesliv: 
 

IP9: Ja, det tycker jag att jag har gjort. Det är kontakter som jag tycker att jag 
skulle kunna ringa nu, och dom har ringt till mig och frågat om hjälp 'kan ni 
komma till oss' och 'ställa upp för oss'. Likaså har jag kontaktat andra kollegor 
i kommunen som jobbar på andra områden, och frågat 'kan vi få komma till er 
och göra studiebesök' och [liknande]. 

 
Bland respondenterna finns det även de som har skapat mer privata kontakter.  
 

IP8: Det har jag. Inte så mycket, inte som är så arbetsrelaterat... 
 
Flera respondenter använder sig av de nya kontakterna i sitt dagliga arbete. De 
använder dem som stöd i olika situationer och som hjälp för att genomföra vissa 
arbetsuppgifter, såsom studiebesök.  
 

IP6: Ja. Man träffade ju en del andra ifrån kommunen förstås. [Efteråt] har 
jag har inte haft nån kontakt. Inte än så länge i alla fall. Men så skulle det ju 
kunna bli om man av nån anledning, tänkte att 'ja, just det. Dom där skulle 
man ju kunna prata med'. Man har ju träffat människor som man annars inte 
skulle ha vetat så mycket om vad dom jobbar med. 

 
Spridning av Medarbetarakademin 
Respondenterna menar att deras kollegor är medvetna om att de gått 
Medarbetarakademin. Dock varierar omfattningen av hur många i 
organisationen som vet om det. 
 

IP10: Jag är inte så säker på att det är jättemånga som vet att jag gått det här. 
 
IP2: Nja, mina närmaste gör det, i varje fall det tror jag. 
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IP7: Ja, jag pratar om det dagligen, för att försöka få dem att gå den med för 
jag tycker att det var en personlig utveckling alltså. 

 
Rekommenderas Medarbetarakademin? 
Alla respondenter skulle rekommendera Medarbetarakademin till sina kollegor.  
 

IP3: Absolut. Det har jag gjort. 
 
IP7: Det skulle jag göra, för jag tror att det är bra för ens personliga 
utveckling och att man kan utvecklas där man jobbar. 
 
IP4: Ja det skulle jag. Jag tycker att det vore inte helt fel om alla kunde gå den 
faktiskt. Just för sin egen del. 

 
Dock framhåller en respondent att rekommendationen beror på vilka 
förväntningar som personen ifråga har, då respondenten inte anser att man 
genom Medarbetarakademin lär sig något nytt, men ändå blir påmind om saker 
och får träffa andra anställda i kommunen genom utbytet med de två andra 
kommunerna. 
 
3.8. Förändring 
 
Fokus i denna kategori ligger på de förändringsförslag som kommit fram under 
intervjuerna. 
 
Respondenterna anser att det är en bra utbildning, men i vissa fall så upplever de 
att den har vissa förändringsområden. Vissa förändringsområden ligger enbart 
på halvdagarna medan andra är mer övergripande under hela 
utbildningsinsatsen. De upplever även att det finns förändringsområden i 
uppföljningen av utbildningsinsatsen. 
 
Bra utbildning 
Överlag tycker respondenterna att Medarbetarakademin är en bra utbildning. 
Sådant som det upplever bra med den illustreras av citaten nedan. 
 

IP7: Jag ser bara positivt alltså, jag ser oerhört positivt på det på ens 
personliga utveckling samtidigt som jag ser att när jag gått något sådant här 
så vill man ge tillbaks. Det här är en så pass bra utbildning för oss som går 
den alltså då måste man nyttja den tillbaka sen alltså. 
 
IP5: Att det var bra och intressant och väldigt nyttigt för mig som person, men 
det är kanske inte så att det tas tillvara så jättemycket ute i, inte på min 
arbetsplats. 
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Bra upplägg men tunt på vissa ställen 
Vissa respondenter tar upp att de anser att upplägget kring Medarbetarakademin 
var bra, men att halvdagarna inte gav något och att vissa områden kunde ha 
fördjupats mer. 
  

IP3: Jag tycker att heldagarna var jättebra, man fick en riktigt kick den dagen. 
Man lyfte lite grann de dagarna, men sen tycker jag halvdagarna i […] de gav 
ingenting. 
 
IP6: Men jag tyckte att det var en bra balans mellan storföreläsningar och 
sådär. 

 
Andra respondenter tyckte att det var lite mycket reflektionstid, för lite 
föreläsningar och vissa undermåliga föreläsningar. 
 

IP8: Jag kan tycka att man kunde lagt, använt den här tiden till bättre 
föreläsningar, fler föreläsningar. Inte så mycket reflektionstid. 

 
Halvdagarna 
Angående halvdagarna så upplever vissa respondenter att skillnaden mellan hel- 
och halvdagarna var för stora. De ansåg att halvdagarna gick på tomgång och 
endast innehöll upprepning. Dock anser andra att det är positivt med 
uppföljningen under halvdagarna. Något som eftersöks av en respondent är att 
ledarna för de lokala träffarna visar lite mer ödmjukhet mot deltagarna. Annars 
så menar de att upplägget och fördelningen av utbildningen som den är idag är 
bra. 

 
IP3: Skillnaden mellan föreläsaren och de som höll i dessa halvdagar var 
jättestor upplevde jag. 
 
IP5: Jag tror att det var väldigt bra att man jobbade med uppföljningar lokalt, 
det är ju sånt som aldrig görs annars, man går en utbildning och sen sätter 
man papprena i en pärm. 
 
IP8: Ja, ödmjukhet hur ledarna, tycker jag. Den kan bli bättre, kunde bli 
bättre. Ja, alltså deras förhållningssätt gentemot, om någon sa nånting, någon 
uttryckte nånting, så kunde den bli avfärdad på ett sätt som det syntes så tydligt 
att det var, det gick inte i linje med, deras intentioner i Medarbetarakademin. 

 
Ta till vara kunskapen 
Det förändringsområde som flest respondenter eftersökte var att 
organisationerna gör mer för att ta tillvara på den kunskap som respondenterna 
får genom att de går utbildningsinsatsen, genom att organisationen genomför 
någon form av uppföljning eller annan typ av efterarbete på ett mer enskilt plan. 
Som det ser ut i dag känner respondenterna att organisationerna inte tar tillvara 
på kompetens.  
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IP2: Man sätter nog igång saker hos människor och man ger människor tankar 
och idéer men har ingen förankring för att ta tillvara på det. För man lämnas 
lite åt sitt öde sen. Och det är då det bara dör, och då är det lite bortkastat, 
känns det som. Och jag vet att vi efterlyste, men blir det ingen återsamling? 
Eller nån form av uppföljning på nått sätt. 
 
