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Sammanfattning Det här är en kvalitativ studie om medarbetarskap som har genomförts på 
specialförlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg. För att genomföra studien har 
sammanlagt sju kvalitativa intervjuer genomförts, sex med medarbetare och en 
med vårdenhetschefen. Metoden för att genomföra studien har utgått ifrån 
hermeneutiken, och jag har intagit ett interpretativt/konstruktionistiskt 
förhållningssätt till studien.  

Syfte: Syftet med studien är att analysera och få kunskap kring hur 
intervjupersonerna på den undersökta avdelningen upplever sitt medarbetarskap, 
med betoning på ansvar, påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling. Jag 
vill också undersöka hur chefen på avdelningen kan ge förutsättningar för ett 
aktivt medarbetarskap.  

Resultat: Resultatet karakteriseras av olikheter i synsätt. I en diskussion om 
ansvar så finns en stark koppling till patientansvar. Det finns ett 
medarbetaransvar, men arbetets karaktär med ojämn och hög arbetsbelastning kan 
dock begränsa ett medarbetaransvar. På specialförlossningen så finns det forum 
och projekt som innebär att medarbetare kan påverka och vara delaktiga lokalt. 
Chefen på avdelningen har också ett ansvar i att se till så att det finns sådana 
forum och uppmuntra till delaktighet. Chefen ger också möjlighet för 
medarbetare att påverka verksamheten lokalt. Hur medarbetare upplever 
kommunikationen ser olika ut och beskrivs som personrelaterat. Det finns dock 
en övervikt till att den kan bli mycket bättre och i några fall beskrivs den som 
dålig. Kompetensutveckling är något som är viktigt för intervjupersonerna och 
möjligheterna till det beskrivs på olika sätt. Undersköterskor beskriver den som 
god medan barnmorskor är mindre positiva. Lärande i arbetet och genom kollegor 
beskrivs som viktigt men min tolkning är att riktade utbildningsinsatser är 
viktigare för flertalet av intervjupersonerna. 
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Förord 
Medarbetarskap är ett begrepp som många organisationer börjar intressera sig för. Av 
goda anledningar så finns det med i allt fler policydokument och visioner som företag 
och organisationer upprättar. Budskapet sätter individen i fokus där förmågor såsom 
ansvarstagande, delaktighet och samarbete premieras framför andra. Den här uppsatsen 
riktar sig till medarbetare och ledare som arbetar inom sjukvårds och omsorgsarbete, 
men kan självfallet vara av intresse för alla personer som intresserar sig för ämnet 
medarbetarskap.  

Mitt arbete är ett resultat av gemensamma ansträngningar. Det hade inte varit 
genomförbart utan det engagemang och intresse som visats för studien. Jag vill först och 
främst rikta ett stort tack till alla barnmorskor och undersköterskor som har ställt upp 
för samtal, vilka har varit mycket intressanta och informationsbringande!  

Ett särskilt tack till Kerstin för din vilja och dina ansträngningar under hela 
uppsatsperioden. Jag vill också rikta ett tack till Weronica Dahlén som i ett inledande 
skede gjorde organisationen uppmärksam på min studie. Sist men inte minst vill jag 
tacka min handledare Maria Löfgren Martinsson för kontinuerliga tips och synpunkter 
under processens gång.  

När jag läser ovanstående text så tänker jag på engagemang, intresse, vilja, samarbete 
och deltagande. Alla är de viktiga komponenter i ett fungerande medarbetarskap!  

 

Trevlig Läsning! 

 

Lund i maj 2006. 

Oscar Pettersson 
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1. Inledning 
Forskning kring ledarskap och chefskap har genom åren haft och har fortfarande en 
framträdande position inom arbetslivsforskningen. Det har resulterat i en stor mängd 
litteratur och kunskap inom ämnet (Tengblad 2003). Anledningen till att det är så saknar 
inte relevans då man som chef fyller en viktig funktion inom alla organisationer. Ansvar 
för personal, budget, arbetsmiljö, rekrytering och arbetsfördelning är bara några 
områden där man som chef och ledare fyller en viktig funktion. Fokus för denna uppsats 
kommer dock att flyttas över till en annan, minst lika viktig grupp i organisationer, 
nämligen medarbetarna och närmare bestämt begreppet medarbetarskap. 
Medarbetarskap som begrepp och fenomen är relativt nytt i dagens arbetsliv och fick 
genomslagskraft först i början på 90-talet. En stor anledning till ett allt större intresse 
kring medarbetarnas roll i organisationer kan härledas till ett skifte i arbetsorganisation 
(Kinlaw 1995) 

I takt med att samhället förändrats har vi gått från centralt styrda och strikt hierarkiska 
organisationsformer till dagens decentraliserade organisationsprinciper. Detta har lett 
till att chefer och medarbetare på lokal nivå fått mer ansvar och mer att säga till om vad 
gäller arbetets utformning. Vissa forskare hävdar att det skett ett paradigmskifte där 
postmoderna organisationsideal såsom flexibilitet, individualisering, 
marknadsanpassning och individuella lösningar fått en stor genomslagskraft (Tengblad 
2003). Dagens samhälle har blivit mer kunskapsintensivt och det har satt sin prägel på 
hur arbete organiseras där projekt, självstyrda arbetslag och nätverk kan nämnas som 
tydliga exempel. Detta sätt att arbeta ställer högre kompetenskrav på individen samt ett 
större medarbetaransvar. Det senaste decenniets snabba förändringar har inneburit att 
samhället gått in i ”det personliga ansvarets tid”. Det krävs en ny typ av kompetens som 
innebär en förmåga att göra snabba anpassningar, lära nytt och kunna samverka med 
andra. Vidare är det av stor vikt att kunna arbeta självständigt och ta ansvar (Bandhold 
1997). 

Medarbetarskap har en dubbelsidig betydelse, där den ena sidan har fått klart störst 
uppmärksamhet. Då handlar det om ett koncept som implementeras från ledningshåll 
där målet är att förbättra användningen av medarbetarnas kapacitet och bättre dra nytta 
av deras mentala resurser (empowerment). Det finns dock en annan viktig sida av 
medarbetarskapet som inte fått lika stort utrymme inom den empiriska forskningen och 
som kräver större uppmärksamhet. Utgångspunkten är då medarbetarskapet utifrån 
medarbetarnas perspektiv där relativt liten forskning ägt rum. Kortfattat handlar det då 
om hur medarbetare hanterar relationen till sina medarbetare, sin chef och till sitt eget 
arbete. Medarbetarskapet förtjänar ett större användningsområde då begreppet som 
sådant lyfter fram medarbetarnas roll som medskapande och ansvarstagande individer. 
(Tengblad & Hällsten 2002).  En allt starkare individualisering, medarbetares ökade 
inflytande över arbetets utförande och ansvarsförskjutningen i organisationer har 
tillsammans bidragit till att jag intresserat mig för att skriva denna uppsats om 
medarbetarskap. Viktigt för mig är också att utgå ifrån medarbetares perspektiv på 
medarbetarskap då det behövs mer kunskap inom ämnet. De böcker som skrivits om 
medarbetarskap fram till 1994 utgår oftast ifrån ett organisatoriskt perspektiv, där det är 
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ytterst ovanligt att medarbetarna själva kommer till tals kring frågor som rör 
medarbetarskap. Andra kännetecken i medarbetarskapslitteraturen är också den 
påtagliga bristen på empirisk forskning. Av dessa anledningar känns denna studie viktig 
och intressant. 

Efter att ha studerat senare litteratur kring ämnet medarbetarskap framstår det helt klart 
att ansvarsfrågan är av stor vikt. För att man som medarbetare ska känna att man har ett 
inflytande, påverkansmöjligheter och delaktighet i arbetet förutsätter det en känsla av 
ansvar (Möller 2000). Organisationer utgörs av relationer och för att relationer ska 
fungera krävs en god kommunikation både medarbetare emellan och mellan 
medarbetare och chefer. Den personliga utvecklingen är också en viktig del, både som 
en förutsättning och som följd av ett aktivt och ”myndigt” medarbetarskap. Tengblad & 
Hällsten har de senaste åren gjort omfattande studier om medarbetarskap och deras 
övertygelse är att personalansvar och medarbetarskap alltid bör studeras i relation till 
varandra, och att de alltid utövas i ett samspel. Allt fler organisationer har de senaste 
åren börjat intressera sig för medarbetarskap vilket inte minst visar sig när man läser 
policydokument av olika slag. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är en utav de organisationer som lyfter fram 
medarbetarskapet som en viktig del i verksamheten. SU har möjliggjort min studie, och 
på specialförlossningen på Östra sjukhuset kommer jag att genomföra den empiriska 
undersökningen. Tillsammans leder detta över till syftet med min studie. 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera och få kunskap kring hur intervjupersonerna på 
den undersökta avdelningen upplever sitt medarbetarskap, med betoning på ansvar, 
påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling. Jag vill också undersöka hur 
chefen på avdelningen kan ge förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.  

2.1 Avgränsningar 
Då det är en relativt stor avdelning med ca 70 anställda kommer en generalisering av det 
empiriska materialet till att gälla hela avdelningen inte att vara möjlig. Avsikten är 
istället att få kunskap kring hur intervjupersonerna uppfattar medarbetarskapet. Då 
medarbetarskap är ett mångtydigt begrepp känns det också relevant att bryta ner 
begreppet till att gälla avgränsade kategorier. Med ansvar så avses i första hand ansvar i 
relation till medarbetare, chef och verksamhet och således inte det uppenbara 
patientansvaret som finns inom sjukvården. Vidare när det gäller personalansvaret så är 
det endast det lokala personal och chefsansvaret som studeras, och således inte ansvar 
på högre nivå inom organisationen. 

2.2 Pedagogisk relevans 
Den arbetslivspedagogiska relevansen för uppsatsen anser jag vara stor och det ska jag 
belysa genom de effekter som medarbetarskap sägs ha för organisationer. 
Medarbetarskap ur ett managementperspektiv (empowerment) implementeras för att 



 3

effektivisera och utveckla organisationer så att man bättre klarar sig på en 
konkurrerande marknad. Der blir genom detta synsätt en klar inriktning mot 
organisationsutveckling och ledarskap (Kinlaw 1995). Ett ökat fokus på individen leder 
över tankarna till medarbetarskap ur dennes perspektiv. För att man som medarbetare 
ska kunna ta ansvar och ha ett inflytande över verksamheten krävs det att man har 
förutsättningar till det, att man vill, men också att man kan göra det. Den personliga 
kompetensutvecklingen och lärande i arbetet blir således av stor vikt för att man ska 
kunna utöva ett myndigt medarbetarskap (Tengblad 2003). Slutligen så kan man inte se 
på medarbetarskap som ett begrepp avhängigt alla de relationer som finns på en 
arbetsplats. Medarbetarskap ska, som jag varit inne på tidigare, ses i relation till 
personalansvaret. Men det är samtidigt givetvis relationer medarbetarna emellan. En 
fungerande kommunikation mellan parterna och inställningen till ens eget och andras 
arbete är därför av stor betydelse för ett fungerande medarbetarskap. Detta tillsammans 
tycker jag tydligt visar den pedagogiska relevansen vid en diskussion kring 
medarbetarskap i arbetslivet. 

 

 
 



 4

3. Teoretisk referensram 
En betydande del av min teoretiska grund bygger på ett stort empiriskt 
forskningsprojekt som Freddy Hällsten och Stefan Tengblad är ansvariga för, och som 
går under namnet (EDEPA) Effekter av decentraliserat/lokalt personalansvar. Projektet 
har genom sin stora empiriska omfattning de senaste fem åren bidragit till mycket 
kunskap kring ämnena personalansvar och medarbetarskap. Många utav resonemangen 
som förs fram i denna litteratur är klart förenliga med det förhållningssätt som SU vill 
ha till medarbetarskap vilket gör det extra intressant och relevant för min studie. Det har 
skrivits få böcker om medarbetarskap som utgår ifrån ett individperspektiv, och av den 
anledningen kommer även ett antal vetenskapliga artiklar användas.    

3.1 Historisk tillbakablick 
Medarbetarskapet som begrepp kan man spåra tillbaka till 70-talet. Arbetsreformer och 
fackföreningsrörelsens ökade styrka ledde till ett större tryck på arbetsplatsdemokrati. 
En första decentraliseringsvåg inleddes då centrala funktioner utmanades och idén var 
att personalarbete bäst sköttes på den lokala arbetsplatsen där en närhet fanns till 
arbetarna. På 70-talet gick detta decentraliseringsarbete under parollen ”personalarbete 
tillbaka till linjen” (Tengblad 2003). Detta arbete gick däremot trögt och fick inte den 
genomslagskraft som var önskat. På 80-talet inleddes en andra decentraliseringsvåg som 
fick större gehör i arbetslivet. Det internationellt gångbara begreppet HRM (Human 
Recource Management) hade stor inverkan på ledning och organisation och hur man 
skulle hantera relationen till de anställda. Begreppet används som en benämning på 
aktiviteter för personalledning och personalarbete, samt olika praktiker inom 
personalledning (Bergström & Sandoff 2000).  Det finns många tolkningar av begreppet 
men vanligen så relateras det till postmoderna ideal såsom decentralisering, avreglering, 
kundorientering samt värderingsstyrning. Det finns en tydlig koppling till empowerment 
då det också står för ökat individfokus som syftar till att maximera den enskilde 
individens resursinsats. 

Genom de postmoderna organisationsidealen förändrades personalarbetet under 90-talet 
i betydande omfattning. Individualisering, flexibilitet och en institutionell upplösning 
var idéer som fick mer uppmärksamhet. En decentralisering inom offentlig sektor med 
platta organisationer var mycket tydlig och kan ses som ett paradigmskifte inom svenskt 
arbetsliv. (Tengblad 2003). Denna decentralisering av organisation ledde samtidigt till 
en decentralisering av personalansvaret. Den nya chefsrollen skulle vara en ledare som 
gav utrymme för medarbetarna att ta egna initiativ, samt upphöra med att detaljstyra 
arbetet och istället skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling. Det blev också 
viktigare att arbeta för att uppnå en samsyn kring mål och arbetsformer. Medarbetarna 
fick genom denna utveckling ett större ansvar och medarbetarskap som begrepp fick en 
ny innebörd. Det var orimligt menade man att engagemang, självständighet och ansvar 
enbart skulle få vara något som förpassades till fritiden utan det måste ses som något 
naturligt även på arbetsplatsen (Wallenberg 1989). Läser man litteratur kring ämnet 
medarbetarskap idag så är begrepp som inflytande, påverkan, delaktighet samt ansvar 
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vanligt förekommande. Det är dock så att en stor del av litteraturen utgår ifrån ett 
ledningsperspektiv där man sätter chefer och övriga medarbetare i polaritet till varandra. 
I ny medarbetarskapslitteratur pratar man hellre om chefen som medarbetare i en 
arbetsgrupp. Ledaren har och kommer garanterat i framtiden att spela en viktig roll 
beträffande medarbetares möjligheter att få utöva ett medarbetarskap. Det relativt nya 
individorienterade medarbetarskapet utgår dock ifrån medarbetaren själv och dennes 
ansvarstagande i förhållande till sitt eget arbete, där olika relationer är av stor vikt. 
Ansvaret för medarbetarskapet är inte enbart chefens utan alla som ingår som 
medarbetare på en arbetsplats. (Möller 2000).   

3.2 Problematisering och definition av begrepp 
Inledningsvis har jag för avsikt att problematisera och definiera de begrepp som är av 
betydelse när man diskuterar medarbetarskap. Begreppet medarbetarskap som sådant 
kräver en problematisering då betydelsen skiljer sig åt beroende på hur olika 
organisationer tänker kring begreppet och vad målet med medarbetarskap är.  
Ansvarsfrågan är som jag varit inne på tidigare av stor betydelse när man diskuterar 
medarbetarskap. Därför kommer jag i följande avsnitt också att diskutera 
ansvarsbegreppet.   

3.2.1 Empowerment 
Den vanligaste översättningen till medarbetarskap är engelskans empowerment. 
Historiskt sett så är det kopplat till medarbetarengagemang och deltagande och det kan 
beskrivas som en företagsstrategi, vilken syftar till att uppnå total kvalitetsstyrning i 
organisationen. Metoden för detta är att på bästa sätt använda sig och dra nytta av de 
anställdas mentala kapacitet och det kan ses som en utvecklingsstrategi som företag 
använder för att på bästa sätt hävda sig på en konkurrerande marknad. Begreppet är 
centrerat kring ordet ”power” och innebörden förknippas således med värden och 
initiativ som har att göra med maktfördelning och delegering i företag. Vanligtvis så tar 
det sig uttryck i en förskjutning av beslutsmakt till lägre nivåer i organisationen, och att 
låta människor som står problemen närmast lösa dem. Detta förhållningssätt förutsätter 
ett förtroende från ledningshåll att människor gör vad som är bäst (Kinlaw 1995). Detta 
resonemang kan kopplas till ordet tillit vilket också är av central betydelse i 
organisationer som använder sig utav empowerment som strategi. För att man som chef 
eller ledare ska kunna delegera och låta medarbetare på en lägre nivå få mer ansvar 
förutsätter det att han/hon litar på att medarbetare gör vad som är bäst för 
organisationen. Detta är ofta ett hinder för att effektivt kunna implementera 
empowerment då chefer ofta har svårt att släppa på den kontroll som de tidigare haft 
(Appelbaum, Hébert & Leroux 1999). 