IP10: Utan det jag tycker är mer efterarbetet i så fall att man skulle följa upp 
det, mer enskilt, antingen att det är genom dom som håller i kurserna eller i 
samarbete med chefen och dom som gick kursen, på något att det blir nån form 
av uppföljning. Så att man inte bara oj det var det, och sen lägger man ner det, 
utan liksom hur skulle man kunna fortsätta använda sig av den här 
kompetensen vi har fått lite. 

 
Andra förändringsområden 
Andra förändringsområden som respondenterna tar upp är att de eftersöker mer 
fördjupning, åtminstone för de deltagare som vill ha det. 
 

IP6: Men det kanske är så att man skulle få möjlighet o fördjupa sig om man 
vill det. 

 
Ytterligare områden som kom upp var att respondenterna tycker att det absolut 
ska vara ett samarbete mellan kommunerna, att man på något sätt skulle kunna 
samordna någon typ av arbetsplatsbesök/studiebesök, åtminstone i små grupper. 
Respondenterna saknade också i vissa fall obligatorisk litteratur att läsa och 
diskutera under utbildningen. Andra områden som togs upp var att några 
respondenter eftersökte mer noggrann lokalbokning inför föreläsningarna, en 
kontroll av deltagarnas förväntningar på utbildningsinsatsen, mer dialog med 
cheferna, mer efterarbete och någon form av avlastning på arbetsplatsen under 
utbildningen. 

 
En sista viktig punkt som respondenterna tar upp är att de gärna ser att 
nätverkandet ska fungera bättre. 
 

IP8: Ja, om man skulle kunna få nätverkande att fungera bättre, så skulle det 
vara en utav dom viktigaste, tycker jag. 
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3.9. Utfallsrummet – relationer mellan kategorierna för 
medarbetarna 

 
I avsnittet Utfallsrummet kommer relationerna mellan de olika kategorierna i 
resultatet att redovisas. Under varje kategori finns olika aspekter som upplevs 
betydelsefulla för utbildningsinsatsen Medarbetarakademin. Aspekterna 
återfinns i fler än en kategori, men har inom de olika kategorierna skilda 
meningar, i de olika sammanhangen. De aspekter som återfunnits i och 
behandlats i mer än en kategori är: personlig utveckling, ledarskap, relationell 
utveckling, grupprocess, organisationsutveckling och allmän uppfattning. Här 
kommer relationerna mellan aspekterna som återfunnits i kategorierna att 
jämföras och ställas i relation till varandra  
 
Personlig utveckling 
 
I kategori 1 (förväntningar) talar respondenterna om att de förväntade sig att 
utbildningsinsatsen skulle leda till personlig utveckling, genom att de skulle få 
stimulans och kunna utveckla sig själva. Detta är något som enligt kategori 3 
(personlig utveckling) har skett, här menar respondenterna att det skett en 
personlig utveckling i högre grad än att den gett något som kan användas i 
arbetet. Den personliga utvecklingen har enligt kategori 2 (innehåll), kategori 3 
(personlig utveckling) och kategori 4 (förståelse) lett till att respondenterna lärt 
sig mycket om sig själva. I kategori 3 (personlig utveckling) tas det upp att den 
personliga utvecklingen sker genom samarbete med positiva människor, och att 
man lär sig mycket av varandra. Kunskap som man enligt kategori 2 (innehåll) 
får ifrån utbildningen är bland annat kunskap om ”Feedback-trappan”. Enligt 
utsagor i kategori 2 (innehåll) är just kunskapen om sig själv något som 
respondenterna menar att medarbetarskap hänger mycket på. 
 
Ledarskap 
 
I kategori 1 (förväntningar) tas det upp att respondenterna förväntade sig att 
utbildningen skulle handla mer om ledarskap och ledarskapsutveckling, samt att 
den skulle vara en väg till en ledarposition. 
 
I kategori 2 (innehåll) tas det dock upp att utbildningen mer handlar om 
möjligheten för kommunen att så ett frö till ett gott ledarskap. Men också att 
finna möjliga ledarämnen som kan vara villiga att utvecklas till ledare. 
 
Relationell utveckling 
 
I både kategori 2 (innehåll) och kategori 4 (förståelse) tas det upp att 
utbildningsinsatsen har gett respondenterna mer förståelse för andra människor 



30 
 

än vad de tidigare haft och hur de fungerar. I båda kategorierna tas det även upp 
att respondenterna fått en större förståelse för konflikter och hur dessa ska 
hanteras. I kategori 2 (innehåll) tas det även upp att respondenterna fått 
förståelse för att man inte väljer sina kollegor och därför måste ha förståelse för 
andra. Denna kategori innehåller även uttalanden om att utbildningsinsatsen gav 
respondenterna förutsättningar för att ställa sig utanför situationer och observera. 
 
Grupprocess 
 
I kategori 2 (innehåll) menar respondenterna att det bästa utbildningsblocket 
handlade om grupputveckling och gruppers olika faser.  Enligt kategori 4 
(förståelse) fick respondenterna här verktyg för att underlätta saker när gruppen 
befinner sig i olika faser. Verktygen de fått hjälper dem att förstå hur de ska 
agera. I kategori 2 (innehåll) tas det även upp att utbildningsinsatsen bestod av 
påfyllnadskunskap om grupprocesser, hur dessa fungerar och hur förhållnings-
sättet påverkar gruppen och andra människor.  
 
Organisationsutveckling 
 
I kategori 1 (förväntningar) tas intresset för kommunal verksamhet och 
utvecklingsarbete upp, detta då utvecklingsarbetet upplevs på många håll som 
undermåligt, särskilt i skolan. I kategori 2 (innehåll) tas utbildningens bidrag av 
nya verktyg att använda för att bidra till att förändra verksamheten upp. Här 
anser dock respondenterna att de inte fått några nya verktyg för att bidra till 
organisationsutvecklingen utan att den bara stärkt de redan befintliga 
kunskaperna. I kategori 5 (medarbetarskap) tar respondenterna upp att de har 
ansvar för sin arbetsplats, att de är en del av verksamheten och att de har en del i 
utvecklingen, men att det ibland kan ta väldigt lång tid innan något händer. I 
kategori 6 (implementering) återfinns en annan aspekt kring ansvar, där 
respondenterna menar att de genom att få ansvar för delprojekt kan bidra till 
organisationens utveckling. Dock upplever vissa att det inte finns några 
förväntningar på att de ska delta i delprojekt. I kategori 5 (medarbetarskap) talas 
det om att man tillhör en grupp och måste arbeta för gruppen, då man behöver 
vara fler än en för att kunna utveckla organisationen. Detta är något som även 
tas upp i kategori 6 (implementering) där man menar att ju fler som utbildar sig 
desto mer kan Medarbetarakademin bidra till organisationen. I kategori 7 
(kontaktytor) upplever respondenterna att de kontakter de fått genom 
medarbetarakademin kan hjälpa till inom olika områden på arbetsplatsen. Dock 
varierar utsträckningen av hur mycket kontakterna bidrar till utvecklingen 
mellan de olika respondenterna. I kategori 8 (förändring) menar respondenterna 
att utbildningssatsningen sätter igång saker hos människor men att 
organisationen inte tar tillvara på dem. Något som respondenterna tror skulle 
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kunna förändra detta är om Medarbetarakademin sker i mer dialog med 
cheferna. 
 