Tengblad & Hällsten (2002) definierar empowerment som administrativa reformer i 
syfte att öka medarbetarnas handlingsutrymme. En annan definition är 
”arbetsförhållanden där medarbetare ges ansvar och befogenheter, vilket erbjuder 
möjligheter att utnyttja mänsklig kapacitet så att företag kan överleva i en mångsidig 
och dynamisk värld” (Blanchard 1997). Gemensamt för definitionerna ovan och på det 
sätt som empowerment vanligtvis beskrivs i litteraturen är en tydlig fokusering på 
management. Det är ett koncept som ledningen inom en organisation implementerar, där 
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målet i första hand är en effektiv och konkurrenskraftig organisation och där 
ekonomiska intressen styr. Rationalisering tillsammans med bättre utnyttjande av 
befintlig arbetskraft ökar företagens konkurrenskraft. Ledningen bestämmer 
inriktningen och innehållet i maktdelningen och medarbetarna får därigenom en mer 
passiv roll (Tengblad & Hällsten 2002). Det finns dock en annan dimension i begreppet 
medarbetarskap som på senare tid har fått större uppmärksamhet och där medarbetaren 
som individ får en tydligare roll och hamnar i fokus på ett annat sätt.  

3.2.2 Medarbetarskap 
För att förtydliga medarbetarskap och dess innebörd kan det vara bra att titta närmare på 
vad själva begreppet står för. Med ord som slutar på ordet ”skap” följer ofta någon form 
av ansvarstagande. Man kan jämföra det med begrepp som föräldraskap, ledarskap, 
medborgarskap och kamratskap. Det är först på senare tid som medarbetares agerande 
har aktualiserats till skillnad från exempelvis ledarskap som, när det är väl utfört, av de 
flesta förknippar med ansvarstagande. Att empowerment ofta översätts till 
medarbetarskap är problematiskt då empowerment beskriver en process och en 
förändring medan medarbetarskap beskriver en egenskap, tillstånd eller relation. 
Likheterna mellan empowerment och medarbetarskap är att båda förespråkar 
ansvarstagande, engagerade och delaktiga individer. Den stora skillnaden i perspektiv 
kan uttryckas som att empowerment handlar om hur organisationen skall hantera 
medarbetarna. Medarbetarskap avser hur medarbetare hanterar relationen till sin 
arbetsgivare och det egna arbetet.  Vid denna definition av begreppet så är individens 
ansvarstagande, ledning av sig själv samt hur man förhåller sig till sin chef, andra 
medarbetare och övriga avnämare en del i ”det egna arbetet” (Tengblad 2003). 

3.2.3 Employeeship - En internationell motsvarighet 
Det är som sagts ovan svårt att hitta en bra internationell översättning på 
medarbetarskap. Det finns dock ett internationellt begrepp som rimmar väl med 
innebörden av medarbetarskap och det är employeeship. Begreppet tar sin utgångspunkt 
hos individen och dennes ansvarstagande i arbetet. Ledaren eller chefen är bara en del 
av helheten och har därför bara en del av ansvaret (Möller 2000). Begreppet beskriver 
vikten av fungerande relationer och samarbete mellan alla anställda och att en lyckad 
organisation beror på interaktionen medarbetare emellan. Vidare beskriver 
employeeship viktiga karaktärsdrag som uttrycker vad en bra medarbetare är. Som 
exempel kan nämnas: Villig att hjälpa till och samarbeta, att man inte medverkar till 
ryktesspridning, visar intresse, respekt och omtanke för andra, professionellt kompetent, 
öppen och ärlig samt flexibel och villig att ändra sig (Möller 2000). Employeeship bryts 
ner till tre huvuddelar vilka är Ansvar, lojalitet och initiativ. Budskapet kretsar kring 
ordet ansvar där en känsla av ansvarstagande är en förutsättning för lojala och 
initiativrika medarbetare. Engagemang eller ”commitment” kommer av att människor 
känner att de har en del av ansvaret för organisationens resultat. Om detta ansvar uteblir 
är det få som känner lojalitet och någon mening i att ta initiativ och vara delaktig. 
Lojalitet skall inte uppfattas som lydnad gentemot överordnade även om respekt för 
fattade beslut är viktigt. Det ska istället uppfattas som att man agerar utifrån 
organisationens och verksamhetens bästa i åtanke. Om man har en uppfattning att 
arbetet inte fortskrider enligt organisatoriska mål så innebär lojalitet också att man vågar 
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säga vad man tycker är felaktigt. (Möller 2000). En känsla av mening är centralt för alla 
människor när det kommer till att känna motivation och engagemang och ofta kommer 
det ur en önskan att ställa upp för andra, framförallt i det fall där lönen inte är en 
motivationsfaktor. Detta tycker jag beskrivs väl i följande citat på frågan om vad 
mening innebär: 

”It would have to be something where I thought I was making a different for others; I 
would have to feel I was making the world a better place; I would have to feel I was 
serving others in a meaningful way. This altruistic desire for meaning is an intrinsically 
human quality. It comes about as close we can get to a universal purpose for life”. 
(Harley, 1995, s. 10.) 

3.2.4 Det “myndiga” medarbetarskapet  
Tengblad (2006) använder sig av en normativ definition av medarbetarskap som handlar 
om medarbetares förmåga att bete sig ansvarsfullt samt att hitta en god balans mellan 
rättigheter (befogenheter) och skyldigheter (ansvar). Det beskrivs som det ”myndiga” 
medarbetarskapet och har en stark etisk koppling. Inspiration till denna definition 
kommer ifrån förvaltarteori, den förmågebaserade etiken, Immanuel Kants 
medborgarbegrepp samt dygdeetiken. För att summera så handlar det om att alla 
människor vill göra rätt för sig och inte agera egennyttigt (förvaltarteori). Att man 
tillsammans med medarbetare och chef vill upprätthålla ett värdigt arbetsliv och att 
arbetsgivare har ett etiskt ansvar att medverka till att medarbetarnas förmågor stärks 
(förmågebaserad etik). Vidare så bör medborgarens myndighet knytas till 
arbetsförhållanden vilket innebär att man som medarbetare har en förmåga och vilja att 
använda sitt förstånd. Slutligen så handlar det om värdet i att etablera goda vanor eller 
handlingsmönster. Det ”myndiga” medarbetarskapet kan således definieras enligt 
följande citat 

”Det myndiga medarbetarskapet är baserat på ett stort värdesättande av goda och 
förtroendefulla och ansvarstagande relationer mellan chefer och medarbetare 
(förvaltarteori), vilket kan skapa en god grund för den väsentliga uppgiften att stärka 
medarbetarnas förmågor (förmågebaserad etik) att agera som ansvariga subjekt med 
moralisk integritet (Kantiansk etik) och att tillsammans med chefer och andra 
medarbetare utveckla goda vanor och handlingsmönster (dygdeetik)” (Tengblad, 2006, s. 
14).  

Tengblad (2006) bryter ner det myndiga medarbetarskapet i kategorier och ett urval av 
dessa har jag för avsikt att beskriva.  

Förtroende och öppenhet, vilket avser ett ömsesidigt förtroende mellan chefer och 
medarbetare och medarbetare emellan Det framhäver vikten av en öppen och ärlig 
dialog angående frågor som rör arbetet. Gemenskap och samarbete innebär bland annat 
att medarbetare upplever tillhörighet och trivsel på arbetsplatsen samt att man tar sin del 
av arbetsbördan och hjälper varandra prestigelöst. Medarbetare bör även kunna 
samarbeta väl över yrkesgränser och värdesätter varandras kompetenser. Engagemang 
och meningsfullhet innebär att medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och att 
man känner stolthet av att tillhöra en viss organisation. Arbetsgivare har här också ett 
ansvar att ta reda på vad medarbetare upplever som engagerande och meningsfullt. 
Ansvarstagande och initiativförmåga innefattar en förmåga att ta ansvar för eget arbete, 
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och att man som medarbetare tar initiativ och är bemyndiga att ta initiativ som utvecklar 
verksamheten.  

3.2.5 Kritiska röster 
Detta förhållningssätt som beskrivits ovan sätter en stor tilltro till människan och att 
medarbetare och chefer arbetar utifrån ett samförstånd. Det vilar på en stark normativ 
grund om hur det borde vara, men verkligheten ser dock ofta annorlunda ut och kritiska 
röster saknas inte. För att återknyta till etiken så är det möjligt att medarbetare upplever 
ett motstånd gällande etiska värden. Detta kan ske när ledningens retorik används för att 
skapa den moraliska agendan som inte stämmer överrens med medarbetarnas egna 
värderingar och erfarenheter (Claydon & Doyle 1996). Vidare så förs det ofta ett språk 
kring medarbetarskap som lovar mycket men som kanske inte alltid kan svara upp till 
förväntningarna. Det kan vara fall där verksamheten i sig begränsar en förskjutning av 
makt till underordnande, men som ändå för ett sådant språk där ansvar och makt ges till 
individer i utbyte mot olika ansträngningar. Denna diskrepans menar man inom ett 
kritiskt perspektiv ofta är orsaken till att ansträngningar till införandet av 
medarbetarskap (empowerment) ofta misslyckas (Appelbaum et al. 1999).  

Vidare så är medarbetarskap något som långt ifrån går att genomföra på ett enkelt sätt, 
utan något som snarare är en komplex och mångfacetterad process. Organisationskultur, 
organisationsstruktur, ledarskap samt medarbetarna själva beskrivs som fyra centrala 
delar till varför idéer kring medarbetarskap ofta inte fungerar i verkligheten. Det är av 
stor vikt att värderingar och idéer förmedlas på ett tydligt sätt och att alla känner till och 
kan ställa upp bakom dessa värderingar. Om man som medarbetare inte känner till vad 
organisationens mål och värderingar är blir det således svårt att arbeta utifrån dessa. Här 
fyller man som ledare och chef en viktig funktion. Svårigheten är att vissa chefer har 
svårt att ställa upp bakom idéer kring medarbetarskap då det kan handla om att ge ifrån 
sig en del av sina befogenheter och ansvar till underordnade. Vissa chefer hävdar att 
retoriken kring medarbetarskap som handlar om att ge underordnade mer ansvar och 
frihet också är ett sätt att låta dem handla ansvarslöst. En sådan inställning bland ledare 
begränsar definitivt möjligheten för medarbetarskap att fungera (Appelbaum, et al. 
1999). 

Då medarbetarna står i fokus för ett aktivt medarbetarskap så är det viktigt att beakta 
deras inställning till arbetet och till medarbetarskapets grundidéer. Värderingar kan ha 
förmedlats på ett bra sätt av duktiga ledare och förutsättningar kan ha givits för ett aktivt 
deltagande på arbetsplatsen, men skillnaden mellan ideal och verklighet är ändå stor. 
Medarbetare saknar ofta vilja att ta på sig det ansvar som förespråkas och många saknar 
den kunskap som krävs för ett aktivt ansvarstagande och delaktighet. Det är inte heller 
ovanligt att medarbetaransvaret begränsas av administrativa kontrollrutiner samt 
centrala beslut. Det kan röra sig om exempelvis omorganisationer samt en hög eller 
ojämn arbetsbelastning (Tengblad 2006).   

3.2.6. Ansvar och medarbetaransvar 
Då ansvar är ett begrepp som kontinuerligt återkommer i teorin kring medarbetarskap 
och empowerment anser jag det vara relevant att utifrån teorin definiera och beskriva 
detta begrepp. I Bonniers Lexikons ordbok betyder ansvar ”skyldighet att stå till svars”, 
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exempelvis påföljd i form av straff. Det betyder också ”svara för” eller ”ansvar för 
något”. Som anställd i en organisation kanske det är bättre att tala om en 
ansvarsförbindelse, där man har åtagit sig att genomföra vissa arbetsrelaterade 
förpliktelser som man är ansvarig att genomföra, och som är relaterat till det yrke man 
innehar. Då ansvar som begrepp är omfattande och i sig föremål för forskning är det inte 
möjligt att här ge någon allomfattande beskrivning. Men då det förekommer allt som 
oftast i organisatoriska sammanhang kan det vara på sin plats att beskriva delar av dess 
innebörd som är förknippat med arbetslivet. Ansvar är ett laddat begrepp och tilldelas en 
mening i den kontext där det används. I takt med att organisationer decentraliseras har 
ansvarsbegreppet fått en allt större betydelse i arbetslivet där begreppspar såsom ”ökat 
ansvar” och ”decentraliserat ansvarstagande” blir vanligare. Där av kan man säga att 
ansvarsbegreppet i arbetslivet är starkt förknippat med organisationsförändringar och ett 
ökat intresse inom företagsetik (Johansson 1998). 

Idag talar man ofta om medarbetaransvar vilket kan ses som en naturlig följd av 
ovanstående resonemang, och detta begrepp är något som har stor betydelse för min 
studie då detta är en stor del i medarbetarskapet. Medarbetaransvar uppstår när ansvaret 
blir personligt och då blir det också tydligare att man har ansvar för varandra. Det 
viktigaste är då inte vad man har för ansvar utan vad man tar för ansvar (Stockhult 
2005). Medarbetaransvar kan ses som ett socialt konstruerat fenomen och människor 
skapar sin innebörd av begreppet utifrån den miljö man verkar inom. Det betyder 
därmed också olika saker beroende på vilken organisation man verkar inom samt vilka 
attityder och tankar man har som individ (Stockhult 2005). Att studera detta begrepp ur 
ett aktörsperspektiv blir därmed intressant och blir aktuellt i förhållande till min egen 
studie.  

3.3 Personalansvar och medarbetarskap i samverkan 
Personalansvar står för hur arbetsgivaren hanterar relationen till de anställda. Det lokala 
personal- och chefsansvaret som denna studie delvis behandlar kan delas in i två delar. 
För det första så handlar det om personalarbete vilket är aktiviteter som riktar sig till de 
anställda såsom medarbetarsamtal, rekrytering, utbildning med mera. För det andra så 
talar man om personalledning vilket avser organisering och ledning av själva arbetet 
(Tengblad & Hällsten 2002). Som sagts tidigare så utgår denna studie utifrån filosofin 
att personalansvar och medarbetarskap bör studeras i relation till varandra. 
Medarbetarskap har tidigare beskrivits som det sätt som medarbetare hanterar relationen 
till kolleger, chef och sitt eget arbete. Utifrån detta resonemang så är ledarskap och 
medarbetarskap inte något som ska betraktas som åtskiljt från varandra utan är snarare 
en relation som är varandras förutsättningar. Som chef och ledare i en organisation har 
man ett stort ansvar att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Det åligger 
samtidigt medarbetare att ta ansvar för och följa de beslut som fattas och inte motarbeta 
ledarskapet (Tengblad 2006).  

3.3.1 Medledarskap 
Ett begrepp som går i linje med ovanstående resonemanget är medledarskap. Det är en 
idé som går ut på ledning i samspel där medarbetarna är delaktiga i ledarskapet och där 
en utav chefens eller ledarens viktigaste uppgift är att stärka de anställdas 
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medarbetarskap. Forskning inom det här området visar på en ökad arbetsglädje bland 
alla medarbetare då ansvaret delas. Ytterligare fördelar är att möjligheterna att ta ansvar 
och påverka blir större, fler personer lär sig mer samt att jobbet som sådant blir mer 
meningsfullt. Nackdelarna är att en del människor tycker det blir arbetsamt att ta ett 
tydligare ansvar, utan anser det mer lockande att vara kvar i rollen som underställd. Det 
kan också hända att chefer har svårt för att släppa på den makt och kontroll som de 
tidigare haft, samt en rädsla och osäkerhet både hos chefer och underställda som är 
förknippat med utveckling och förändring (Hjalmarsson 2003). Om man ska lyckas med 
att arbeta efter nya premisser där andemeningen är att ledare och övriga medarbetare 
ska arbeta i samverkan, är det viktigt att betrakta alla som medarbetare. 

Alla som har ingått ett anställningskontrakt kan betraktas som medarbetare. Som chef är 
man också medarbetare och måste förhålla sig till sina överordnade. Om man som 
mellanchef besitter dåliga färdigheter i medarbetarskap så kan det enligt Tengblad 
(2006) leda till dåliga ledningsgrupper, dålig kommunikation samt otillräcklig 
problemlösningsförmåga. Appelbaum et al. (1999) beskriver också ledarens nya roll 
som medarbetare. Detta innebär en övergång från att vara den som bestämmer över 
medarbetarna till att vara medarbetare i en arbetsgrupp. En slutsats som jag drar genom 
detta resonemang är att linjechefen genom sin position måste kunna utöva ett dubbelt 
medarbetarskap. Dels i relation till ”sina” medarbetare på ledningsnivå, och dels till sina 
underställda medarbetare.  

3.3.2 Kontextuella miljöns betydelse 
Man ska ha klart för sig att relationen och samspelet mellan personalansvar och 
medarbetarskap måste studeras utifrån dess kontextuella sammanhang. Varje 
organisation, beroende på om det är ett företag eller offentlig förvaltning, stora eller små 
organisationer så ser förutsättningarna olika ut. Boëthius & Durgè (2002) beskriver i en 
studie de gjorde på ett projektbaserat tekniskt innovationsföretag hur personer där såg 
på begreppet personalansvar. Företaget var där uppdelat och organiserat på flera nivåer 
där avdelningschef, gruppchefer och projektledare hade olika ansvar och såg på 
begreppet på olika sätt. Medarbetarskapet framgick genom att individen hade stora 
möjligheter att påverka sin situation och att ansvar i varierande grad var delegerat till 
individen. Vid en studie på en annan organisation är det andra premisser som gäller och 
samspelet mellan personalansvar och medarbetarskap måste därför studeras utefter 
dessa. Organisering och arbetets karaktär gör att förutsättningarna ser olika ut när det 
gäller samspelet mellan personalansvar och medarbetarskap.  