Allmän uppfattning 
 
I kategori 8 (förändring) tycker respondenterna att utbildningen har varit bra och 
att den är något som alla ska gå. Anledningen som här tas upp är att den leder till 
positiv personlig utveckling och en vilja att ge någonting tillbaka till 
organisationen. Även i kategori 7 (kontaktytor) tycker respondenterna att alla 
ska gå utbildningsinsatsen för sin egen del. I kategori 2 (innehåll) tas det upp att 
respondenterna inte lär sig så mycket nytt under utbildningen men att de ser det 
som ett bra sätt att bli påmind om befintlig kunskap. I kategori 7 (kontaktytor) 
tar alla respondenter upp att de skulle rekommendera andra att gå den. Dock tar 
respondenterna även upp att det inte är så många som vet om att just de har gått 
Medarbetarakademin. Något som tas upp i kategori 8 (förändring) är att 
organisationerna inte tar tillvara den kunskap som utbildningen för med sig. 
 
3.10. Sammanställning av resultat 
 
Nedan illustreras de olika aspekternas förhållande till beskrivningskategorierna 
med hjälp av modeller. Här presenteras aspekten på vänster sida och de 
beskrivningskategorier där de återfinns på höger sida. 
 
De presenterade figurerna är skapade av författarna till denna studie för att visa 
relationerna mellan aspekterna och beskrivningskategorierna. Detta så att man 
får en enkel överblick över studiens resultat innan diskussionsavsnittet börjar. 
 
Den första aspekten som behandlades var Personlig utveckling. Denna aspekt 
återfanns i beskrivningskategorierna förväntningar, personlig utveckling, 
innehåll och förståelse. 
 

 
 

Figur 1: Aspekten Personlig utveckling och beskrivningskategorierna som den återfinns i. 
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Den andra aspekten som behandlades var Ledarskap. Denna aspekt återfanns i 
beskrivningskategorierna förväntningar och innehåll: 
 

 
 

Figur 2: Aspekten Ledarskap och beskrivningskategorierna som den återfanns i. 

 
Den tredje aspekten som behandlades var Relationell utveckling. Denna aspekt 
återfanns i beskrivningskategorierna innehåll och förståelse. 
 

 
 

Figur 3: Aspekten Relationell utveckling och beskrivningskategorierna som den återfanns i. 

 
Den fjärde aspekten som behandlades var Grupprocess. Denna aspekt återfanns i 
beskrivningskategorierna innehåll och förståelse. Denna aspekten återfanns 
inom samma beskrivningskategorier som den relationella utvecklingen.  
 

 
 

Figur 4: Aspekten Grupprocess och beskrivningskategorierna som den återfanns i. 

 
Den femte aspekten som behandlades var Organisationsutveckling. Denna 
aspekt återfanns i beskrivningskategorierna förväntningar, innehåll, 
medarbetarskap, implementering, kontaktytor och förändring. 
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Figur 5: Aspekten Organisationsutveckling och beskrivningskategorierna som den återfanns i. 

 
Den sjätte och sista aspekten som behandlades var Allmän uppfattning. Denna 
aspekt återfanns i beskrivningskategorierna innehåll, kontaktytor och förändring. 

 

 
 

Figur 6: Aspekten Allmän uppfattning och beskrivningskategorierna som den återfanns i. 
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4. Diskussion 
Här svarar vi först på studiens frågeställningar, går sedan igenom hur 
medarbetarakademins syften överensstämmer med Lutz och Baranes (2009) 
subjektiva egenskaper för medarbetarskap och jämför även dessa med 
respondenternas uppfattningar om utbildningsinsatsen. Avslutningsvis lägger vi 
fram några förbättringsförslag baserade på respondenternas utsagor, diskuterar 
metoden och föreslår uppslag till fortsatt forskning. 
 
Utifrån utgångspunkten att studera den strävan att gå samman (Hallqvist, 2005) 
som kan ses inom privat och offentlig sektor har vi studerat Medarbetar-
akademin. Syftet har varit att beskriva och granska utbildningsinsatsen 
Medarbetarakademin ur ett medarbetarperspektiv. Medarbetarperspektivet 
valdes eftersom att i framtiden kommer ansvaret att hålla ihop organisationernas 
verksamheter till största delen ligga på medarbetarna (Tengblad, 2003).  
 
Vi har valt att studera Medarbetarakademin genom att intervjua tio stycken 
medarbetare som deltagit i utbildningsinsatsen. Utifrån det utfallsrum som har 
framkommit i analysen kommer vi nu att besvara våra frågeställningar och 
därmed uppfylla vårt syfte. 
 
4.1. Vad ligger bakom motivationen att delta i 

Medarbetarakademin? 
 
Förväntningarna på utbildningsinsatsen var generellt höga och har spelat stor 
roll för valet att söka sig till Medarbetarakademin. Tidigare omgångars deltagare 
verkar alltså spela stor roll för att skapa intresse inom organisationen för 
utbildningsinsatsen.  
 
I vanliga fall är det normala att man har hört om Medarbetarakademin från 
chefer och kollegor och därmed ber chefen om att ansöka om plats till 
utbildningsinsatsen. Några av respondenterna har även hittat utbildningsinsatsen 
via intranät och mejl. 
 
Förväntningarna på innehållet varierade från personlig utveckling, ledarskap och 
organisationsutveckling till mer djupare teoriavsnitt och karriärutveckling. Vissa 
deltagare hade förväntningar på Medarbetarakademin om att den skulle kunna 
leda till en ledarposition. Anledningen till dessa spridda förväntningar kan vara 
att mycket information kommer till respondenterna via kollegor och chefer, 
vilka torde lyfta fram de områden av utbildningsinsatsen som de tyckt vara mest 
minnesvärda. 
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Man kan urskilja en övervägande intern motivationsfaktor för respondenterna, 
dvs. majoriteten ser den personliga utvecklingen som mer central än de vinster 
som organisationen får genom utbildningsinsatsen. Vissa av respondenterna 
söker kunskap för att kunna bidra till organisationen och dess utveckling. Detta 
stämmer väl överens med Medarbetarakademins syfte då de första punkterna är 
att stärka ledarskapet i yrkesrollen och stimulera personlig utveckling. 
 
Respondenterna har många och i flera fall skiljda åsikter om medarbetarskap. Vi 
kan dock inte avgöra om de har förvärvat dessa åsikter genom 
utbildningsinsatsen eller om det faktum att de har dessa åsikter har varit en 
drivkraft till att välja att söka till utbildningen. Klart är dock att många tycker att 
medarbetarskap innebär både delaktighet och krav. Det framkom också att 
medarbetarskap innebär medvetenhet om att man representerar kommunen i allt 
man gör.  
 
Sammanfattningsvis handlar motivationen om att medarbetarna har haft höga 
förväntningar på utbildningsinsatsen, dessa har de fått genom främst kollegor 
och chefer. Förväntningarna var varierande mellan de olika respondenterna men 
befann sig inom områden som berör medarbetarskap. Många såg den personliga 
utvecklingen som viktigast, men ville även kunna ge något tillbaka till 
organisationen. Dessa åsikter om medarbetarskap är svårt att säga om de fanns 
innan de gick Medarbetarakademin eller om de bildades genom denna 
utbildningsinsats. 
 
4.2. Vilka är påverkanseffekterna av Medarbetarakademin? 
 
Respondenternas huvudsakliga utsagor om vad de använder kunskapen från 
Medarbetarakademin till är självkännedom, grupprocesser och konflikt-
hantering, det vill säga i stora drag en personlig utveckling. De upplever att de 
förstår sin egen roll i organisationen bättre, har lättare att förstå sina medarbetare 
och har fått verktyg att hantera känsliga situationer. De anser sig också ha bättre 
förståelse för och förmåga att hantera grupprocesser. Detta går helt i linje med 
syftet för Medarbetarakademin (se avsnitt 1.1). 
 
Vissa av respondenterna har fått möjlighet att använda sig av de förvärvade 
kunskaperna från utbildningsinsatsen inom den egna organisationen, men 
majoriteten pekar på ointresse från ledning att tillvarata dessa kunskaper och 
tröghet inom organisationen att ta till sig de försök som gjorts. Det är tydligt att 
deltagarna har användning för sina kunskaper på ett enskilt plan men att dessa 
kunskaper inte kommer organisationen till nytta i stort. Med tanke på att ett 
uttalat mål med Medarbetarakademin är att tillvarata medarbetarnas kunskaper 
och resurser får detta ses som beklagligt. Då de respondenter vi intervjuat kan 
ses som relativt ”nyutexaminerade” kan det vara så att de med tiden får större 
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möjlighet att använda sig av sina kunskaper. I de fall där organisationen har 
dragit nytta av utbildningsinsatsen och därmed delegerat befogenhet så har detta 
också fallit väl ut och lett till positiva följdeffekter.  
 
Precis som tidigare deltagare har respondenterna fortsatt att sprida en positiv 
bild av utbildningsinsatsen. Samtliga respondenter vi har pratat med 
rekommenderar Medarbetarakademin till alla kollegor och tycker att alla borde 
få möjlighet att gå den i större utsträckning än vad som är nu är möjligt. 
Utbildningsinsatsen rekommenderas i första hand för den personliga utveckling 
deltagarna kan uppnå och inte till lika stor grad för organisationens skull. Vilket 
visar att respondenterna är nöjda och positivt inställda till utbildningsinsatsen. 
 
Respondenterna uppger att deras möjligheter att påverka sina kollegor att bättre 
nå verksamhetsmålen inom organisationen inte har förändrats efter att ha 
deltagit i utbildningsinsatsen. Detta är dock inte ett uttalat mål med 
Medarbetarakademin, utan snarare har man velat nå ut till personer som redan 
kan motivera, entusiasmera och engagera sina kollegor. 
 
Genomgående har studien visat att ingen av respondenterna nått någon annan 
position efter utbildningsinsatsen, varken inom eller utom organisationen. Vissa 
av respondenterna uttryckte att de minst hade haft förväntningar om att få 
förändrade arbetsuppgifter men det har inte heller skett i någon större 
utsträckning. Då Medarbetarakademin syftar till att stärka och utveckla 
ledarskap i sin yrkesroll är detta kanske inget som kan förväntas. En annan 
anledning till detta kan vara att det kanske är för tidigt att analysera denna effekt 
då det inte har gått mer än maximalt två år sedan någon av respondenterna har 
gått utbildningsinsatsen. 
 
Sammanfattningsvis upplever respondenterna att de fått en personlig utveckling 
genom att delta i Medarbetarakademin. Dock upplever de att de inte fått 
möjlighet att använda sig av denna utveckling i sitt arbete. Trots detta har de en 
positiv inställning till utbildningsinsatsen.  
 
4.3. Vad anser deltagarna om Medarbetarakademin? 
 
Respondenterna anser att utbildningen i stora drag har varit mycket bra och alla 
rekommenderar andra att gå utbildningsinsatsen.  Dock anser vissa respondenter 
att Medarbetarakademin enbart stärkt de befintliga kunskaperna och inte 
förmedlat några nya verktyg som kan bidra till utvecklingen av organisationen. 
Vissa hade önskat lite färre reflektionspass och andra efterlyser mer teoretisk 
fördjupning. Det ansågs även att det är synd att utbildningsinsatsen inte alltid tas 
tillvara ute i de lokala organisationerna.  
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Viss kritik har funnits vad gäller utbildningens förmåga att bidra till 
nätverkande. Med tanke på att ett uttryckligt syfte är att skapa förutsättningar för 
att skapa nätverk mellan personalgrupper i olika verksamheter får detta ses som 
en stor brist. En anledning till att detta syfte inte uppnås kan vara att 
utbildningen sker under ganska kort tid och att det aktiva nätverkandet vid 
utbildningsinsatsen förlitar sig på respondenternas vilja och kunskap att 
nätverka. 
 
Kärnan i utbildningen beskrivs av respondenterna som allmän förståelse, chefs-
/ledarskap och personlighetsutveckling. Detta stämmer väl överens med hur 
Medarbetarakademin själva beskriver sina mål.  
 