Tengblad (2002) har i en studie granskat förhållanden som råder i omsorgsarbete inom 
en kommuns äldre och handikappomsorg. Arbetets karaktär som innebär en nära och 
daglig kontakt med sjukdom och lidande är en problematik som omsorgspersonal aktivt 
behöver bearbeta. Den nära kontakten mellan personal och vårdtagare är både det som 
oftast gör arbetet meningsfullt men innebär också en arbetsmiljörisk, när tid och 
resurser inte räcker till för att täcka behoven. Den här studien visar på stort engagemang 
hos medarbetarna till sitt eget arbete samt en vilja till påverkan och ansvarstagande. 
Framförallt ville de ha en större möjlighet att påverka lönen och arbetstiderna. 
Personalarbetet upptogs till stor del av medverkan i personalmöten, utvecklingssamtal, 
lönesamtal och övrig arbetsledning. Där det fanns verksamhetsledare upptog dock inte 
personalledning någon stor arbetsbelastning. Ledarskapet bedömdes som stödjande i de 
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fall de var på plats i verksamheten. Chefer som inte var utlokaliserade till verksamheten 
fick betydligt sämre värden i studien. Detta går i linje med det som Tengblad (2003) 
beskriver som utmaningar för ett fungerande medarbetarskap. Det är viktigt att chefer 
och ledare kan förena närhet med en övergripande chefsroll och växande medarbetare. 
Medarbetare vill ofta ta ett eget ansvar samt arbeta självständigt, men de vill också att 
chefen är väl insatt i deras arbete. De vill ha en ”synlig chef”, vilket kan vara svårt att 
kombinera med den stora chefsrollen. En förutsättning för att chefen ska vara synlig är 
att chefsområdena inte är för stora. Detta är ett problem inte minst inom offentlig sektor 
där platta organisationer blivit speciellt vanliga (Tengblad 2003).  

En slutsats som jag drar genom ovanstående resonemang är att det inom stora 
chefsområden finns ett stort behov av ett fungerande medarbetarskap. Fungerande 
relationer medarbetare emellan präglade av en öppen dialog och respekt för varandra är 
av stor vikt. Svårigheten bör ligga i att kombinera lyhördhet, respekt, dialog och 
samverkan med en allt större arbetsbelastning, minskade resurser och en psykisk 
påfrestning i arbetet.  

  

3.4 Medarbetarskap genom delaktighet och påverkan 
Något som är starkt förknippat med medarbetarskap är delaktighet och en möjlighet att 
kunna påverka. Internationellt betecknas detta som employee empowerment vilket på 
svenska översätts till delaktigt beslutsfattande. Mycket forskning visar att det bästa 
sättet att uppnå bra beslut och en hög nivå av ”commitment” bland medarbetare är 
genom gemensamt fattade beslut. Det beskrivs som en problemlösande metod där beslut 
tas genom att alla ställer upp bakom dem (Harley 1995). Vidare så beskrivs 
medarbetarskap och delaktighet i många fall hänga ihop på ett naturligt sätt och att ett 
effektivt deltagande förutsätter en känsla av medarbetarskap (Collins 1994). Det är dock 
inte vanligt med ett gemensamt beslutsfattande då det begränsas av både ledare och 
medarbetare. I många fall tror fortfarande chefen att han/hon vet bäst och vill på så vis 
inte släppa på den makt och befogenhet som tilldelats. Vanligt är också ledare som 
uppfattar sin makt som belöning snarare än ett anförtroende. Medarbetare kan å sin sida 
sakna viljan till en utökad delaktighet och upplever således ett ökat ansvarstagande som 
en belastning, samt att det är chefens uppgift att fatta beslut (Harley 1995).  

3.4.1 Former av delaktighet 
Deltagandet kan delas upp i olika områden. En första form av delaktighet beskrivs som 
”goalsetting” vilket innebär att medarbetare har möjlighet att delta i att upprätta mål för 
en uppgift. Det kan bland annat innebära att man tillåts vara aktivt delaktig i hur en 
uppgift ska genomföras. Den andra formen är ”choice making” vilket bland annat 
innebär att man som medarbetare kan påverka arbetstider. ”Problem solving” är en 
tredje form vilket innebär att man är delaktig i att definiera och lösa arbetsrelaterade 
problem. Den sista formen kan betecknas som ”changing organization” vilket innebär 
delaktighet gällande organisationsförändringar. Medarbetare kan här delta i att 
exempelvis upprätta policys som alla ställer upp bakom (Nykodym, Simonetti, Nielsen 
& Welling 1994). 
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3.4.2 Delaktighet genom APT och medarbetarsamtal 
APT (arbetsplatsträff) och medarbetarsamtal är vanliga forum för delaktighet och 
påverkansmöjligheter i arbetslivet generellt, men kanske i synnerhet inom offentlig 
verksamhet. Tanken bakom APT är att medarbetarna ska få information, inflytande och 
delaktighet i den dagliga verksamheten. Hur ofta dessa äger rum ser olika ut men 
vanligt på ett sjukhus eller vårdavdelning är ca 1 gång i månaden. Detta är en reell 
möjlighet för medarbetare att ta upp sånt som känns angeläget samt föra en diskussion 
kring arbetsgemensamma frågor. APT kan betraktas som en följd av MBL 
(medbestämmandelagen) vilket gör att medarbetare har en juridisk rätt till 
medbestämmande kring sådant som rör de anställda ”dagligen och nära”. (Wallenberg 
1989). Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal är ett annat forum för påverkan som chefer 
håller individuellt med varje medarbetare. Det fick sitt genombrott under 90-talet i 
samband med införandet av en mer indirekt chefsroll. Det har blivit en av de viktigaste 
arbetsuppgifterna för ansvariga chefer, och ofta finns det riktlinjer inom en organisation 
att dessa ska hållas regelbundet (Tengblad 2003). Exempel på sådant som tas upp under 
dessa samtal är individuell lönesättning, medarbetarens kompetensbehov och annat som 
kan vara av intresse för arbetstagaren som individ.  

Rätt utförda kan dessa samtal bidra till att stärka individens påverkansmöjligheter och 
medarbetarskap. En förutsättning är då att samtalen sker på ett demokratiskt sätt och på 
en jämbördig nivå. Kritik saknas dock inte kring hur dessa samtal går till i praktiken. 
Forskning på området visar att chefen ofta har en dominerande ställning trots att både 
medarbetare och chefer upplever samtalen som jämbördiga och demokratiska. Vid en 
närmare granskning manifesteras ojämlikheten bland annat genom att cheferna sätter 
agendan för samtalen, inleder och avslutar dem, ställer frågor samt byter frågor. Det 
visade sig också att samtalen oftast äger rum på chefens tjänsterum, vilket ju kan 
betraktas som dennes territorium. En slutsats som dras i studien är att samtalen varken 
är särskilt ömsesidiga vare sig det gäller innehåll eller interaktion. De bibehåller istället 
omedvetet den maktställning som finns mellan chefer och övriga medarbetare (Lindgren 
2001). För att utveckla medarbetarsamtalen och stärka en ömsesidig relation kan man 
exempelvis hålla samtalen på en neutral plats samt låta medarbetaren ansvara för 
dagordningen på halva delen av mötet. Den slutsats jag drar genom detta är att det 
mellan chef och medarbetare bör finnas en dialog kring detta förhållande för att på så 
sätt föra upp det på en medvetandenivå. Det kan vara en metod för att få till ett mer 
jämbördigt samtal (Tengblad 2003). 

3.5 Kompetensutveckling och vikten av dialog 
Medarbetarskapet har som vi sett tidigare många olika innebörder. För att 
medarbetarskapet ska fungera på ett konstruktivt sätt ställer det krav på både ledare och 
medarbetare. Ytterligare två viktiga komponenter återstår dock att redovisa och det är 
vikten av fördjupad yrkeskunskap eller professionalism samt kommunikationens 
betydelse. Kompetensutveckling består delvis genom riktade utbildningsinsatser men 
inte minst också genom det vardagliga lärandet på arbetsplatsen (Tengblad 2006). Att 
en arbetsplats består av relationer mellan ett flertal individer har vi sett tidigare i 
diskussionen kring medarbetarskap. För att alla relationer ska fungera oavsett om det är 
i privatlivet eller på jobbet krävs det en fungerande kommunikation.  
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3.5.1 Riktade utbildningsinsatser och lärande på arbetet 
Man talar idag i allmänna ordalag om snabba förändringar och utvecklingstempot i 
samhället i övrigt. Detta ställer krav på medarbetare oavsett yrkestillhörighet att 
utveckla sin profession så att man kan känna sig trygg i det man gör. Inom vårdyrket är 
det viktigt att hänga med i utvecklingen så att man på bästa sätt kan ta hand om 
patienter och som chef är det viktigt att utveckla ledarskapet så att man på bästa sätt kan 
axla ansvaret och bibehålla en bra relation till sina underställda. För ett väl fungerande 
medarbetarskap är detta av stor vikt då man har ett ansvar i relation till sitt eget arbete.  

Ett sätt som arbetsgivare kan använda sig av för att utveckla medarbetarna i yrkesrollen 
är genom riktade utbildningsinsatser. Ett problem som Tengblad (2006) beskriver är att 
dessa insatser har sjunkit kraftigt i det svenska arbetslivet och de enda som ökat är de 
som är kortare än en hel dag. Tiden för att lära sig ett arbete har också sjunkit markant 
under 1990-talet. Som en följd av detta resonemang förespråkas istället vikten av att 
bejaka professionalism på arbetsplatsen och detta behöver inte ske i traditionell 
undervisningsform. Professionalism står för god kunskap och beprövad erfarenhet och 
kan utvecklas genom ett lärande i arbetet likaväl som genom olika utbildningar. Det mål 
man bör ha är att nå varje yrkes kunskapspotential och detta kan nås genom en strävan 
efter bättre arbetsmetoder, samt att delta i en gemensam diskussion kolleger emellan hur 
det egna arbetet kan utvecklas. Görs detta på ett bra sätt kan det i slutändan leda till att 
man bättre prioriterar sina arbetsuppgifter, samt minskar stressnivån då man blir 
skickligare i sin yrkesutövning (Tengblad 2006).  

3.5.2 Ett utvidgat kompetensperspektiv 
Ur en strikt rationalistisk syn på kompetens så utgår man ifrån en persons egenskaper i 
förhållande till ett specifikt arbete. Det kan exempelvis vara av organisationen 
fastställda kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra en uppgift som avgör 
kompetensnivån. Sandberg & Targama (1998) talar dock om ett paradigmskifte ifrån en 
rationalistisk syn till en tolkande och förståelsebaserad syn på kompetens. Detta innebär 
att kompetensen består av olika kunskaper och färdigheter i förhållande till en 
arbetsuppgift, men att det är ens individuella förståelse av uppgiften som blir viktig för 
att göra kompetensen synlig. Grunden för mänsklig kunskap inom en tolkande 
kompetensansats är således människans erfarenhet av sin verklighet. Det blir alltså från 
organisations och ledarhåll en viktig uppgift att utröna vad som ingår i medarbetarnas 
förståelse av sin uppgift. Lärande i arbetet beskrivs på samma sätt där grunden för 
lärande är individers förståelse av sitt arbete, och den primära formen av lärande är att 
kunna förstå ”samma” arbete på ett kvalitativt annorlunda sätt.  

Enskilda individers kompetens är en viktig faktor för en fungerande organisation, men 
det är först i samverkan med andra som uppgifter kan genomföras på ett bra sätt, vilket 
benämns som kollektiv kompetens. Det som skiljer detta från individuell kompetens och 
lärande är att det krävs en gemensam förståelse för den uppgift som ska genomföras. 
Här krävs det en likartad förståelse för kollektivets arbete i sin helhet, men också en 
förståelse för varje persons specifika kompetens. Enligt ett förståelsebaserat perspektiv 
så är det i samverkan och hur kollektivet förstår sitt arbete som specifika kunskaper, 
färdigheter och attityder utvecklas. Hur kollektiv kompetens utvecklas och upprätthålls 
är beroende på den kultur som råder och här spelar språket en viktig roll. Förståelsen av 
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en uppgift blir inte gemensam förrän man kommunicerar med varandra, och därigenom 
får en kollektiv förståelse för regler, normer och förhållningssätt. I kommunikation med 
andra skapas en gemensam förståelse, som i sin tur bildar grund för den kollektiva 
kompetensen som utvecklas i arbetet (Sandberg & Targama 1998).  

3.5.3 Fungerande kommunikation - En förutsättning 
Om man ska summera mycket utav den litteratur som beskriver medarbetarskap utifrån 
ett individperspektiv så är kommunikation ett begrepp som lyser centralt och på ett bra 
sätt sammanfattar mycket utav medarbetarskapets essens. Detta ska jag belysa genom 
att återknyta till litteraturen. Möller (2000) talar bland annat om vikten av att hjälpa till 
och samarbeta, att man förhindrar ryktesspridning samt att en lyckad organisation beror 
på interaktionen mellan ledare och övriga medarbetare. Tengblad (2006) beskriver 
medarbetarskapets delar som bland annat karakteriseras av en öppen och ärlig dialog, att 
chefer och medarbetare har ett ömsesidigt förtroende för varandra, att man upplever 
trivsel i en arbetsgemenskap samt att man kan samarbeta väl över yrkes och 
funktionsgränser. 

Hjalmarsson (2003) talar varmt om medledarskap som en metod att uppnå arbetsglädje 
genom delat ansvar. Detta förutsätter att ledare och övriga medarbetare samverkar och 
stärker sin relation. Harley (1995) talar om påverkan och delaktighet genom att beskriva 
vikten av gemensamt fattade beslut, eller det som på engelskan beskrivs som 
”consensus discision making”. Tengblad & Hällsten (2002) definierar både 
personalansvar och medarbetarskap utifrån ett relationsperspektiv. Hur arbetsgivare 
hanterar relationen till medarbetarna (personalansvar) samt hur medarbetare hanterar 
relationen till kolleger, chef och eget arbete (medarbetarskap). Den slutsats jag drar av 
detta är att kommunikation är och bör vara ett centralt begrepp i en diskussion kring 
medarbetarskap. Jag får medhåll av Engquist (1994) som beskriver kommunikation och 
relation som i stort sätt utbytbara begrepp.  

Kompetensbegreppet har minst två innebörder. Dels en teknisk kompetens som utmärks 
av fackkunskaper och färdigheter, och dels av en social kompetens som handlar om hur 
man förhåller sig till sig själv och andra. Den sociala kompetensen kan man koppla till 
det som beskrivs som kommunikationskompetens eller relationskompetens vilken 
utmärks av att två eller flera personer tillsammans ges möjlighet att nå sina mål i 
samverkan med varandra. Hur väl kommunikationen fungerar beror dels på hur 
vederbörande kommunicerar och vilket resultat det genererar i. Detta är svårt att mäta 
och de flesta är eniga om att det är människors subjektiva uppfattningar som avgör om 
det fungerar bra eller dåligt. Kommunikation och relation är i stort sätt utbytbara 
begrepp på grund av dess sociala och interaktiva karaktär, och ofta är en väl fungerande 
kommunikation detsamma som en bra relation (Engquist 1994).  

Avsnittet om kommunikation får avsluta den teoretiska referensramen kring ämnet 
medarbetarskap. Nedan ska jag presentera mitt metodologiska förhållningssätt och hur 
jag har tänkt genomföra min empiriska studie.  
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4. Metod 
Då syftet med min studie är att tolka och förstå hur andra människor uppfattar ett 
fenomen kräver det ett metodologiskt förhållningssätt som möjliggör en sådan analys. 
Jag kommer därför att utgå från hermeneutiken och använda mig utav en kvalitativ 
forskningsstrategi som ofta beskrivs som tolkande och konstruktionistisk till sin natur 
(Bryman 2001). Jag kommer i det följande avsnittet göra läsaren uppmärksam på mina 
ontologiska och epistemologiska antaganden samt redogöra för den ansats jag valt att 
utgå ifrån.  

4.1 Ontologiska och epistemologiska antaganden 
Ontologiska frågor handlar om verklighetsuppfattningar eller ”vad som finns”. Rent 
krasst så är huvudfrågan om det existerar en verklighet där ute som objektivt går att 
studera, eller är verkligheten socialt konstruerad och bygger på aktörers uppfattningar 
och handlingar? De två inriktningarna man brukar tala om är objektivism respektive 
konstruktionism. Vilken ontologisk uppfattning man har som forskare är av stor 
betydelse för hur man formulerar forskningsproblem och för hur man väljer att 
genomföra studien. Jag kommer i min studie utgå från ett konstruktionistiskt antagande. 
Konstruktionismen innebär att sociala företeelser är något som aktörer kontinuerligt får 
till stånd. De skapas via ett socialt samspel och befinner sig alltid i ett tillstånd av 
ständig revidering. Begreppet innefattar också att när jag som forskare beskriver den 
sociala verkligheten utgör det min specifika konstruktion och kan således inte uppfattas 
som slutgiltig (Bryman 2001) 

Epistemologi eller kunskapsteori handlar om kunskapsuppfattningar. Den 
kunskapsuppfattning man har är nära knutet till ens ontologiska antaganden då 
inställningen till hur verkligheten är beskaffad påverkar det sätt man väljer att inhämta 
kunskap på. En viktig fråga man som forskare bör ställa sig är relationen mellan 
studerande och studerad. Tror man som forskare att verkligheten går att studera på ett 
objektivt sätt så väljer man också troligtvis att inhämta kunskap på ett objektivt och 
distanserat sätt. Inom det konstruktionistiska paradigmet finns det en interaktiv länk 
mellan forskare och deltagare och kunskapen utvecklas genom interaktionen 
(Föreläsningsmaterial 21/2-06, kvalitativ metod, Pedagogiska institutionen).  