På frågan på vad som kan förbättras uppger respondenterna att organisationerna 
bör göra mer för att använda medarbetarnas nyvunna kunskaper och förmågor. 
Man ser också att det skulle vara en fördel med ett utökat samarbete mellan och 
inom kommunerna, till exempel genom studiebesök i olika verksamheter. Något 
som också skulle stämma väl överens med önskemålet att skapa förutsättningar 
för nätverkande. 
 
De lokala träffarna bedöms olika beroende av vilken inställning till 
Medarbetarakademin respondenterna har haft. Det är oklart om detta beror på 
exempelvis förväntningar, utbildningsbakgrund eller kanske vilka arbets-
uppgifter man har. Vissa har efterfrågat mer reflektion, andra mindre. Vissa vill 
ha mer teoretisk fördjupning både vad det gäller litteratur men även hos 
föreläsarna. Vissa föreläsningar har upplevts som att de inte har varit tillräckligt 
teoretiskt uppbyggda. 
 
Åsikter har också framförts vad gäller de lokala arrangörernas bristande förmåga 
att ta till sig kritik om sin egen verksamhet, något som klingar illa med vad man 
försöker lära ut inom Medarbetarakademin. 
 
Sammanfattningsvis upplever respondenterna att utbildningsinsatsen är mycket 
bra, trots att den enbart stärkt befintliga kunskaper och inte gett så mycket nya. 
Kritik har framförts gällande förmågan att bidra till nätverkande vilket är ett av 
de uttalade syftena med utbildningsinsatsen. Många respondenter upplever att 
det huvudsakliga förbättringsområdet inte ligger hos själva utbildningsinsatsen 
utan inom organisationernas tillvaratagande av kunskaperna. Respondenterna 
har framfört varierade åsikter om de lokala träffarna, och de lokala 
arrangörernas förmåga att ta till sig kritik. 
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4.4. Medarbetarakademins syften och Lutz och Baranes 
subjektiva egenskaper 

 
Medarbetarakademins mål för medarbetarskap kan sammanfattas i följande 
punkter.  
 

 Stärka och utveckla ledarskapet i yrkesrollen  
 Stimulera personlig utveckling 
 Tillvarata medarbetarnas kunskaper och resurser 
 Skapa förutsättningar för nätverkande 

 
Då en del av vårt syfte är att granska utbildningsinsatsen ur ett medarbetar-
perspektiv gör vi nu en jämförelse med Lutz och Baranes (2009) subjektiva 
egenskaper som anses känneteckna en god medarbetare: delaktighet, 
tillfredsställelse, stolthet, trygghet, lojalitet, engagemang och nöjdhet. Vi har 
valt att utgå från Lutz och Barane för att det är Sveriges Kommuner och 
Landsting som står bakom rapporten och vi har studerat en kommunal 
utbildningsinsats varför deras subjektiva egenskaper torde vara speciellt 
lämpliga i sammanhanget. 
 
Syftet att stärka och utveckla ledarskap kan kopplas till Lutz och Baranes 
subjektiva egenskaper engagemang och delaktighet. Som en del i ledarskap 
ingår att skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Syftet att 
stimulera den personliga utvecklingen återspeglar sig i de subjektiva 
egenskaperna tillfredsställelse, stolthet och nöjdhet eftersom man kan nå dem 
genom personlig utveckling och bättre självkännedom. För att kunna tillvarata 
medarbetarnas kunskaper och resurser krävs att medarbetaren känner 
delaktighet, tillfredsställelse och engagemang. Även nätverkande kräver 
delaktighet för att komma till organisationen till godo. 
 
Vi har inte funnit några direkta belägg för de subjektiva egenskaperna trygghet 
eller lojalitet i vårt material, men då våra frågor har utgått från syftet med 
Medarbetarakademin har vi inte heller ställt frågor rörande dessa subjektiva 
egenskaper. Att vi inte funnit några direkta belägg för dessa subjektiva 
egenskaper hos våra respondenter behöver därför inte innebära att de inte 
innehar dessa, utan är sannolikt främst en effekt av att de ligger utanför syftena 
för Medarbetarakademin. 
 
Bortsett från dessa två kan vi alltså se att Medarbetarakademins syften stämmer 
relativt bra överens med Lutz och Baranes teori om hur en bra medarbetare bör 
vara. 
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4.5. Lutz och Baranes subjektiva egenskaper och aspekter av 
beskrivningskategorierna 

 
De aspekter som återfunnits i beskrivningskategorierna i vårt material är 
personlig utveckling, ledarskap, relationell utveckling, grupprocess, 
organisationsutveckling och allmän uppfattning. 
 
Personlig utveckling, grupprocesser och relationell utveckling kan kopplas till 
tillfredsställelse. Genom att förstå andra, deras relation till en själv och hur 
grupper fungerar finner medarbetaren sig mer tillrätta inom organisationen och 
ökar det medarbetarnas känsla av sammanhang vilket gör att de känner en större 
tillfredsställelse. Ledarskap kan kopplas till engagemang. Flera respondenter 
beskrev att deras drivkraft var att få mer inflytande för att på så sätt kunna 
förbättra organisationen. Organisationsutveckling kan kopplas till delaktighet 
och engagemang, genom att respondenterna upplever att de har en meningsfull 
del i utvecklingen av organisationen. Den sjätte aspekten, allmän uppfattning, 
beskriver inte i första hand deltagarna, utan närmast deras åsikter om 
utbildningsinsatsen som sådan. Det är därför inte aktuellt att behandla denna i 
detta fall. Resterande fyra subjektiva egenskaper, stolthet, trygghet, lojalitet och 
nöjdhet har vi inte kunnat finna några belägg för i vårt material. Detta då våra 
intervjuer inte täckte in dessa frågor då de inte är uttalade syften för 
Medarbetarakademin. 
 