Jag tänker inte här gå in på något längre resonemang kring kunskapsteori men det är ett 
viktigt problemområde då det behandlar grundläggande frågor som rör mänsklig 
kunskap. Vad som först och främst ligger till grund för val av metod är forskningsfrågan 
och syftet med studien som ska genomföras (Alvesson & Sköldberg 1994).  

Jag som forskare tycker dock att denna korta redogörelse för ontologi respektive 
epistemologi är viktig då de också ligger till grund för den vetenskapsteoretiska 
inriktningen (Hartman 2004). 
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4.2 Hermeneutik och kvalitativ forskningsstrategi 

4.2.1 Hermeneutik 
Jag kommer i min studie ansluta mig till den vetenskapsteoretiska inriktning som går 
under namnet hermeneutik. Hermeneutikens ursprung kommer från bibeln och de 
tolkningar som gjordes av den. Genom dessa tolkningar skulle man tränga bakom själva 
texten och på så vis uppnå en djupare förståelse (Hartman 2004). Inriktningen 
utvecklades sedan från att gälla tolkningar av konst och litteratur på 1800-talet till att 
under 1900-talet få betydelsen läran om tolkningar i allmänhet. Det handlar nu inte 
enbart om texttolkning utan även om mänskliga handlingar och samhälleliga företeelser. 
Grundtanken är att varje människa uppfattar sig själva och sin omgivning på ett speciellt 
sätt genom att man knyter en särskild mening till de företeelser som man omges av. För 
att det skall vara möjligt att som forskare få kunskap om denna mening behöver man 
tolka människors beteenden och ”leva sig in i” deras föreställningar om världen. 
Kunskap handlar om förståelse för hur människor uppfattar och upplever världen, och 
inte att ta reda på hur den är. 

Avsikten för mig som forskare är att den som läser min uppsats skall få en ökad 
förståelse för hur medarbetarskapet upplevs på den avdelning som studien avser. Det är 
också att själv tolka och förstå den empiri som jag samlar in. Hermeneutisk forskning 
syftar alltså till att undersöka individers livsvärld. Det man vanligtvis observerar är 
beteenden i form av ord, kroppsspråk samt individens interaktion med sin omgivning. 
Metoden som används för att få kunskap om denna livsvärld är tolkning (Hartman 
2004). Ens förförståelse är viktig och del i en process som leder fram till ny kunskap. 
Innan man påbörjar sin studie har man med sig en förförståelse kring det fenomen som 
ska studeras. Det kan vara teoretiska referensramar, begrepp och värderingar som 
texterna har frambringat och dessa kommer att omvandlas och förändras under 
processens gång och slutligen leda fram till ny kunskap. Aningen förenklat kan 
processen beskrivas som att vi först tolkar genom förförståelsen. När vi upptäcker nya 
beteenden får vi ny information och den ger oss en ny helhetsuppfattning. Tolkningar 
man gör därefter utgår nu ifrån denna helhetsuppfattning och vi kan således fördjupa vår 
förståelse. Denna process kan fortgå hur länge som helst om man upplever att det finns 
ett värde i det (Alvesson & Sköldberg 1994). 

När jag påbörjar min empiriska studie kommer jag att ha en förförståelse kring 
begreppet medarbetarskap och vad det innebär. Denna förförståelse grundar sig i en 
teoretisk referensram och texter som tillsammans påverkar det sätt på vilket jag angriper 
min frågeställning. Troligtvis och förhoppningsvis kommer jag att fördjupa och 
omvandla min kunskap under processens gång när medarbetarskapet studeras i dess 
kontextuella sammanhang. Jag kommer att få ny kunskap som kommer att påverka den 
tolkning som jag gör av det empiriska materialet. 

4.2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 
Jag kommer som en naturlig följd av ett hermeneutiskt förhållningssätt genomföra 
studien med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi. En vedertagen idé kring kvalitativ 
forskning är att tonvikten ligger på ord, till skillnad från siffror och kvantifiering av 
data. Den beskrivs ofta som tolkningsinriktad eller interpretativ där tyngden ligger på 
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förståelse av en social verklighet som grundar sig i hur deltagarna i en viss miljö tolkar 
denna verklighet. Att definiera kvalitativ forskning och beskriva vad det är menar 
många författare är problematisk. Detta beror delvis på dess många metoder för 
datainsamling samt relationen mellan teori och praktik. Det finns exempelvis de som 
menar att kvalitativ forskning kan användas för att testa teorier (deduktion) och inte 
enbart för teorigenerering (induktion). De flesta kvalitativa forskare skriver dock under 
på att den kvalitativa forskningen främst är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till 
sin natur (Bryman 2001). 

4.2.3 Beskrivning av kontext 
Jag kommer här att redogöra kort för utvalda, enligt mig relevanta, delar som utgör det 
stora spektrum vilket utgör kvalitativ forskning och knyta an dessa till min studie. Först 
och främst så syftar kvalitativ forskning oftast till att beskriva väl avgränsade 
kontextuella miljöer. Detta som en följd av att forskningen ofta rymmer detaljerade 
beskrivningar av beteenden och värderingar som måste tolkas utifrån en specifik 
kontext eller sammanhang. Man kan inte förstå hur medlemmarna i en social grupp 
beter sig om vi inte tar hänsyn till den speciella miljö där de är verksamma (Bryman 
2001). Denna utgångspunkt är viktig för mig då medarbetarskap är ett mångtydigt 
begrepp. Jag har i teorigenomgången redan problematiserat begreppet medarbetarskap, 
men kort sagt så har medarbetarskapet olika innebörder för olika organisationer och för 
människorna som är verksamma där. Då detta är fallet bör medarbetarskap med fördel 
studeras utifrån dess kontextuella sammanhang. 

4.2.4 Tolkning och reflektion 
Kvalitativ forskning är som beskrivits ovan tolkande eller interpretativ till sin natur, där 
tyngdpunkten ligger på en förståelse av en social verklighet. Inom det som kallas 
reflekterande empirisk forskning ingår tolkning och reflektion som två centrala delar. 
Tolkningen innebär att allt material som är hämtat utifrån empirin är tolkningsresultat. 
Detta synsätt kräver att man är medveten om ens förförståelse samt ens teoretiska 
antaganden, vilka båda utgör viktiga delar för ens egna tolkningar. Reflektionen riktar 
uppmärksamheten ”inåt” mot forskarens person där dennes språk, omgivande samhälle 
samt kulturella traditioner m.m. är av stor betydelse i forskningssammanhanget. 
Reflektionen kan definieras som tolkning av tolkning vilket betyder att man är 
självkritisk till sina egna tolkningar av det empiriska materialet (Alvesson & Sköldberg 
1994). I den ”reflektiva empiriska forskningen” lyfts viktiga argument fram som bidrar 
till att problematisera den kvalitativt inriktade forskningen ytterligare. Jag tycker att det 
är viktigt att i min studie inta en självkritisk position till mina tolkningar då jag tror att 
det kan öka kvalitén på resultatet. Avsikten är dock inte att följa den reflektiva 
empiriska forskningen fullt ut då det skulle ta allt för mycket tid i anspråk. Det skulle då 
handla om att i tolkningsprocessen hela tiden beakta kognitiva, språkliga, politiska, 
teoretiska och kulturella förhållanden som tillsammans bildar bakgrund till tolkningarna 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Jag känner dock att argumenten som förs fram kan öka 
medvetenheten hos mig som forskare vilket jag således kan dra nytta av när jag 
analyserar mitt empiriska material. 
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4.3 Urval 

4.3.1 Val av organisation 
Valet av organisation gjordes med utgångspunkt i ämnesområdet. Det var viktigt för 
mig att hitta en organisation för min empiriska studie som arbetar och tänker i 
medarbetarskapstermer. Jag tog med detta i åtanke kontakt med SU som är en del av 
Västra Götalandsregionen. En organisation jag tidigare har haft kontakt med, bland 
annat i samband med B-uppsatsen. Genom att läsa policydokument av olika slag 
framstår denna organisation som tydligt medarbetarorienterad och de lyfter fram 
medarbetarskap som ett viktigt arbetsområde. Flera avdelningar visade intresse för 
studien men jag valde till slut specialförlossningen på SU-östra. Att valet föll på den 
avdelningen är inte en följd av någon uttalad strategi utan det var helt enkelt där som jag 
etablerade min första kontakt. Efter att ha lärt mig mer om avdelningens organisation 
och arbetsmetoder växte mitt intresse för att studera medarbetarskapet där. Ett tydligt 
visat engagemang och intresse för min studie på chefsnivå bidrog också starkt till att jag 
genomförde min studie på den avdelningen. 

4.3.2 Urval av intervjupersoner 
Jag har gjort ett urval av intervjupersoner som grundar sig på yrkestillhörighet och 
formellt ansvar. Detta har jag gjort därför att detta sannolikt är av betydelse för hur man 
upplever medarbetarskapet och förhållandet till ansvar och inflytande. Med detta som 
utgångspunkt kommer jag att intervjua den ansvariga chefen på avdelningen, två 
gruppledare, två barnmorskor samt två undersköterskor. Det är viktigt för mig att få så 
många olika perspektiv som möjligt på medarbetarskap och att intervjupersonerna visar 
upp olika egenskaper. Att få tag i olika individer som är relevanta för undersökningen 
samt olikheter i perspektiv är vanligt vid urval när man gör en kvalitativ undersökning 
(Bryman 2001). 

Urvalsteoretiskt så har ett bekvämlighetsurval gjorts, men inom de ramar för 
grupptillhörighet som jag satt upp ovan. Målet är således inte att uppnå representation 
för hela avdelningen, utan att analysera och förstå hur intervjupersonerna inom dessa 
grupper upplever medarbetarskapet. Jag väljer medvetet bort kön och ålder som en 
variabel enligt föregående resonemang. I ett inledande skede så skickade jag ut en 
formell förfrågan genom ett brev till medarbetarna på avdelningen där jag beskrev 
ämnesområdet och syftet med studien. Utifrån de premisser som jag hade ställt upp fick 
personalen på avdelningen efter intresse komma fram till vilka som ville ställa upp för 
intervju. Avdelningschefen var i denna fas behjälplig då hon gjorde ”reklam” för min 
studie och pratade med medarbetarna. Jag var på grund av tidsbrist själv tvungen att få 
tag på två intervjupersoner. Det gjorde jag genom att gå ut på avdelningen och fråga och 
på så vis lyckades jag få tag på ytterligare en barnmorska och en undersköterska. Så här 
i efterhand så tycker jag att utfallet blev mycket bra. Bland annat så skiljde sig de jag 
intervjuade inom de olika yrkeskategorierna i fråga om erfarenhet av arbetet, vilket 
innebar en vidgning i perspektiv, och där olika synpunkter gjorde sig hörda.  

Ett rimligt antagande som en följd av den urvalsmetod som valdes är att de personer 
som ställer upp för intervju är intresserade och vill uttala sig i ämnet. Fördelen som jag 
ser det är att jag på det viset kan få ut mycket information från intervjupersonerna och 



 19

således underlätta min dataanalys. Nackdelen eller snarare risken med denna metod kan 
vara då en person får för stort inflytande över urvalsprocessen. Man kan inte bortse från 
risken att min kontaktperson (i det här fallet avdelningschefen) påverkar urvalet så att 
det stämmer överrens med dennes intressen och behov. Jag har dock fått intrycket att så 
inte är fallet utan att de som ställer upp för intervju har gjort det utifrån eget intresse. 
Huvudsaken är att man lyfter upp detta problem på en medvetandenivå (Merriam 1994). 

4.3.3 Sökning och urval av litteratur 
Genom att använda de nyckelord som utgör min studie, och då framförallt 
medarbetarskap och empowerment fick jag fram intressant och relevant litteratur. 
Litteraturen sökte jag i både Lunds och Göteborgs universitets biblioteksdatabaser. Av 
de böcker jag fick fram där gjorde jag ett urval av för mig relevant litteratur i 
förhållande till syftet. Jag fick förkasta en hel del av den litteratur jag först fick tillgång 
till då den inte uppfyllde kraven för vetenskaplighet. Till sist så fann jag Freddy 
Hällstens & Stefan Tengblads forskning kring medarbetarskap mycket intressant. För att 
nyansera bilden något om medarbetarskap hade jag också tillgång till ett antal 
vetenskapliga artiklar om empowerment. De fann jag intressanta då de intar ett mer 
kritiskt perspektiv. 

4.3.4 Metodkvalité 
För att stärka kvalitén på studien har jag använt mig av respondentvalidering. De som 
jag har intervjuat har således fått möjlighet att ta del av materialet och läsa igenom det. 
Respondenterna har på så vis kunnat kolla så att det finns en överrensstämmelse med 
det jag skrivit ner (Bryman 2001). Av olika anledningar så har detta förfarande inte varit 
möjligt med två av respondenterna. Då jag fick medgivande från övriga fem ser jag 
ändå att chansen är stor att så också är fallet med de andra två. Det sätt man ställer 
frågorna på under intervjun kan stärka kvalitén på metoden. Det är viktigt att ställa 
frågor på ett enkelt sätt så att de personer som intervjun vänder sig till kan svara. Jag har 
försökt att beakta detta när jag ställt mina frågor och bland annat undvikit akademiska 
termer (Merriam 1994).  

Jag anser det också vara viktigt att grundligt beskriva hur forskningsprocessen gått till 
vilket också kan sägas stärka kvalitén på studien. Detta förfarande underlättar för 
utomstående bedömare att ta ställning till studiens kvalité. Guba & Lincoln för ett 
resonemang i Bryman (2001) om att det inte är möjligt att komma fram till en enda och 
absolut bild av den sociala verkligheten. Det ska återigen påpekas att det är mina 
tolkningar av denna verklighet som förs fram. Jag har i empirin försökt att återge en så 
bred bild som möjligt av den verklighet som studerats genom att föra fram olika åsikter 
och tolkningar. Det känns relevant att under detta avsnitt också inta en kritisk hållning 
till metodkvalitén. Jag är inte på något sätt en van intervjuare varför jag säkerligen inte 
ställde alla följdfrågor som kunde vara relevant i sammanhanget. Det är ett rimligt 
antagande då jag genomförde intervjuerna ensam. Datainsamlingen skulle kunna 
underlättas om vi varit två då en hade kunnat ha en huvuduppgift att styra intervjun, och 
den andre föra anteckningar samt komma med ytterligare följdfrågor. Att jag fick 
möjlighet att spela in intervjuerna på band underlättade dock intervjuerna väsentligt. Jag 
kunde således fokusera och koncentrera mig på samtalen.  
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 4.3.5 Metoddiskussion 
Att utgå ifrån hermeneutiken och således inta ett tolkande förhållningssätt kändes bra då 
jag på det sättet utifrån mig själv kunde tolka intervjupersonernas upplevelser av ett 
fenomen. Nu så här i efterhand kan jag dock känna vilken fördel det hade varit att göra 
en fallstudie på avdelningen, där jag kunde få följa med under några dagars tid. Det 
hade på det sättet underlättat oerhört mycket för mig att göra tolkningar utifrån den 
miljö som är medarbetarnas vardag. Jag tror att deras svar och olikheter i svar hade 
framstått klarare och det hade underlättat min tolkning avsevärt. Sedan hade jag kunnat 
förstärka min studie genom att göra kvalitativa intervjuer. Att observera miljön från ett 
utifrånperspektiv anser jag hade stärkt studiens resultat. Det finns anledning att förhålla 
sig kritiskt till metoden då mina tolkningar är ett resultat enbart ifrån dessa intervjuer 
och deras beskrivning av den kontextuella miljön.  

4.3.6 Källkritik 
Mycket utav den sena empiriska forskningen som rör medarbetarskap ur ett 
medarbetarperspektiv är den som genomförts av Freddy Hällsten & Stefan Tengblad de 
senaste fem åren. Jag fann deras teorier och resonemang mycket användbara för min 
studie, vilket förklarar återkommande referenser till dem. De ligger även närmast i tid 
och den senaste boken är publicerad 2006. Jag kan känna en brist i att det inte finns mer 
litteratur av senare art som beskriver medarbetarskapet utifrån ett individ och 
relationsperspektiv. Jag upplever att det hade kunnat stärka min teoretiska bas. 
Vetenskapliga artiklar om ämnet empowerment har dock skrivits i betydande 
omfattning under 1990-talet, som även speglar ett individperspektiv, framförallt inom 
ämnet deltagande. De har jag funnit användbara då de ger en bredare bild av ämnet samt 
genom att de artiklar jag funnit i större utsträckning intar ett kritiskt perspektiv. 

4.4 Genomförande 
Efter att ha bestämt mig för ämnet medarbetarskap läste jag in mig på relevant litteratur. 
Detta kändes som en viktig och nödvändig fas då jag fick möjlighet att utveckla min 
kunskap och förförståelse på området. Jag tog därefter kontakt med SU som visade 
intresse för studien. När det var bestämt vilken avdelning jag skulle genomföra 
undersökningen på bestämde jag möte och träffade den ansvariga chefen för 
specialförlossningen. Syftet med mötet var dels att ge henne ytterligare information 
kring uppsatsens art, och dels för att jag skulle lära mig mer om verksamheten som 
sådan och hur den är organiserad. Denna inledande ”intervju” visade sig vara mycket 
värdefull då den gav mig idéer kring urvalsmetod och infallsvinklar, och inte minst 
också för mitt egna engagemang och min motivation.  

4.4.1 Datainsamlingsmetod 
För att samla in mitt empiriska material valde jag att genomföra sju stycken kvalitativa 
intervjuer av semi-strukturerad art. Jag upprättade därför två kategoriserade 
intervjuguider som blev utgångspunkt för intervjuerna. En för den personalansvariga 
chefen samt en för medarbetarna. Intervjuguiden skapar möjlighet för mig som forskare 
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att styra intervjun så att diskussionen hamnar inom de problemområden jag vill ta upp. 
Intervjuprocessen var dock flexibel i den bemärkelsen att jag kunde ställa frågor som 
inte finns med från början samt följdfrågor. Det kändes också viktigt att vara flexibel till 
ämnenas ordningsföljd och låta den intervjuade utveckla sina idéer och tankar, samt ge 
dem möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna är medvetet av en relativt 
öppen karaktär för att minska styrningen av intervjupersonerna och för att kunna bjuda 
in till reflektion och tolkning. I så stor utsträckning som möjligt undveks också 
akademiska termer under intervjuerna för att samtalen skulle flyta på så naturligt som 
möjligt (Bryman 2001). 
Samtliga intervjuer ägde rum i ett tyst vilorum utanför själva förlossningsavdelningen 
och samtalen flöt på smidigt utan några yttre störningsmoment. Ingen av 
intervjupersonerna hade något emot att samtalen spelades in på band, vilket givetvis 
underlättade datainsamlingen. Jag försökte begränsa intervjuerna till att hålla på i max 
60 min vilket kändes som en rimlig tid mot bakgrund av mängden frågor och dess 
karaktär. Samtliga intervjuer klarades av inom loppet av 40-60 min. I vissa fall fick jag 
förklara vad jag menade med vissa frågor och begrepp men som helhet var förståelsen 
inget problem. Jag höll inte hårt på ämnesområdenas följd under intervjuerna vilket jag 
såg som en fördel och förutsättning för att samtalen skulle flyta på naturligt.  

4.4.2 Databearbetning  
Efter intervjuerna transkriberade jag det inspelade materialet. En tidskrävande men 
nödvändig process, vilket skapade förutsättningar för mig att tolka och reflektera över 
det som sagts under intervjuerna. Bryman (2001) lägger fram en metod som handlar om 
hur man på ett bra sätt angriper ett stort material som ska tolkas. Denna metod fann jag 
användbar då den hjälpte mig vid kodningen av intervjumaterialet. Kodningen går i stort 
ut på att finna nyckelord och samband. Jag gjorde därefter kategoriseringar av svaren 
vilka tog sin utgångspunkt i intervjuguiden. Det underlättade bearbetningen avsevärt då 
jag på ett enklare sätt kunde tolka svaren utifrån mina kategoriseringar. Jag ansåg det 
också viktigt att uppmärksamma sådant som kom fram under intervjuerna som inte 
kunde relateras direkt till mina frågor, men som ändå kändes relevant i förhållande till 
ämnet. En viktig del i denna fas var tolkning och reflektion över det material som skulle 
ligga till grund för en analys. Som nämnts tidigare så är det viktigt att vara medveten 
om att det är mina tolkningar utav en verklighet som är mycket komplex. Jag 
reflekterade över dessa tolkningar och läste igenom materialet många gånger och 
försökte på så sätt fundera på om det fanns andra tolkningsalternativ. Syftet är att beakta 
varje persons egna utsagor och upplevelser som är kopplade till ämnet. Detta 
sammantaget med en kontinuerlig återkoppling till teorin utgör grunden för min analys 
och redogörelsen av empirin. Jag väljer medvetet bort delar av empirin som faller 
utanför mitt syfte. Under bearbetningen och tolkningen av data ansåg jag det också vara 
intressant att se till samband och olikheter i utsagor för att på så sätt kunna göra 
antaganden om förhållanden som råder på den undersökta avdelningen. Det anser jag 
vara en bra grund för en fortsatt diskussion.  
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5 Resultat och analys 
Jag kommer i följande avsnitt redovisa resultatet av de intervjuer som gjorts med 
medarbetare på specialförlossningen. Avsikten är att växelvis redovisa empirin och 
analysera densamma utifrån en teoretisk referensram. Det är återigen viktigt att påpeka 
att det är mina tolkningar och reflektioner som ligger till grund för denna del. Jag har 
studerat en unik miljö utifrån en förförståelse och den kunskap jag har beträffande 
medarbetarskap. En annan forskare, på samma plats, och i ett möte med samma 
personer hade således kunnat komma fram till ett annat resultat. Men först en 
beskrivning av vision och kontext. 

5.1 Medarbetarskapet 
Västra Götalandsregionen har en utarbetad vision som till stor del handlar om ledarskap, 
medarbetarskap och kommunikation. Nedan följer ett utdrag ur visionen som rör 
medarbetarskap, samt en beskrivning av den organisation där jag genomförde min 
studie. Jag anser att det är på sin plats att ge läsaren denna beskrivning för att på så sätt 
få en förståelse för hur organisationen som helhet tänker kring medarbetarskap. Det är 
även av stor vikt att beskriva den kontextuella miljön för att bättre förstå de 
förutsättningar ur vilka intervjupersonerna upplever medarbetarskapet.  

5.1.1 Personalvision 2010 
Medarbetarskap är en relation som är beroende av samspelet individ, grupp, ledare och 
sammanhang. Förmågan att arbeta tillsammans med andra ses, vid sidan av 
yrkesspecifik kunskap, som en av de viktigaste kompetenserna hos alla anställda. 
Medarbetarskapet kännetecknas av engagemang och delaktighet. I medarbetarskapet 
ligger ett dubbelt ansvar, dels för sin egen uppgift, dels för helheten. Medarbetarskapet 
förutsätter självkännedom och personlig mognad. Chefskap är en funktion som är tydlig 
i uppdrag, ansvar och befogenheter och ses som en profession i sig, Ledarskap är en 
relation som är resultatet av samspelet mellan ledaren, gruppen och det organisatoriska 
sammanhanget. Som ledare gör man medarbetarskapet möjligt och som medarbetare gör 
man ledarskapet möjligt. Samspelet mellan ledare och medarbetare kännetecknas av en 
jämbördig relation mellan ansvarstagande individer. Språket är en spegel av de 
värderingar och den kultur som råder i en organisation. Delaktighet och dialog, villighet 
att ompröva sina sanningar, nyfikenhet på andras synpunkter, generositet och vilja att 
dela med sig av kunskap och erfarenhet är en självklarhet. Kritik, såväl positiv som 
negativ, ses som uttryck för engagemang och likgiltighet som dess motsats. 
Utvecklingssamtal genomförs regelbundet och kännetecknas av ömsesidighet öppenhet 
och tydlighet. Mötesplatser finns där erfarenheter delas, ny kunskap inhämtas och där 
samverkan med andra etableras. (Västra Götalandsregionens Personalvision 2010). 

5.1.2 Specialförlossningen på Östra Sjukhuset 
SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) är Västra Götalandsregionens största 
arbetsgivare. Specialförlossningen är en avdelning på Östra sjukhuset som i sin tur är en 
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del i SU. Specialförlossningen är en relativt stor avdelning med ca sjuttio personer som 
är fast anställda och drygt hundra personer totalt. Den absolut största yrkeskategorin är 
barnmorskor, men på avdelningen arbetar även undersköterskor kontinuerligt samt 
läkare vid behov. Några undersköterskor har dubbla kompetenser som barnsköterskor. 
Ledningen består av en vårdenhetschef som har det övergripande personalansvaret 
assisterad av två biträdande enhetschefer. På avdelningen finns även åtta stycken 
sektionsledare, fem på dagen och tre på natten, som har ett ledningsansvar ute på golvet. 
Ibland arbetar de aktivt som barnmorskor och ibland tar de rollen som sektionsledare. 
Inriktningen på enheten är alla förlossningar med avvikelser, dvs. alla graviditeter och 
förlossningar som inte är normala. Det kan exempelvis handla om sena eller tidiga 
förlossningar, barn som ligger fel, sjuka mammor eller andra komplikationer. På 
avdelningen finns sju stycken förlossningsrum och 24 vårdplatser. De flesta som arbetar 
på avdelningen jobbar antingen treskift eller tvåskift, och några arbetar bara på natten.  

Jag har valt att strukturera upp den här delen utifrån studiens tre huvudkategorier. Först 
kommer således ansvar att redovisas följt av påverkan, delaktighet och kommunikation 
och slutligen kompetensutveckling. Min förhoppning är att det förfarandet underlättar 
för läsaren att följa med i resonemangen. Det betyder inte att kategorierna är avhängiga 
från varandra. Tvärtom så står de i en nära relation till varandra vilket kommer att 
framgå i detta avsnitt. Chefens uppfattningar kommer också att föras fram under varje 
kategori och på vilket sätt det kan ge förutsättningar för ett medarbetarskap. Beroende 
på skilda erfarenheter och synsätt hos individerna kommer olikheter att karakterisera 
detta avsnitt även om en samsyn också rådde i några frågor.  

5.1.3 Medarbetarna berättar  
Jag har för avsikt att inleda den empiriska delen med att återge några utav de berättelser 
som medarbetarna beskrev som sin ”vanliga dag”. Jag anser det vara viktigt så att 
läsaren får ett hum om hur arbetet på specialförlossningen kan se ut. Chefen berättar: 

”Ja, jag är alltid på plats kvart i sju för att möta nattpersonalen då, och sen är jag med på 
morgonträffen när alla samlar ihop sig inför dagen. Sen så brukar jag ta min 
morgonvandring på förlossningen och BB och kolla av stämningen, hur folk mår, om det 
är mycket sjuka. I annat fall så är det andra som har hand om just den biten. Sen så är 
dagen inrutad, ofta med utvecklingssamtal, ledningsmöten. Det ser olika ut, men det är 
mycket med framförhållningen med kompetensutveckling, hur avdelningen ska ledas. 
Strategifrågor. Det är mycket administrativa frågor, men jag tycker om det. Så precis som 
barnmorskan ser patienten som sitt instrument så ser jag personalen som mitt instrument.” 

Min uppfattning är att vårdenhetschefen har det som Hällsten & Tengblad (2002) 
beskriver som personalansvar vilket är aktiviteter såsom medarbetarsamtal och 
utbildning med mera. Hennes huvudsakliga uppgift är således inte planeringen av det 
dagliga arbetet på ”golvet”. Hon har dock ett helhetsansvar över personalrelaterade 
frågor.  

Barnmorskor berättar: 
”Ja, vad ska man säga. På förlossningen så vet man inte riktigt vad som väntar. Det kan ju 
vara lugnt eller väldigt mycket att göra. Friska mammor och sjuka. Förlossningen är en 
berg och dalbana medan det på BB rullar på mer i samma takt. Jag gillar det här när det 
går upp och ner, så det är roligare på förlossningen än på BB”.   
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”På förlossningen så är det egentligen bara en sak som är konstant och det är att man går 
in på avdelningen och sen kan det ju hända vad som helst. Det är omöjligt att beskriva. 
Man får en rapport av nattpersonalen och sen får jag ju gå in till patienten och hälsa och 
sen är det bara till att följa med där man är”. Det kan komma en ambulans med en patient 
eller det kan vara jättelugnt. Det man vet är att man har hand om patienten. Det är en 
jättebredd och en jättevariation. Vi har hand om patienter som kommer på kontroll, 
förlossningspatienter, igångsättningar och även avbrytande av graviditet. Både planerade 
avbrytanden och, ja, spontana missfall då” 

Bredd och variation karakteriserar barnmorskornas arbete på specialförlossningen. Min 
tolkning av deras jobb är att man inte bör jobba med det om man vill veta vad som ska 
hända under dagen. Det bör vara viktigt att kunna hantera stressiga situationer och den 
sociala kompetensen bör vara stor. Förutom en stor yrkeskompetens bör det även vara 
viktigt att förmedla trygghet då man ofta tar hand om oroliga människor. Det finns ett 
tydligt patientansvar och som barnmorska har man ett huvudansvar för en patient.   

Sektionsledare berättar: 
”Tuff. Skittuff. Vi är tre på natten och fem på dagen. Som sektionsledare dagtid så har du 
ganska tuffa arbetsuppgifter. Du ska hålla koll på vad som finns på BB och vad som finns 
på förlossningen och försöka få någon harmoni däremellan. Sen ska man då försöka 
planera, alla akuta saker, få planerandet att fungera. Ut med patienter för att få plats med 
nya från förlossningssidan. Detta tycker jag är jätteroligt. Planerandet, och liksom se 
pusselbitarna”.  

”Man börjar kvart i sju. Ser över personalen, att det planerade stämmer. Sen tittar man 
över patienterna om det är överbeläggningar, om det finns lediga rum, sen så delar man ut 
patienterna till barnmorskorna. Det handlar ganska mycket om inkommande patienter 
under dagen och planering för det. Tittar över vilka patienter som går hem, försöker flytta 
runt patienterna. Ganska ofta är det så att man som sektionsledare tar egna patienter. Och 
då kan det vara svårt att dela sin tid, att man inte riktigt känner att man räcker till. Det kan 
exempelvis vara så att jag blir tvungen att svara på ett samtal då jag har hand om en 
patient”.  

Sektionsledaren leder den dagliga arbetsplaneringen. Jag har fått uppfattningen att man 
både bör vara kommunikativ och bestämd för att få planeringen att gå ihop. Det är 
viktigt att ha en helhetssyn över de patienter som finns både på förlossningen och på BB 
för att på så sätt underlätta planeringen och förflyttningen av patienter. 

Undersköterskor berättar: 
”En vanlig arbetsdag? Ja, hur lång tid har jag på mig? Man går in på respektive 
avdelning. Förlossning eller BB, får en rapport, och sen går man ut på avdelningen och 
fixar. Går igenom salarna så att allt finns på plats. Går igenom lådor, ev. Städar. Är man 
på förlossningen så får man assistera barnmorskan och hjälper henne. Hämtar blod, 
lämnar prover, assisterar om föräldrarna behöver hjälp” 

”Beror på var man är. Är man på förlossningen så börjar jag 06.45. Sen tar jag del av 
rapporten från barnmorskan och sen går jag ut och kollar så att allt är ok på rummen, 
skölj, sugklockor och sånt där. Sen har man gemensam samling i personalrummet 07.45, 
där sektionsledaren går igenom vad som förväntas under dagen, beläggning och så vidare. 
Sen går man ut och fortsätter att jobba. Det kan vara att gå in med frukost, går in och 
hälsar och sådär, och allt eftersom det stegras blir man mer delaktig. Men tyvärr så är vi 
så dåligt bemannade, att vi oftast bara är en undersköterska på hela avdelningen som ska 
serva 3-4 barnmorskor, ta hand om avd. Städa, och allting, så när det gäller patientvården 
inne på förlossningen så blir det mest punktinsatser” 
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Jag har fått uppfattningen att man som undersköterska på specialförlossningen, vid 
sidan av yrkeskompetens, bör vara både mycket aktiv, kunna hantera stress och vara 
duktig på att hantera människor.  

5.1.4 Ansvar och medarbetaransvar 
För att återknyta till teorin så diskuterade Johansson (1998) att begreppet ansvar har 
olika innebörder beroende på vilken miljö man verkar inom. Vid samtalen om 
ansvarstagande på specialförlossningen framgick det tydligt att detta hade en stark 
koppling till den medicinska vården av patienter och för arbetsuppgiften som sådan. 
Följande citat får beskriva vad ansvarstagande i arbetet betyder för intervjupersonerna. 

”Vi kanske inte skulle prata så mycket om det, men för mig är ansvarstagandet gentemot 
patienten. Det är det primära. Ja, om någon frågar mig vad jag har för ansvar på arbetet så 
är det mot de patienter jag har. De blivande föräldrarna och de ofödda barnen. Det är mitt 
ansvar” 

”Jag delar snabbt in det i tre bitar. Dels ett ansvar som jag har som leg. Barnmorska, att 
jag gör det som åligger mig och att jag följer PM och riktlinjer. Sen har jag ett ansvar 
gentemot mina kollegor, att de inte belastas för mycket och att jag hjälper till. Och sen 
naturligtvis mot patienten så hon får ett bra omhändertagande” 

Medarbetaransvar är ett socialt konstruerat fenomen och människor skapar en innebörd 
av begreppet utifrån den miljö man verkar inom (Stockhult 2005). Ordet som sådant 
beskrivet utifrån ett medarbetarperspektiv var på specialförlossningen problematisk. 
Mina reflektioner är att ansvar i den här miljön är såpass starkt knutet till patient och 
uppgift vilket kan göra det svårt att diskutera det utifrån ett annat perspektiv. Mina 
tolkningar är också att begreppet som sådant var svårt att förstå. Avdelningens struktur, 
arbetsformer och de dagliga arbetsuppgifterna kan också vara en del av helheten som 
skapar medarbetarnas syn på begreppet. Appelbaum et al. (1999) beskriver 
organisationsstruktur och kultur som två viktiga komponenter som gör att 
medarbetarskapets tankar inte går att förmedla på ett enkelt sätt. Det är snarare en lång 
process. Jag tolkar svaren som att man först och främst har ansvar för ”sitt” eller ”sina” 
patienter. Stöd och råd bör man ge om man ser något som inte är rätt, men mina 
reflektioner är att ansvarskänslan eller synen på ansvar kan begränsas av en 
patientuppdelning där man har hand om ”sin patient”. Jag tolkar det samtidigt som att 
det kan vara problematiskt att inte ha den uppdelningen då man som födande mamma 
bör känna en trygghet i att ha ”sin” barnmorska”.  