4.6. Avslutande diskussion 
 
Sammanfattningsvis finns den grundläggande motivationen för att söka sig till 
Medarbetarakademin i de förväntningar om personlig utveckling och ledarskap 
som fanns. Andra motiverande faktorer är sökandet efter kunskap och en önskan 
om att kunna bidra till organisationen. Påverkanseffekterna av Medarbetar-
akademin är bättre självkännedom och förståelse för grupprocesser och i vissa 
fall har dessa kunskaper tagits tillvara i verksamheten. Det märks en tydlig 
upplevelse av Medarbetarakademin bland respondenterna där man uppfattar 
kärnan i utbildningen som allmän förståelse, chefs-/ledarskap och 
personlighetsutveckling. Medarbetarakademins syften har jämförts med Lutz 
och Baranes (2009) subjektiva egenskaper och de stämmer relativt bra överens i 
synnerhet vad gäller delaktighet, engagemang, tillfredsställelse, stolthet och 
nöjdhet. Motsvarande jämförelse med vårt material gav bara överensstämmelse 
med de subjektiva egenskaperna tillfredsställelse, engagemang och delaktighet. 
Detta kan tolkas som att respondenterna inte har upplevt stolthet och nöjdhet 
som centrala begrepp för Medarbetarakademin eller medarbetarskap. 
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Till sin helhet ger detta att Medarbetarakademin nästan kan te sig som ett bra 
exempel på hur kommuner bör samarbeta inom vissa kompetens-
försörjningsfrågor på lokal och regional nivå ur ett vetenskapligt synsätt. Detta 
då Medarbetarakademins syften stämmer väl överens med Lutz och Baranes 
(2009) subjektiva egenskaper. Kritiskt sett så har kommuner i allmänhet länge 
efterfrågat kompetens och här ser vi ett till synes framgångsrikt exempel på att 
hindren är idéernas moder. Att arbeta tillsammans i kommunöverskridande 
strategier leder till kompetenta och engagerade medarbetare. Ur ett kommunalt 
perspektiv kan vi anta att utbildningsinsatsen är mycket fördelaktig på ytan. 
Medarbetarna stärks, förkovras och lyfts till nästan chefskap i deras förmågor 
vilket kan se fint ut i siffror och statistik. Frågan är om detta är ett bra sätt ur en 
samhällssynvinkel och om kommunen når hela vägen fram? Att söka sig 
samman för att till exempel möta framtidens stora pensionsavgångar är en nog 
så viktig föresats. Genom att inte ta tillvara på den möjligheten så riskerar dock 
kommunerna att tiden springer i väg och man förlorar den uppbyggda 
kompetensen, om man inte återinbäddar medarbetarna in i organisationen och 
ger dem nya och mer intressanta arbetsuppgifter. Här har man välanpassad, 
duktig och kompetent personal som självmant tar initiativ och engagerar sig i 
Medarbetarakademin och låter sig formas till kommande chefsämnen. Har 
organisationerna råd att inte ta tillvara denna kompetens? Kanske detta 
egentligen är symtom på ett samhällsfenomen som måste angripas på en högre 
samhällsnivå? 
 
4.7. Förbättringsförslag 
 
Vi vill avsluta med några sammanfattande ord om vad respondenterna upplever 
skulle förbättra Medarbetarakademin. De höga förväntningarna på 
Medarbetarakademin har till stora delar infriats. Deltagarna framhäver den 
personliga utvecklingen och en fördjupad insikt om gruppdynamik. Kritiken 
handlar i stora drag om implementationen av kunskapen i den egna 
organisationen. Utifrån respondenternas utsagor har vi dessa förslag till 
förbättring av Medarbetarakademin och dess uppföljning:  
 

 Bättre teoriunderbyggnad 
 Mer flexibel reflektionstid 
 Förtydliga beskrivningen av Medarbetarakademin 
 Ökad ödmjukhet inför kritik om utbildningsinsatsens utformning 
 Att organisationen ska tillvarata det medarbetarna har lärt sig 
 Förbättrade förutsättningar för nätverkande 

 
Förbättringsförslagen bättre teoriunderbyggnad och förbättrade förutsättningar 
för nätverkande kopplas här samman med den subjektiva egenskap för gott 
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medarbetarskap som Lutz och Baranes (2009) kallar nöjdhet. Detta då den 
subjektiva egenskapen handlar om organisationens förmåga att uppfylla 
medarbetarens behov vad gäller arbete och arbetsförhållanden.  
 
Förbättringsförslagen mer flexibel reflektionstid, att organisationen ska 
tillvarata det medarbetarna har lärt sig och förtydliga beskrivningen av 
Medarbetarakademin kan kopplas samman med den subjektiva egenskapen 
tillfredsställelse, detta då denna subjektiva egenskap handlar om att 
medarbetaren upplever sig nöjd med och finner sig väl tillrätta med 
organisationens målsättning.  
 
Förbättringsförslagen mer flexibel reflektionstid och att organisationen ska 
tillvarata det medarbetarna har lärt sig kan även kopplas till den subjektiva 
egenskapen engagemang, då egenskapen handlar om medarbetarens villighet till 
självmotivation till organisationens fördel och att aktivt bidra till utvecklingen 
av verksamheten.  
 
Slutligen kan förbättringsförslaget ökad ödmjukhet inför kritik om 
utbildningsinsatsens utformning tillsammans med förbättringsförslaget 
förtydliga beskrivningen av Medarbetarakademin kopplas till den subjektiva 
egenskapen delaktighet. Detta då den egenskapen handlar om uppfattningen om 
att kunna påverka organisationen och att medarbetarens egna insatser har 
betydelse.  
 
De övriga subjektiva egenskaperna stolthet, trygghet och lojalitet berörs inte av 
respondenternas förbättringsförslag. 
 
4.8. Metoddiskussion 
 
Som vi skrev i metodkapitlet så har validiteten i en fenomenografisk studie med 
datainsamling och tolkning att göra. Vad gäller datainsamlingen så har 
intervjuerna genomförts på ett konsekvent sätt med stöd av en intervjuguide (se 
Bilaga 3). Intervjuguiden kunde genom fler inledande intervjuer än den som 
gjordes höjt studiens validitet än mer. 
 
Då forskningsstrategin som valdes var kvalitativ valdes också att till 
övervägande del använda ett induktivt tillvägagångssätt, detta i linje med vad 
Bryman (2011) talar om.  De inslag av deduktion som funnits i studien är att vi 
jämförde resultatet av studien och Medarbetarakademins syften med Lutz och 
Baranes (2009) subjektiva egenskaper hos medarbetare. Hade studien haft fler 
inslag av deduktion eller varit helt deduktiv kunde studien eventuellt gett andra 
resultat. 
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Transkriptionerna genomfördes av båda författarna var för sig. Detta innebär att 
intervjuerna transkriberades på lite olika sätt, trots att nivån på 
transkriberingarna diskuterades innan de genomfördes. Genom att låta någon 
med mer erfarenhet av transkribering utföra arbetet kunde validiteten i 
transkriberingarna ha höjts. Gällande transkriberingarna kunde validiteten höjts 
även genom att en person som inte deltagit vid intervjuerna genomförde dessa. 
 
En kritik som Bryman (2011) lyfter gällande kvalitativa undersökningar är att 
denna metod är för subjektiv. Med detta menas att resultatet bygger på vad som 
forskaren upplever är viktigt och betydelsefullt, samt att den personliga 
relationen till undersökningspersonerna spelar in. Detta kan leda till att resultatet 
av studien färgas av forskaren, vilket kan ge resultat som inte återger det som 
verkligen framkommit under studien. 
 