”Det är ju så olika, vårt arbete är ju så pass annorlunda om man jämför med 
sjuksköterskans arbete. Barnmorskan ansvarar själv för förlossningen, ingen kollega, utan 
det är Barnmorskans eget ansvar. Vi har våran legitimation, så därför kan vi inte ta ansvar 
för alla medarbetares arbete, Vi ska inte göra det heller. Sen kan man ge råd och stöd, 
men aldrig ta över ansvaret” 

”Det är nästan så jag inte förstår vad du menar. Vad det betyder? Mot patienterna finns 
det ju förutsättningar, därför att du förväntas ta det ansvaret. Man tänker inte på det i de 
orden så. Jag tror att alla som söker sig till vården har en viss värdering. Att man är en 
grupp som är likasinnade. Man har en känsla av att vilja vara med människor och att 
hjälpa. Inom ett företag kanske det är annorlunda, då man säger att så här ska det vara för 
ni representerar oss. Men jag tror inte att det är nån som förväntar sig att man ska säga det 
inom den här jättekolossen” 
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Det finns en tydlig koppling och en samsyn mellan ansvarstagande och det vårdande 
arbetet vilket ju är det huvudsakliga arbetet. Det är en given del i det egna arbetet och 
således en del i ansvarstagandet enligt Möller (2000) och Hällsten & Tengblad (2002). 
Att man har, och att det finns ett ansvar gentemot varandra går också att utläsa i 
intervjusvaren under förutsättningar för ansvarstagande. Jag tycker också att det gick att 
utläsa i svaren att den ojämna arbetsbelastningen och stress i vissa situationer ibland 
begränsar möjligheten till ansvarstagande gentemot varandra.  

”Ja, man är ju ändå ganska nära medarbetarna, så man ser ju om någon mår dåligt. Jag 
känner att det är ganska öppet klimat här så att man diskuterar om det också” 

”Det varierar, kan jag svara då. Det beror väldigt mycket på vilken dag det är. Nivån 
ligger ju så olika här. Jag tycker nog att det finns men jag skulle önska mig ett större 
engagemang från flera” 

”Ja, jag tycker att man måste vara ansvarstagande gentemot sina kollegor, på så sätt att 
det är viktigt att man inte går här och surar, man får ta det ansvaret att man försöker ha en 
schysst attityd. Det kan jag se en väldig skillnad på vissa personer, hur de hjälper till. Jag 
känner att det måste alla ha, och det har man olika av”  

Tengblad (2006) diskuterar att en ojämn arbetsbelastning kan begränsa 
medarbetaransvaret. Att intervjupersonerna upplever att den är hög eller ojämn framgår 
tydligt i svaren. Några tycker sig hantera detta bra, medan andra upplever att 
arbetsbelastningen är för tung och att det borde finnas fler undersköterskor. En person 
förespråkade teamarbete och parvård, och att det skulle kunna öka ansvarskänslan och 
delaktigheten i relationen till medarbetarna, men att en underbemanning begränsade ett 
sådant arbetssätt. Utan att vara en del av arbetet på avdelningen så är min analys att ett 
sådant arbetssätt faktiskt skulle kunna stärka medarbetarskapet och öka ansvarskänslan 
för helheten. Problemet kanske inte alltid ligger i en underbemanning utan, det kanske 
finns metoder som kan gynna ett sådant arbetssätt med de resurser man har? 

”På denna enhet är det en mycket tung arbetsbelastning, nästan på jämt. Vi är otroligt 
underbemannade” 

5.1.5 Medarbetarskap och chefsansvar i samverkan 
I teorin så ska medarbetarskap och chefsansvaret ses i relation till varandra och är 
varandras förutsättningar (Tengblad 2006; Tengblad & Hällsten 2002). Hur ser då 
medarbetarna på sin roll när det handlar om att stärka och samverka till ett bra 
chefs/eller ledarskap? Här fanns det lika många idéer som intervjupersoner. Detta tolkar 
jag som en positiv drivkraft och ett engagemang hos medarbetarna. Det fanns en 
tydlighet i svaren kring detta område som jag tolkar som att det finns en känsla hos 
intervjupersonerna att möjligheten finns att hjälpa chefen i sitt ledarskap. Min tolkning 
av detta är också att chefen på avdelningen ger utrymme för en sådan dialog.  

”Att jag säger till chefen om det är något jag tycker bör ändras på, har inget problem med 
att uttrycka mina åsikter, men också då att hon lyssnar tillbaka” 

”Tala om vad jag tycker. Jag har varit på så många ställen så jag kanske kan se saker på 
ett annat sätt. Jag tror det är viktigt att man faktiskt gör det, för även om det är en kort väg 
rent fysiskt så är det ju enorma steg, mellan att vara chef, och vara, att arbeta” 

Vad är då vårdenhetschefens syn på medarbetarskap och medarbetaransvar? Hur 
upplever man på den positionen att man kan bidra till ett ökat medarbetarskap? 
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Vårdenhetschefen är den person på avdelningen som har det övergripande 
personalansvaret och har enligt Hällstens & Tengblads (2002) definition av begreppet 
således inte en personalledningsfunktion. Av svaren att döma så tycker jag det framgår 
tydligt att chefen är väl insatt i vad medarbetarskapet handlar om och att det är ett 
viktigt område. Det framgår också att en ny introduktion av Personalvision 2010 ska ske 
då alla inte fått ta del av den och att det ska ges möjlighet att få läsa den själv. Hon 
uttrycker också att det ju bara är ord och att det viktigaste är att sätta orden i handling. 
Min analys är att det är viktigt att just sätta detta i handling på olika sätt, då jag har fått 
uppfattningen att det från medarbetarhåll bara är ord på ett papper. Min uppfattning är 
att det råder en stark kultur och att värderingar måste återspeglas i handlingar inom den 
aktuella miljön. Det är nog också viktigt att föra en diskussion om det som står i 
Personalvision 2010 så att alla är medvetna om vad som är organisationens mål och hur 
man kan arbeta mot dessa på avdelningen.  

”Medarbetarskap, det är de som arbetar ihop med mig. De är mina medarbetare och det är 
arbetskamrater. Det innebär ju att de ska känna sig trygga med mig, men också att jag ska 
känna mig trygg med dom. Så det är väldigt viktigt att sätta upp, vad har de för 
rättigheter, men också för skyldigheter i den här dialogen” 

”Jag lägger mycket tid på mina utvecklingssamtal. Sen försöker jag alltid uppmana till 
att, min dörr alltid är öppen, och man får gärna komma in vid andra tillfällen om det är 
något” 

Wallenberg (1998) beskriver ett decentraliserat ansvar där det är orimligt att 
ansvarsutövning bara är förpassat till fritiden utan att initiativ och kreativitet också är 
något som är naturligt på arbetsplatsen. Följande citat får ytterligare beskriva hur chefen 
ser på sin roll.  

”Det gör jag genom att delegera arbetsuppgifter, och det tror jag att jag är rätt så bra på. 
Det handlar mycket om professionen där någon knäcker en idé och jag säger var god gör 
den. Jag skriver en uppdragshandling så får de en tid på sig att göra detta ca 3 månader 
och så får jag ett förslag tillbaka” 

”Delegationer tas emot väl, för här går det inte att mätta behovet, och viljan till 
förändring.” 

”Jag försöker få medarbetarna att tänka kreativt på hur de vill ha det. Jag bestämmer inte 
att nu gör vi såhär utan, man har en dialog” 

För att återknyta till teorin så beskriver Tengblad (2006) att man som chef och ledare i 
en organisation har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för ett aktivt 
medarbetarskap. Det som Hjalmarsson (2003) beskriver som ett medledarskap går också 
att koppla till ovanstående resonemang där medarbetarskapet ökar genom delat ansvar. 
APT beskrivs från chefshåll som det stora forumet där man kan diskutera 
medarbetaransvar. Där använder man sig av bikupearbete (små grupper) där man kan 
diskutera de här frågorna. Då blir det lättare att lyfta känsliga frågor och fler kommer till 
tals. Min tolkning är att det här borde finnas en möjlighet för medarbetare på 
avdelningen att påverka förhållningssätt gentemot varandra om viljan och modet finns 
att göra det.  

Då ansvarsfrågan är viktig i en diskussion kring medarbetarskap kan det vara intressant 
att veta var motivationen ligger. Det var tydligt att motivationen ligger i arbetet som 
sådant och att ansvaret för patienten var en motivationsfaktor. Det Harley (1995) 
beskriver som meningsskapande, där mycket utav meningen ligger i att hjälpa andra var 
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tydlig. Det är stressigt och arbetsbelastningen kunde ibland kännas betungande, men 
variationen i arbetet och mötet med människor var det som gjorde att jobbet kändes 
meningsfullt.  

”För att göra ett bra jobb. Man vill ju ha en utmaning, och ansvar och utmaning går hand i 
hand tycker jag. Arbetet i sig, det är ett jätteroligt och intressant jobb” 

”Att vara delaktig, jobbet som sådant, älskar att jobba med människor, att kunna påverka” 

Det finns tydliga direktiv för ansvarstagande, vilket i de flesta fall beskrevs genom de 
PM som finns skrivna på avdelningen och genom arbetsbeskrivningar. Det var klart och 
tydligt. Så när det gäller direktiven för ansvarstagande var det återigen kopplade till den 
medicinska vården. Med detta går jag över till nästa kategori 

5.1.6 Påverkan, delaktighet och kommunikation 
För att sammanfatta medarbetarnas syn på påverkan så kan sägas att här finns en stor 
vilja och ett engagemang till att påverka. Reella påverkansmöjligheter finns kring sådant 
som rör arbetet lokalt, exempelvis APT och delegation av uppgifter. Men det råder en 
vilja och ibland en frustration över att inte kunna påverka i det ”stora”. Utvalda delar 
redovisas nedan om vad det innebär att påverka. 

”Att man försöker påverka sådant som rör arbetet. Att man uttrycker sina åsikter och inte 
är rädd för att göra det” 

”Det innebär att man är delaktig, annars kan man inte påverka” 

”Jättemycket, för man har ju en ideologi som man arbetar efter där du är, och den växer 
och förändras hela tiden beroende på vad du möter och ser på andra ställen. Det innebär 
att du kan få till en förändring som är bättre än den du redan har. Att påverka stimulerar 
dig. Att kunna påverka förbättrar din egen situation” 

Ovanstående citat om vad det innebär att påverka stämmer väl överrens med 
engagemang och meningsfullhet samt ett ansvarstagande som Tengblad (2006) 
beskriver som delar av ett myndigt medarbetarskap. Men hur upplever då medarbetarna 
sina reella påverkansmöjligheter? Det råder delade meningar om det och olikheterna 
karakteriserar svaren. 

”Det känns nog som ett öppet klimat att man ändå kan säga, det tycker jag. Och jag tror 
att man lyssnar nog ändå rätt så bra. Folk är villiga, och talar mycket om vad man skulle 
kunna göra och så. Det känns som en ganska aktiv avdelning tycker jag nog” 

”Ja, det är ju både och. För det är ju så att man kan påverka väldigt lite när man jobbar 
inom sjukvården. För det är ju så gammaldags och inrotat allting. Alla förändringar tar 
enormt lång tid. Påverka i mindre förändringar här på avdelningen finns det ändå 
möjlighet att vara delaktig i”. 

För övrigt så framgår det av svaren att det råder delade meningar om öppenhet från 
ledningens sida och i något fall var det svårt att få gehör för önskemål när det handlar 
om påverkan på kompetensutveckling. En för kort Anställningstid var ytterligare en 
faktor som gjorde det svårt att uttala sig om påverkansmöjligheter. Jag tolkar mina svar 
som att det finns en vilja, men frustration i att inte kunna påverka den stora 
organisationen (SU), men att det ändå finns, och ges möjligheter att vara delaktig och 
påverka i mindre förändringar på avdelningen. 
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Nykodym et al (1999) talar om ”choice making” som en form av delaktighet. Möjlighet 
att lägga egna scheman framgår i flera intervjuer som något positivt enligt min 
bedömning, och där ges det utrymme att vara delaktig och till ett självbestämmande. 
APT är ett annat forum som beskrivs i positiva ordalag av i stort sätt alla 
intervjupersoner. Enligt Tengblad (2003) finns det en juridisk rätt att vara med och 
bestämma i sådant som sker ”dagligen och nära”. Det som möjligtvis kunde vara 
negativt har med arbetets karaktär att göra då alla inte kan vara med och att man ibland 
måste springa ut. Som ett resultat av detta infördes APT även kvällstid vilket upplevs 
som positivt. Jag upplever det som att den största fördelen kvällstid är lugnet. Att det då 
faktiskt finns tid att samtala i lugn och ro.  

”Jag upplever att det är ett väldigt, väldigt bra forum för påverkan, vi utgår från en lista 
om saker vi ska ta upp, och så finns övriga frågor vilket är väldigt bra. Vid känsliga saker 
kan man även ta upp det i mindre grupper” 

När det gäller medarbetarsamtalen/utvecklingssamtalen som forum för påverkan är det 
återigen tudelat. Några talar om dem som meningslösa, några som bra. Det uttrycks 
också att det från chefens sida öppnas upp en möjlighet för dialog men att en reell 
påverkansmöjlighet inte finns när det handlar om löner och kompetensutveckling. Två 
personer har varit för kort tid på avdelningen för att kunna uttala sig. Det är väldigt svårt 
att egentligen uttala sig eller dra några som helst slutsatser av svaren. Följande korta 
citat får exemplifiera. 

” Hon (chefen) är lyhörd och bra på att lyssna, men det är svårt att påverka sin lön och 
egen utveckling. Man skulle ju vilja så mycket vet du!” 

Jag anser att jag kan göra en egen tolkning av de svar som var negativa, och då handlar 
det återigen om en känsla av att inte kunna påverka i det ”stora”. En känsla av att man 
är en på en rad där den som bestämmer egentligen finns någon annanstans. Att det inte 
alls är en platt organisation utan att det bara ser ut så på pappret. Det kan finnas en brist 
i förståelse för hur den stora organisation som man är en del av faktiskt fungerar. Det 
som Möller (2000) pratar om när han diskuterar ”commitment” för organisationen. Jag 
upplever det som att de flesta har det på en lokal nivå, men inte för organisationen som 
helhet.  

Jag tycker att man kan se en konsensus bland svaren när det handlar om motivation för 
delaktighet. Det är det positiva och den roliga yrkesrollen bland barnmorskor som 
motiverar. Och här dyker ansvarstagandet gentemot varandra upp. Samt att 
delaktigheten i sig motiverar. Som en undersköterska uttryckte det: 

”Ja, det är ju det som motiverar än. Är man inte det så blir det ju tråkigt om man bara 
sitter ner och tittar på” 

Att man gör det bra för medarbetare när man är på arbetsplatsen är viktigt och att man 
får uppmuntran för det man gör om det är något bra. Att få beröm som en viktig 
motivationsfaktor kom fram under två samtal. Jag upplever det som att det är i 
bemötandet och i interaktionen med kollegorna på avdelningen som sätter krydda på 
och ökar engagemanget för delaktighet. Relationen kollegor emellan blir således en 
motivationsfaktor i sig. Man kan dra en parallell till det som Tengblad (2003) beskriver 
som kamratskap. Att det ligger ett ansvarstagande i att vara en god medmänniska, och 
att detta är en viktig del i medarbetarskapet. Detta är man olika bra på och den 
kommunikativa delen analyseras längre fram. 
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5.1.7 Chefen om påverkan och kommunikation 
Från chefens sida finns en dubbelhet när det kommer till medarbetarnas möjlighet att 
påverka. Den är både liten och stor. Direktiv uppifrån begränsar ekonomiskt och det 
finns en budget som måste hållas. De stora möjligheterna är lokalt och det som sker på 
avdelningen och där finns det en dialog. Exempelvis i arbetssätt och hur de tar hand om 
patienterna. Det stora forumet för medarbetarna är APT, där man kan komma med 
förslag, men också att bjuda in till delaktighet genom att be personer hjälpa till att lösa 
problem. Medarbetarsamtalen upplever chefen är viktiga både för medarbetarna och för 
henne som person, och där det i år har lagts ner mycket tid på kompetenserna hos varje 
individ. Där kan man också få reda på vad man som chef kan göra bättre. Det är även ett 
sätt att veta vad var och en tycker.  

”Man känner individens personliga tyckande och då blir man lugn” 

Demokratin i samtalen kom fram genom att medarbetarna själva gavs möjlighet att styra 
samtalet efter eget intresse och att man själv fick möjlighet att inleda med egna 
funderingar. Alla medarbetare får från början ta del av ett förifyllt dokument med frågor 
som ska diskuteras för att man på så sätt ska kunna förbereda sig. Av svaren från 
medarbetarna att döma är det svårt att dra några slutsatser om dessa samtal utförs på ett 
demokratiskt sätt enligt Lindgrens (2001) terminologi. Att det bjuds in till en dialog får 
ändå ses som ett tecken på demokrati. 