Reliabilitet är i detta fall ett mått på hur beskrivningskategorierna lyckas 
beskriva innehållet i utsagorna. Vi har för att säkerställa detta bett en tredje part 
granska vår analys för att säkerställa att den reflekterar uppfattningen hos 
respondenterna på ett godtagbart sätt. 
 
Något som under studiens gång uppenbarade sig som ett problem med det valda 
sättet att välja undersökningspersoner, var att vi efter genomförda intervjuer 
blev kontaktade av en av de ansvariga för utbildningssatsningen. Denna person 
ville ha reda på vilka vi intervjuat för att kunna kontakta deras chefer. Dock 
utlovade vi intervjupersonerna konfidentialitet vid intervjuerna, så om vi uppgav 
deras namn så skulle vi inte kunna använda deras uttalanden vid analysen, vilket 
eventuellt skulle påverka resultatet av studien eller förstöra studien helt. 
 
En annan kritik kring urvalet är att det inte varit slumpmässigt utan varit baserat 
de kontaktuppgifter som tillhandahållits ifrån de deltagande kommunerna. Här 
kunde en annan urvalsmetod använts än bekvämlighetsurval för att säkerställa 
ett urval som skulle blivit mer generaliserbart. Dock är tanken med urvalet inom 
fenomenografin att uppnå mättnad i materialet. Vilket kanske inte skulle 
uppnåtts genom ett slumpmässigt urval trots allt. 
 
Den analys som gjorts i studien är fortfarande ganska empirinära, vilket inte helt 
överensstämmer med vår valda analysmetod fenomenografi, där analysen bör 
vara mer abstraherad. Anledningen till detta är att vi valt att ligga empirinära för 
att hålla oss till den beskrivande delen av syftet.   
 
Då vi valde att intervjua respondenterna ute på deras arbetsplatser var vi inte 
helt i kontroll vid intervjusituationerna, exempelvis vad gäller placeringen i 
rummet, då denna fick anpassas efter de möjligheter som fanns hos de olika 
respondenterna. Vid ett fåtal intervjusituationer hände det bland annat att 
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kollegor till respondenterna kom in i rummet under intervjun, vilket innebar att 
vi fick ta paus i intervjun och återuppta intervjun efter att kollegan lämnat 
rummet. Detta kan ha lett till att svaren på våra frågor påverkats. 
 
Under studiens gång har syftet och frågeställningarna förändrats. Anledningen 
till detta är att studiens fokus delvis har skiftat under studiens gång, genom den 
analys som genomförts. Det syfte som presenterades i Uppsats PM:et (se Bilaga 
1), var att beskriva utbildningsinsatsen ur medarbetarnas perspektiv, medan 
studiens syfte landade i ett tvådelat syfte där studien dels ska beskriva och dels 
ska granska Medarbetarakademin ur ett medarbetarperspektiv. Detta är en följd 
av att vi lät analysen forma det slutgiltiga syftet. 
 
4.9. Fortsatt forskning 
 
Utifrån den genomförda studien har vi kunnat beskriva och granska 
utbildningsinsatsen utifrån ett medarbetarperspektiv. Dock hade det varit 
intressant att se om denna beskrivning och granskning hade förändrats något om 
urvalet gjorts på en större grupp, då utbildningsinsatsen genomförts sedan 2005 
och urvalet endast gjorts på de tre senaste årens grupper.  
 
Ett annat intressant område att titta närmare på är att intervjua även beställare 
och arrangörer av utbildningen, detta för att få fram deras resonemang kring 
exempelvis de tre områdena orsaker, effekter och åsikter som används i denna 
studie. Detta för att se om beställare och arrangörer upplever att 
utbildningsinsatsen lever upp till de förväntningar som finns ifrån deras sida.  
 
En jämförande studie mellan den Medarbetarakademi som studerats och andra 
Medarbetarakademier eller likande utbildningsinsatser vore också intressant att 
genomföra, dels för att studera om det finns skillnader i utbildningsinsatsernas 
syfte, men även för att se skillnaderna mellan resultatet av de olika 
utbildningsinsatserna. 
 
Ytterligare ett område som skulle kunna studeras vidare är det longitudinella 
perspektivet, alltså om respondenternas svar förändras med tiden.  
 
Som ett sista förslag på fortsatt forskning har vi förslag på en kvantitativ studie 
där det med hjälp av föreliggande studie utformas en enkät för att studera om de 
åsiktsområden som återfanns i denna studie är genomgående hos alla 
medarbetare som genomgått Medarbetarakademin. 
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Internt material tillhandahållet av Medarbetarakademin 



Bilaga 1 – Uppsats PM 

 
 

Uppsats PM 
Joel Halldin Markus Thor 
XXX XX XX XXX XXX XXX XX XX 
adress@e-post.se adress@e-post.se 
 
Linköpings Universitet 
Programmet för Personal- och Arbetsvetenskap 
Handledare Ulrik Lögdlund 
 
Förslag till titel: 
Medarbetarakademin! - Vad är det för fenomen? 
 
Beskrivning av ämnesområdet 
Idag har många organisationer fått upp ögonen för medarbetarskap, detta 
innebär att organisationerna genomför utbildningsinsatser som går utöver 
chef/ledare, vilket tidigare ansetts viktigast. Några kommuner i Götaland 
genomför idag en utbildningssatsning inom medarbetarskap, denna satsning 
kallade de “Medarbetarakademin”. 
 
Bakgrund/kortfattade översikt 
Några kommuner i Götaland genomför en utbildningssatsning för att stärka och 
utveckla sina medarbetares ledarskap i sina yrkesroller. Utbildningssatsningen 
syftar också till att stimulera personliga utveckling, ta tillvara medarbetarnas 
kunskaper och resurser samt skapa förutsättningar för nätverk mellan 
personalgrupper i olika verksamheter. Det vi valt att studera är medarbetarnas 
bild av utbildningssatsningen.  
 
Ämnet som kommer behandlas 
Det vi vill undersöka är vad denna utbildningssatsning innebär för medarbetarna 
och hur medarbetarna själva upplever att denna utbildningssatsning har påverkat 
dem.  
 
Syftet med undersökningen 
Studiens syfte är att presentera Medarbetarakademin utifrån de personer som 
genomgått denna utbildningssats.  
 