Mycket utav det som vi samtalade om anser jag att man kan knyta till det som Tengblad 
(2006) beskriver som ett myndigt medarbetarskap där förtroende och öppenhet chef och 
medarbetare emellan är viktigt. Det är svårt för mig att faktiskt veta hur det går till i 
verkligheten, men jag upplever det som att det ges en möjlighet för medarbetare att vara 
delaktiga. Individen har ett ansvar och en vilja måste finnas, verkligheten kan dock se 
annorlunda ut som Claydon & Doyle (1996) säger. Ett individuellt ansvarstagande och 
engagemang är viktiga delar här, men också att det finns en ork hos medarbetarna att ta 
detta ansvar. Något som jag varit inne på tidigare inte alltid var så lätt när 
arbetsbelastningen är hög. Här handlar det nog mycket om vilken typ av människa man 
är och hur hög stresströskel man har.  

Chefen på avdelningen uttrycker en medvetenhet om att kommunikationen mellan olika 
yrkeskategorier kan vara ett problem och att detta återigen ska tas upp till diskussion 
med tjyvnyp, kommunikation och bemötande. Det är en ständig fråga. De här frågorna 
förmedlas till medarbetarna genom APT och det finns en utvecklingsdag varje vår med 
olika teman. Hennes uppfattning är att en orsak till att det inte blir några riktiga 
”bomber” är att de här frågorna återkommande kommer upp till diskussion.  

5.1.8 Uppfattningar om kommunikation 
Kommunikation beskrevs i teorin som detsamma som relation enligt Engquist (1994). 
Därför frågade jag medarbetarna om hur de upplevde kommunikationen på avdelningen. 
Min tolkning och de reflektioner jag gör är att det här torde finnas mycket att jobba med 
även om det här också fanns olika ståndpunkter. Jag kan återigen inte uttala mig om 
avdelningen i stort utan endast utgå ifrån deltagarnas uttalanden. Följande citat får 
exemplifiera några utav ståndpunkterna. 
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”Inte så jättebra. Det hade varit enklare på en mindre avdelning där man hade större frihet 
under ansvar. Det kan vara problem på en sån här stor avdelning när individer gör lite 
som de vill. I vår grupp som sektionsledare ställer jag mig negativ till kommunikationen” 

”Informationen är bra, men kommunikationen medarbetare emellan är, ja dåligt. Eller 
dåligt kanske jag inte ska säga men det beror ju på personerna som är där. Jag tycker vi 
pratar mycket med varandra i grupper och så, och man pratar mer med vissa. Och så 
tycker jag att det tisslas och tasslas. Det är dålig kommunikation. Det är ingen 
kommunikation alls” 

”Det är alltid mer eller mindre problem mellan yrkeskategorier, mellan barnmorskor och 
undersköterskor. Bland barnmorskorna tycker jag att det är bra. Mellan barnmorskor och 
undersköterskor kan det gnissla. Ibland tycker de att vi kör med dom, vilket jag kan förstå 
då de är ensamma i sin yrkesroll och inte hinner med allting” 

En undersköterska berättar att det givetvis är personrelaterat men har själv en bra 
kommunikation med barnmorskorna, en annan att det beror på, då man ju ibland inte 
hinner med. Tissel och tassel som beskrevs i ett citat liknar jag med ryktesspridning 
vilket är en brist på ansvarstagande gentemot varandra. Möller (2000) beskriver det som 
ett hinder för medarbetarskap. Någon medarbetare uttryckte det som att ”öppenhet gör 
ont” men leder ju i slutändan till ett bättre resultat, vilket upplevdes som ett problem i 
sektionsledargruppen. För att nyansera bilden så uttryckte några att det ju är 
personrelaterat och att det oftast råder en god dialog i personalgruppen.  

”Jag tycker att kommunikationen fungerar bra även mellan olika yrkeskategorier. Några 
kanske tycker annorlunda, men det tycker jag” 

Det finns dock en tendens till att dialogen ofta är yrkesrelaterad. Min tolkning är också 
att det finns en medvetenhet om dessa förhållanden vilket är en bra grund för ett fortsatt 
arbete. En bra grund är också att samtliga anser att det är viktigt att dialogen och 
attityden medarbetare emellan fungerar. Att ytterligare knyta detta resonemang till 
teorin ser jag som mindre nödvändig då mycket utav medarbetarskapet just handlar om 
samverkan.  

Att kommunikationen mellan medarbetare – chef och chef - medarbetare fungerar är 
också viktigt i det här sammanhanget. När jag tolkar mina svar så uttrycker de flesta att 
kommunikationen är positiv och att relationen präglas av dialog och lyhördhet. Någon 
uttrycker dock en vilja till mer tydlighet gentemot medarbetarna, då avdelningen är stor 
och att det finns så många starka viljor som kan riva upp beslut. Här uttrycks det också 
ett ansvarstagande man har som medarbetare och vikten av att följa de beslut som 
fattats, något som enligt en deltagare inte alltid var fallet. Stora chefsområden har i 
teorin beskrivits som en begränsande faktor för medarbetarskap (Tengblad 2003). Om 
detta samtidigt kombineras med starka individuella viljor har man som chef en stor 
utmaning. Under samtalen med både chef och medarbetare framgick det att avdelningen 
är för stor. En underlättande faktor var dock att chefen hade en nära kontakt med 
sektionsledare som underlättade och informerade om förhållanden på avdelningen.  

Mina reflektioner är att ovanstående diskussion är ett bra exempel på vikten av 
personalansvar och medarbetarskap i samverkan, i enlighet med Hällsten & Tengblads 
(2002) definition av begreppet. Att medarbetare uttrycker att respekt för fattade beslut 
är viktigt tolkar jag som ett uttryck för att en sådan förståelse finns hos dessa. Men 
också att det finns en diskussion kring beslut som rör avdelningen som några uttrycker 
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det. Det är en viktig del i denna samverkan, men hur det ser ut i realiteten faller utanför 
denna studies område.  

Att man som medarbetare befinner sig närmare händelsernas centrum tolkar jag som en 
utav anledningarna till att andra ordalag används beträffande kommunikationen. 
Befinner man sig som chef inte på golvet torde det vara svårt att följa med och se 
allting. Här menar jag att det ligger ett stort medarbetaransvar att ta upp och diskutera 
det som inte fungerar när det ges möjlighet. Om kommunikationen och hur man 
samtalar med varandra är ett problem kan det som Nykodym et.al. (1994) beskriver som 
”problem solving” vara ett alternativ. Det innebär att man tillsammans får sätta sig ner 
och i samförstånd mellan ledning och medarbetare lösa ett arbetsrelaterat problem. Jag 
menar att det är viktigt att göra alla delaktiga i den processen då det i längden är något 
som berör alla även om det för stunden kan kännas som att det bara berör ett fåtal.  

Medarbetares syn och upplevelser av konflikthantering och förmåga att ge och ta kritik 
var på avdelningen, som många andra frågor av olika slag, men jag ska försöka 
sammanfatta och analysera svaren så gott det går.  

”Det är väldigt olika, jag upplever inte att jag har svårt att ta det, men det kan vara svårt 
för vissa som får det för det är många stressiga situationer vilket gör att det inte kommer 
ut eller att man tar det på rätt sätt. Det är viktigt att man finner tid i efterhand att gå 
igenom detta och där ligger det ett ansvar hos båda” 

”Många är väldigt snabba på att ge kritik, och många är väldigt snabba med att ge det 
väldigt öppet. Inför alla som vill höra. Det är tråkigt”  

Det uttrycks en svårighet i detta men att det samtidigt är viktigt att kunna göra det och 
att göra det på rätt sätt. Man kan göra en koppling både till det myndiga 
medarbetarskapet (Tengblad 2006) och Personalvision 2010 som förespråkar 
förtroende, öppenhet och engagemang. Jag menar att om det råder förtroende och 
öppenhet så kan man både ge och ta kritik på ett annat sätt. Då blir det även lättare att 
hantera den om den är negativ. Enligt Personalvision 2010 så är det ett tecken på 
engagemang oavsett om den är positiv eller negativ. Ska man beskriva situationen i sitt 
sammanhang så måste man också ha förståelse för att ord kan komma ut fel då det ofta 
är människoliv det handlar om och att det ibland är mycket stressiga situationer. Då är 
och bör det vara handling som räknas och ord kommer då i andra hand. Efteråt är det 
mycket viktigt att man sätter sig ner och pratar som en deltagare uttryckte det och att det 
finns ett ansvarstagande hos båda att så blir fallet.  

5.1.9 Kompetensutveckling och dess betydelse 
På en direkt fråga vad kompetensutveckling innebär svarade alla utom en medarbetare 
att det handlar om utbildning eller föreläsningar av olika slag. En tyckte först och främst 
att det handlade om lärande i arbetet.  

”Det är att jag går på nån form av utbildning, går på föreläsningar, både inom mitt egna 
jobb men också sådant som finns inom området” 

”Det innebär att man får gå och utbilda sig, Om amning eller, kurser av olika slag, eller 
informationstillfällen. Att man får gå vidare och utveckla de kunskaper man redan har” 

Intressant var att de undersköterskor jag samtalade med ställde sig mycket positiva till 
förutsättningarna för kompetensutveckling medan barnmorskor överlag hade en negativ 
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inställning. Undersköterskorna berättar att det har varit bra på den här avdelningen med 
duktiga utvecklingsbarnmorskor som varit noga med att föreläsningarna varit öppen för 
all personal. Det talas också varmt om att de fått åka iväg nyligen på utbildning som 
från början var riktade mot barnsköterskor.  

”Det finns möjligheter, och de flesta undersköterskor här går iväg på 
kompetensutbildningar så det tycker jag verkar ganska bra här” 

Från barnmorskorna kom olika svar men sammantaget så handlar det om att det inte 
finns resurser. Någon tycker att helheten är nog ganska bra men är missnöjd med sin 
egen situation och skulle vilja få åka iväg på mer utbildning. Att det borde finnas 
kontinuerlig krisbearbetning kom fram på mer än ett ställe under samtalen. Också att det 
vore bra med fler kontinuerliga sessioner på arbetsplatsen då de som finns inte når ut till 
alla. Det är ofta någon eller några som får åka iväg och som då ska föra sin kunskap 
vidare, vilket då blir ett lärande i arbetet. På frågan om man kan lära på arbetet och 
genom sina arbetskamrater så var i stort sätt alla positiva till det.  

”Mycket, jättemycket, det får jag säga. Jag har lärt mig jättemycket på den här tiden, och 
mycket av mina kollegor” 

Tengblad (2006) beskriver att riktade utbildningsinsatser sjunkit de senaste åren vilket 
ökar behovet av ett lärande på arbetsplatsen. Intervjuer bekräftar också att resurser för 
kompetensutveckling inte är stora. Specialförlossningen har en pott på 100 000 kr per år 
att fördela på ca 100 personer. Att få möjlighet att stärka sin profession genom ett 
lärande på arbetsplasten blir därför av stor vikt, och mina tolkningar av intervjuerna 
visar att de är relativt goda. Det finns bland annat utvecklingsbarnmorskor på 
avdelningen och det förs en diskussion om patientfall. Det har även förts en diskussion 
om att man skulle vara med på varandras förlossningar vilket, om möjlighet finns 
kanske kan vara en god idé. Sandberg & Targama (1998) talar om att den primära 
formen för lärande är att kunna förstå ”samma” arbete på ett kvalitativt annorlunda sätt. 
Att vara med på varandras förlossningar kanske skulle bidra till ett sådant lärande? Det 
finns utbildningsronder på avdelningen vilket i ett fall uttrycks som väldigt positivt. 

”Det finns en professor som kommer hit varje torsdag på utbildningsrond, vilket är 
jättebra, man går igenom vissa fall. Det som inte är bra är att det inte kommer alla till 
godo. Jag saknar fler kontinuerliga utbildningar på arbetet” 

Någon uttrycker det som att man har varit så länge på arbetet så att det kanske mer 
handlar om vad man kan lära andra. Min uppfattning är att det där finns ypperliga 
möjligheter att ta till vara på de personer som genom erfarenhet har goda kunskaper och 
att de kan föra dessa vidare. Det gäller bara att hitta tid och arbetsformer som tillåter 
detta.  

Min tolkning av att det råder skilda meningar om möjligheterna för 
kompetensutveckling mellan yrkeskategorier är att undersköterskor tidigare har varit en 
underpriviligierad grupp, men som nu på senare tid har fått möjlighet att utveckla sig i 
sin profession. Barnmorskor har möjligtvis tidigare känt att det fått ta del av mer riktade 
utbildningsinsatser men att det blivit sämre på den fronten. Då det har framkommit 
under intervjuerna att omsättningen på nya barnmorskor är stor på specialförlossningen 
så bör det vara av extra stor vikt att hitta former för ett aktivt lärande på arbetet. Det ska 
sägas att det redan nu finns former för lärande i arbetet på specialförlossningen. Chefen 
berättar om hur hon kan ge förutsättningar och stimulera till lärande för medarbetarna. 
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”Att tillåta dem ha interna utbildningar. Att hitta forum, vi har två gånger i veckan när 
man samtalar om patientfall exempelvis. Man gör sedan uppföljning på de här små 
bebisarna om de föds och mår dåligt, hur gick det för dem? Ge dialog för reflektion skulle 
jag säga” 

En stor utmaning bör vara att förmedla vikten av det dagliga lärandet på arbetet. Jag 
upplever att den bredd och variation som diskuterats tidigare och som är en del av 
medarbetarnas vardag bör vara en god grund för att dagligen lära sig nya saker. Sedan 
finns det ju alltid en ”kick” i att åka iväg på utbildningar och att få träffa andra personer 
inom professionen, så det är givetvis något som ska finnas kvar och om möjligt 
utvidgas. Men om nu resurserna inte finns så ser jag ett stort värde i att utveckla 
lärandet på arbetsplatsen. Chefen på avdelningen anser att kompetensutveckling först 
och främst är lärandet i arbetet och att det är det viktigaste. Detta bör också vara en bra 
förutsättning att utveckla den biten.  

Det råder ett samförstånd bland chef och medarbetare om vem det är som har ansvar för 
kompetensutveckling på avdelningen. Chefen uttrycker att man har ett formellt ansvar 
att tillgodose en viss mängd utbildning. Sen är det medarbetarnas skyldighet att själv se 
till att få det vi erbjuder. Det finns ingen bland intervjupersonerna som är av en annan 
uppfattning. Det finns ett samförstånd också bland medarbetare att man kan och bör 
delge sina medarbetare den kunskap man själv har och att man kan bidra till att andra 
lär. Det kan dock vara svårt när man kommer som ny, utan då är man mest i behov att få 
lära sig från andra. Och detta är några bättre på en andra enligt en intervju. 

”Man kan se en väldig skillnad på vissa personer, hur de hjälper till hur man kommer in i 
arbetet. Och det kan jag känna, att det måste alla ha, och det har man olika av, vissa är 
fantastiska och vissa är dåliga”  

Här anser jag att det finns ett tydligt medarbetaransvar, där öppenhet, dialog och 
kommunikation är centrala begrepp. På en avdelning med stor omsättning av ny 
personal där arbetsuppgifterna är av den karaktär som de är på specialförlossningen så 
tolkar jag det som att detta bör vara en viktig kompetens. Min uppfattning är att den 
kunskapen/egenskapen skulle kunna bidra till en ökad trygghet både för patient och 
personal och således bidra till en utveckling av vården. Tengblad (2006) menar att 
professionalism i arbetet kan uppnås genom en strävan efter bättre arbetsmetoder och att 
man deltar i gemensamma diskussioner. På så vis kan varje yrkespotential utvecklas 
vilket också kan leda till en minskad stressnivå. Att utveckla de metoder som redan 
finns och göra de bättre bör vara viktigt för specialförlossningen. Engquist (1994) 
diskuterar som nämnts tidigare om relation och kommunikation som utbytbara begrepp, 
och detta är jag beredd att hålla med om. Alla har ett ansvar till att bidra till ett bra 
kommunikationsklimat vilket enligt mina tolkningar och reflektioner skulle generera i 
fungerande relationer och i slutänden en bättre vård.  

För att leda in analysen på den kollektiva kompetensen så upplever jag att det finns en 
god förståelse inom varje yrkeskategori för uppgiften som sådan och vilka färdigheter 
som krävs för att klara av uppgiften. Det framgick under intervjuerna att det ibland 
råder en brist i förståelse för det arbete som undersköterskorna utför och att det ibland 
kan leda till irritation. Sandberg & Targama (1998) talar om kommunikationens 
betydelse för den kollektiva kompetensens utveckling. Det skulle kunna bero på brister i 
kommunikationen som gör att man ibland inte vet vad den andre gör. Samtidigt så 
upplever jag att man faktiskt har en kanske omedveten kollektiv kompetens för det 
gemensamma arbetet. Mina reflektioner är att det inte nödvändigtvis behöver vara en 
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medveten dialog mellan arbetstagarna, utan att arbetsuppgifterna utförs naturligt 
beroende på vilken yrkeskategori man tillhör. Undersköterskorna har numera fått 
tydliga arbetsbeskrivningar vilket bör underlätta förståelsen för deras uppgifter.  

Alla intervjupersoner upplever att relationen mellan yrkeskompetens och de krav som 
ställs på dem i arbetet är goda. En undersköterska menade att kompetensen översteg 
kraven. Min tolkning är att kompetensen som diskuteras i detta fall handlar om det 
konkreta hantverksarbetet man har som barnmorska. Nedanstående citat får avsluta.  