Mål 
Kunna presentera en bild av Medarbetarakademin som bidrar till insikt om 
“fenomenet” utifrån medarbetarnas syn på utbildningsinsatsen. 
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Litteratur att undersöka 
Litteratur som vi tror kan ha med denna studie att göra är litteratur kring; 
lärande, kunskapsöverföring(transfer), medarbetarskap, delaktighet och 
motivation.  
 
Metod/infallsvinkel/teoretiskt perspektiv 
En kvalitativ studie med ca 10 intervjuer med medarbetare och berörda chefer 
inom de berörda kommunerna. Studien kommer ha ett induktivt utgångssätt. 
 
Särskilda resurser som krävs 
Tillgång till listor med medarbetare som genomgått Medarbetarakademin. 
 
Tidsplan 

v.14 Analysera ämnet, läsa i förberedande syfte 
v.15 Planera undersökningen, skapa intervjuguide 
v.16 Genomföra undersökning 
v.17 Transkribera resultatet 
v.18 Analys av resultat 
v.19 Skriva första utkast 
v.20 Granska första utkastet 
v.21 Redigera och korrekturläsa slutversion 
v.22 Skriv ut och lämna in senast onsdag 



Bilaga 2 - Missiv 
 

 
 

Hej! 
 
Vi heter Markus Thor och Joel Halldin. Idag läser vi vår sista termin på 
Personal- och arbetsvetenskapsprogrammet vid Linköpings Universitet. Detta 
innebär att vi ska skriva en C-uppsats med inriktning mot HRM/HRD. Då Joel 
har mentor på Norrköpings kommun har vi kommit i kontakt med 
utbildningssatsningen Medarbetarakademin som vi förstått det DU har 
genomgått. Vi har valt att skriva vår uppsats om denna utbildningssatsning och 
vill därför intervjua dig kring dina upplevelser kring detta. De områden vi 
kommer ställa frågor inom är Orsak, Effekt och Uppfattning. Intervjuerna 
kommer ta ungefär en timme och bestå av ca 25 frågor med vissa 
följd/underfrågor. 
 
Syftet med C-uppsatsen är att beskriva och utvärdera företeelsen 
medarbetarakademin ur ett medarbetarperspektiv. För att kunna presentera en 
bild av medarbetarakademin samt skildra likheter och skillnader mellan mål och 
utfall av sagda företeelse. Dina svar under intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt och du kommer vara anonym i undersökningen. 
 
Då undersökningen är beroende av att vi får möjlighet att genomföra ett antal 
intervjuer så vill vi att du kontaktar oss om du är intresserad av att delta i 
studien. För att anmäla intresse och/eller få mer information om uppsats och 
intervju kontakta oss snarast på telefonnummer xxx – xxx xx xx alternativt e-
posta oss på adress@e-post.se 
 
Med vänliga hälsningar Markus och Joel 



 

 
 

 
 



Bilaga 3 – Intervjuguide 

 
 

Presentation 
Vi heter Markus Thor och Joel Halldin. Idag läser vi vår sista termin på 
Personal- och arbetsvetenskapsprogrammet vid Linköpings Universitet. 
Syftet med C-uppsatsen är att beskriva och granska företeelsen 
Medarbetarakademin ur ett medarbetarperspektiv.  

 
Informera om: 
Etiska aspekter / Vetenskapsrådet 

1. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om 
syftet med forskningen.  

2. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma om 
den vill delta i studien eller ej.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer som 
ingår i studien ska ges stor konfidentialitet samt att personuppgifterna ska 
behandlas på ett sådant sätt att andra personer inte kan ta del av dem.  

4. Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in om enskilda 
personer endast får utnyttjas för forskningsändamål  

 
Praktisk information: 
Upplägg: Ca 1 timmes intervju =  26 frågor 
 
Inledande frågor  
1. Ålder & Kön? 
2. Vad är det du gör på din arbetsplats? 
3. Hur länge har du arbetat inom kommunen? 
4. Hur många år har du arbetat totalt inom ditt nuvarande yrke? 
 
Lite allmänt om Medarbetarakademin: 
5. Vad har du hört om Medarbetarakademin innan du gick utbildningsinsatsen? 
6. Vad var dina förväntningar på utbildningsinsatsen? 
7. Känner dina kollegor till att du gått Medarbetarakademin? 
8. Kan du beskriva vad utbildningsinsatsen bestod av? 
 
Orsaker: 
9. Hur kom du i kontakt med Medarbetarakademin? 
10. Kan du beskriva varför du valde att gå Medarbetarakademin?  
11. Hur ser du på att vara medarbetare? 
12. Vad upplever du är medarbetarens roll i kommunen?  
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Effekter: 
13. Vad skulle du säga att du lärt dig genom att gå Medarbetarakademin? Om ja, 

i så fall vad? Om nej, vad kan vara anledningen till att du känner så? 
14. Vilka förutsättningar har Medarbetarakademin gett dig i ditt dagliga arbete? 
15. Har Medarbetarakademin givit dig några nya verktyg för ditt dagliga arbete? 

Om ja, kan du beskriva dessa verktyg? 
a. Har Medarbetarakademin påverkat ditt sätt att hantera 

arbetsplatsens laganda? 
b. Har du bättre förutsättningar att bidra till utveckling och förändring 

av verksamheten?   
16. Har Medarbetarakademin påverkat ditt sätt att tänka kring din roll i 

organisationen? Om ja, på vilket sätt? 
17. Hur har Medarbetarakademin gett dig större möjlighet att påverka dina 

arbetskamrater att uppnå verksamhetsmålen? 
 
Åsikter 
18. Har du utvecklat några nya kontakter genom utbildningsinsatsen? 
19. Känner du att dina erfarenheter och/eller kompetenser tas till vara genom 

Medarbetarakademin? Om ja, på vilket sätt? 
20. Känner du att Medarbetarakademin bidragit till din personliga utveckling? 

Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad kan ligga bakom att du upplever så? 
21. Fick du möjlighet att bidra till dina kurskamraters utveckling? om ja, på 

vilket sätt? 
22. Hur tänker du idag om Medarbetarakademin som helhet så här i efterhand? 
23. Skulle du rekommendera Medarbetarakademin till andra?   
24. Har du bytt position efter du genomgått Medarbetarakademin? 
25. Om du fick bestämma, hur skulle utbildningsinsatsen se ut? 
26. Vad anser du var den viktigaste poängen med Medarbetarakademin? 
 
Avslutning 
Vill du tillföra något mer? 
Har vi glömt att fråga om något du tänker kan vara viktigt för undersökningen? 
Om det är något vi missar eller vill klargöra,  kan vi höra av oss då? 
 
Här är våra telefonnummer och mejladresser 
 
Tack för ditt deltagande! 
 