”Jag tycker jag är väldigt kompetent” 

”Känner nog att min kompetens överstiger kraven” 

”Jag känner mig trygg i min roll, men man kan alltid utvecklas” 

De tolkningar och reflektioner jag gör efter de sju intervjuerna tyder på mycket starka 
personligheter. Jag upplevde att alla kunde tala öppet och fritt om förhållanden som 
råder på arbetsplatsen vilket visar på en trygghet och styrka. Jag har inga empiriska 
belägg för dessa avslutande uttalanden men det verkar onekligen så att både 
barnmorskor och undersköterskor är starka yrkesgrupper som vill prata mycket. Jag vet 
som sagt inte hur helheten ser ut men om detta stämmer så borde det finnas goda 
förhoppningar till dialog och att utveckla ett lärande i arbetet.  

5.2 Slutsatser och fortsatt forskning 
En slutsats man kan dra av empirin är att det råder ett nära samband mellan 
intervjupersonernas uppfattningar om ansvar och det medicinska ansvaret. Jag tycker 
också att jag kan dra slutsatsen att det finns ett medarbetaransvar hos intervjupersonerna 
men att det kan begränsas av en ojämn eller hög arbetsbelastning. När det gäller 
påverkan och delaktighet så finns det forum och former för det lokalt, vilket uppfattas 
som positivt. Det finns en dialog mellan chef och medarbetare om förändringar som 
görs lokalt, men det uttrycks också en oförmåga att påverka organisationen i stort. Jag 
hade en tro från början om att jag skulle kunna dra några slutsatser utifrån vilken 
yrkeskategori deltagarna hade. Mina intervjuer ger mig inga sådana möjligheter, utan 
svaren karakteriseras av individuella olikheter. Hur man är som person och vilken 
inställning intervjupersonerna hade till sitt eget arbete påverkade istället 
uppfattningarna. Slutsatsen jag drar angående upplevelser av kommunikationen 
medarbetare emellan är att den kan utvecklas och bli bättre. Ett flertal ansåg att den var 
bristfällig. Olikheter i synsätt gjorde sig här också hörda.  

Kompetensutveckling betyder för intervjupersonerna riktade utbildningsinsatser. 
Lärande i arbetet kommer i andra hand men är också är viktigt. Det rådde ett 
samförstånd om att yrkeskompetensen var tillräckligt god för att utföra arbetet. 
Personliga mål med sitt arbete var dock en drivkraft som gjorde att man ville utvecklas. 
Krisbearbetning upplevdes i många fall som en kompetensbrist hos intervjupersonerna.  

Jag skulle råda nästa person som vill skriva ett arbete om medarbetarskap att göra en 
fallstudie som ger utrymme för observation och intervju. Då medarbetarskapet är såpass 
knutet till en kontextuell miljö skulle det ge en bättre förståelse för den. En djupare 
förståelse skulle också innebära att man på starkare basis kan grunda sina tolkningar. 
Jag anser det också vara intressant att få mer kunskap om kommunikationens betydelse 
för kompetensutveckling och lärande i arbetet. Ytterligare något som kan vara intressant 
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är att blanda in doktorer samt chefer på högre nivå i en studie kring medarbetarskap. En 
studie som möjliggör det skulle säkert bidra till en bättre förståelse för faktorer som 
både förhindrar och förenklar medarbetarskapet.  

6 Diskussion 
Den här diskussionen kommer att präglas av mina tre övergripande kategoriseringar. 
Först har jag för avsikt att diskutera ansvarsfrågan. En diskussion om påverkan och 
delaktighet kommer sedan, följt av kompetensutveckling. Avslutningsvis förs en 
diskussion mellan teori och verklighet. 

6.1 Om ansvar 
Ansvar och medarbetaransvar var som går att utläsa i empirin svåra begrepp att 
diskutera ur ett medarbetarperspektiv, åtminstone vid en första diskussion om 
begreppet. Jag tror att det beror på att detta bara är ord för de flesta medarbetare och 
långt ifrån den verklighet som är en del av deras vardag. Jag tycker att organisationen 
här har ett stort och viktigt arbete framför sig när det gäller att förmedla de värderingar 
om medarbetarskap som finns skrivna i Personalvision 2010. Jag anser att chef och 
medarbetare tillsammans har ett stort ansvar att förmedla och förverkliga 
organisatoriska mål och att detta bör ske lokalt utifrån de förutsättningar som finns där. 
Så för att föra diskussionen över till specialförlossningen och deras förutsättningar så 
tror jag med mina ringa kunskaper om deras förhållanden att det råder en stark kultur 
som kan begränsa ett medarbetaransvar, men också skapa möjligheter för detsamma. 
Råder det exempelvis konkurrens mellan olika yrkeskategorier som jag fick beskrivet 
för mig så ser jag det som ett problem. Det finns också en kultur som är invävd i yrken 
inom sjukvården vilket innebär ett stort ansvarstagande gentemot andra människor. Kan 
detta ansvarstagande också i högre grad överföras till medarbetarskapets idéer så finns 
det alla möjligheter för fortsatt utveckling. 

Hur man strukturellt kan göra för att bidra till ett ökat medarbetarskap får andra 
personer uttala sig om. Jag tycker, som många barnmorskor att man ska ha ett ansvar för 
”sin mamma” då det bidrar till en trygghet för den som ska föda eller är sjuk. Det 
tydliga patientansvaret och att man arbetar mycket ensam skulle dock kunna bidra till en 
minskad ansvarskänsla för helheten. Som framgår av empirin så finns det en 
ansvarskänsla gentemot varandra och att stöd och hjälp är viktigt, men att 
arbetsbelastning och stress kan förhindra det klimat som av de flesta är önskvärt. I en 
diskussion om medarbetaransvar på avdelningen anser jag det vara viktigt att framhålla 
det arbete medarbetarna utför på avdelningen. Det måste finnas en förståelse för att 
komplikationer, sjukdom och alla avvikelser bidrar till stress och kommunikativa 
problem. Det är således av stor vikt att ha i åtanke den kontextuella miljön från vilken 
medarbetare upplever medarbetarskapet och vilka förutsättningar den ger för 
densamma.  
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6.2 Om påverkan och delaktighet 
För att föra över diskussionen till påverkansmöjligheter och delaktighet på 
specialförlossningen så tycker jag att diskussionen ska handla om två saker. Dels hur 
man kan utveckla de goda möjligheter till påverkan och delaktighet som finns lokalt, 
och dels en diskussion om vilka möjligheter till påverkan och delaktighet medarbetare 
faktiskt ska och bör ha. Jag upplever att det finns goda möjligheter i det ”lilla”, lokalt på 
specialförlossningen. Det finns olika typer av forum och projekt som är bra, men som 
säkert kan göras bättre så att fler kan ta del av dem. Här tror jag att det är viktigt att inte 
stanna av och bli nöjd utan hela tiden ha inställningen att det kan göras bättre. Sen har 
jag fått en upplevelse genom mina samtal att det finns en stark vilja till, och ibland 
frustration över att inte kunna påverka organisationen i stort.  

SU är en organisation med 17 000 anställda och Västra Götalandsregionen är 
arbetsgivare för totalt ca 50 000 anställda. Här bör man kunna föra en diskussion med 
medarbetare om vad det är för påverkansmöjligheter man faktiskt bör och ska ha i en 
sådan organisation. Om man som arbetsgivare lyckas få den viljan och energin som 
finns till att påverka organisationen i sin helhet till att kanaliseras lokalt till 
avdelningsnivå tror jag att det blir en stimulerande och lyckad verksamhet att arbeta i. 
Den här diskussionen inbegriper också en utmaning som organisationen har att minska 
avståndet som finns mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Som det framkom i ett 
samtal, att man vet nästan inte vem arbetsgivaren är eller vem som bestämmer. ”Min 
chef har en chef som har ytterligare en chef.” Jag tycker att det här bör finnas intresse 
från arbetsgivarhåll att minska denna klyfta, men också att som medarbetare visa ett 
intresse av att ta del av och få kunskap om den organisation man är anställd av.  

6.3 Om kompetensutveckling 
Jag anser att kompetensutveckling, oavsett om det är genom riktade utbildningsinsatser 
eller genom ett lärande på arbetet är och bör vara en naturlig del på 
specialförlossningen. Med det ansvar som följer deras yrke är det en självklarhet att få 
möjlighet att utveckla och förnya de kunskaper som medarbetarna redan har. Det råder 
delade meningar, som framkom i empirin, om möjligheter till utbildning på grund av 
bristande resurser. När förutsättningarna är som de är så anser jag det naturligt att 
utveckla de möjligheter som finns för att man aktivt skall kunna lära sig i arbetet. Jag 
tror att det finns en övertro till kurser och utbildningar, även om det fortsättningsvis bör 
vara en möjlighet då det leder till ytterligare stimulans och motivation samt en stärkt 
relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Jag tror att även de arbetsmetoder som 
redan används för ett lärande i arbetet bör utvecklas och stärkas så att fler kan ta del av 
dem. Om detta görs på ett bra sätt så tror jag att inställningen till lärande i arbetet kan 
bli annorlunda. Detta är mina tankar när det handlar om professionen som sådan, för jag 
tror att ingen egentligen kan detta bättre än de som dagligen arbetar med det.  

Krisbearbetning var, som framkom på fler än ett ställe, ett stort behov och att man 
behöver professionell kunskap i ämnet, då kriser ibland är vardag. Där kan jag 
egentligen inte säga så mycket mer än att det finns en förståelse för åsikterna. Känner 
man sig trygg i det bör det ge både tryggare personal och patienter. Troligtvis så förs det 
redan en diskussion om hur man kan utveckla kunskaper i detta på specialförlossningen. 



 38

Om så inte är fallet kan det kanske vara bra att föra en diskussion med alla medarbetare 
för att höra sig för om hur behovet ser ut.  

6.4 Mellan teori och verklighet 
Något som slog mig när jag kom ut och gjorde denna studie är den skillnad som finns 
mellan normativa teoretiska antaganden och den verklighet som finns där ute. Detta är 
med största sannolikhet inte speciellt för den här studien. Ska man utgå ifrån de kritiska 
röster som finns beträffande medarbetarskap kan det vara på sin plats att diskutera 
etiska värden. Det är ofta det råder en skillnad i värden mellan ledning och medarbetare 
då dessa inte går i ihop med ens egna erfarenheter. Hypotetiskt skulle det på 
specialförlossningen kunna vara så att medarbetare upplever att Personalvisionens mål 
inte går ihop med det dagliga arbete som måste utföras på avdelningen. Det är som sagt 
bara ord men det ska gå att genomföra i verkligheten också om det ska bli meningsfullt.  

Det sätter samtidigt en stor tilltro till att människor agerar moget och med god 
självinsikt för att få det myndiga medarbetarskapet att fungera. Jag tycker att det är bra 
med en stor tilltro till människan, men ur en strikt realistisk synvinkel så inser man den 
stora svårigheten med att få normativa teorier och ord att appliceras i en verklig miljö. 
Ytterligare en diskussion som jag anser kan vara relevant ur ett kritiskt perspektiv är 
organisationsstruktur, organisationskultur, ojämn arbetsbelastning, samt medarbetares 
vilja. Detta är faktorer som ur teorin begränsar medarbetarskapets idéer att fungera i 
verkligheten.  

Vad gäller de två första begreppen så är det en lång process att förändra. SU som 
organisation och sjukhusverksamhet i allmänhet är av tradition en centraliserad och 
hierarkisk organisation. Man har de senaste 20 åren arbetat för att få bort den strukturen 
och man har kommit en bra bit på väg, men vad jag har förstått så arbetas det 
fortfarande aktivt inom Västra Götalandsregionen med att förändra den. Det som kanske 
framförallt bidrar till att göra processen seg är starka yrkesgrupper inom verksamheten 
som upprätthåller olika maktpositioner. Det kanske är först när den processen är slutförd 
som man i realiteten kan förverkliga ett medarbetarskap? 

För att återgå till inledningen med min studie så diskuterades där att dagens 
organisationer har gått från centralt styrda till dagens decentraliserade 
organisationsprinciper, vilket har lett till att chefer och medarbetare på lokal nivå har 
fått mer ansvar och mer att säga till om. I stor utsträckning är nog detta sant, men i 
enlighet med föregående resonemang så finns det ändå anledning att ställa sig skeptisk. 
Jag talar också i ett inledande skede om att det krävs en ny typ utav kompetens som 
innebär en förmåga att lära nytt och göra snabba anpassningar. Det resonemanget tycker 
jag mig ändå direkt kunna applicera på de samtal jag haft med mina intervjupersoner. 
De beskriver ett arbete med ständigt nya forskningsrön som verksamheten måste ta del 
av för att bedriva en bra sjukvård. För individen fanns det också ett stort ansvar att själv 
uppdatera sig och ta del av dessa för att på så sätt utveckla och förnya sin kompetens.  

Man skulle också kunna föra en diskussion kring det som i allmänna ordalag beskrivs 
som en ökande individualisering och fokus på sig själv i samhället. Hur detta går ihop 
med ett ökat behov av samarbete och samverkan i organisationer kan vara intressant att 
studera, men det överlåter jag till någon annan att fördjupa sig i.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide för medarbetarna 

Presentation av mig själv, beskriva syftet med intervjun och förtydliga 
ämnesområdet! 
Inledande frågor 
1. Befattning 

2. Utbildning 

3. Anställningstid på SU 

4. Erfarenhet från tidigare arbete 

5. Beskriv en ”vanlig” arbetsdag 

Ansvar 
1. Vad betyder ansvarstagande i arbetet för dig? 

2. Vem bestämmer ansvarstagandet enligt dig? 

3. Hur upplever du att förutsättningarna ser ut för medarbetaransvar på arbetet? 

4. Hur upplever du att relationen mellan befogenheter och ansvar ser ut för dig? 

5. Hur vill du beskriva ditt ansvarstagande i förhållande till dina medarbetare? 

6. Skulle du vilja ta ett större ansvar och i sådana fall på vilket sätt? 

7. Vad kan du som medarbetare göra för att underlätta för din chef att utöva sitt 
ledarskap? 

8. Vad motiverar dig att ta ansvar? 

9. Upplever du att det finns klara direktiv för det ansvarstagande som förväntas av dig? 

Påverkan, delaktighet och kommunikation 
1. Vad innebär att kunna påverka för dig? 

2. Hur skulle du vilja beskriva dina påverkansmöjligheter i förhållande till dina 

– medarbetare? 

– chef? 

3. Upplever du, och i sådana fall hur APT är ett bra forum för påverkan? Hur skulle det 
kunna göras bättre? 

4. Vad betyder medarbetarsamtalen för dig? 

5. Beskriv vad du lägger in i begreppet att vara delaktig på arbetet? 

6. Vad upplever du engagerar och motiverar dig till att bli delaktig? 
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7. Upplever du att delaktighet och ansvarstagande är något som är önskvärt, och hur 
förmedlas i sådana fall den informationen? 

8. Hur upplever du att kommunikationen fungerar på avdelningen? 

Medarbetare emellan? 

Mellan chef och dig som medarbetare 

9. Hur upplever du förmågan att ge och ta konstruktiv kritik för dig och för dina 
medarbetare? 

10. På vilket sätt löser ni konflikter när de uppstår?  

Kompetensutveckling 
1. Vad innebär kompetensutveckling för dig? 

2. Hur skulle du vilja beskriva förutsättningarna för kompetensutveckling i ditt arbete? 

3. Vem har enligt dig ansvar för kompetensutvecklingen för dig som medarbetare?  

4. Var anser du att ansvaret bör ligga? 

5. Hur ser du på möjligheten att lära av dina arbetskamrater? 

6. På vilka sätt kan du bidra till att andra lär? 

7. Förklara och ge exempel på varför kompetensutveckling är viktigt, eller mindre 
viktigt för dig? 

8. Hur upplever du din kompetens i förhållande till de krav som ställs på dig i arbetet? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide för chefen 

Beskriva syftet med intervjun och förtydliga ämnesområdet! 
Inledande frågor 
1. Befattning 

2. Anställningstid 

3. Utbildning 

4. Erfarenhet från tidigare arbete 

5. Beskriv en ”vanlig” arbetsdag 

Ansvar 
1. Vad anser du vara den viktigaste rollen som chef/ledare? 

2. Vad lägger du in i begreppen  

medarbetarskap? 

Medarbetaransvar? 

3. Vad kan du göra för att bidra till ett ökat ansvarstagande bland medarbetarna? 

4. Hur vill du beskriva ditt ansvar i förhållande till övriga medarbetare? 

5. Vad kan du som chef göra för att underlätta för dina medarbetare att utöva sitt 
medarbetarskap? 

6. Beskriv hur direktiven är för medarbetaransvar på avdelningen? 

Påverkan, delaktighet och kommunikation 
1. Hur ser du på din roll vad gäller medarbetarnas påverkansmöjligheter? 

2. Hur ser du på din roll som medarbetare att kunna påverka hela verksamheten? 

3. Hur kan du engagera medarbetarna till att påverka verksamheten och visa 
delaktighet? 

4. Hur tycker du att APT fungerar?  

5. Beskriv hur medarbetarsamtalen går till? 

6. Hur tycker du att dessa forum kan bidra till påverkan och delaktighet hos 
medarbetarna? 

7. Hur upplever du det allmänna kommunikationsklimatet på avdelningen? 

8. På vilket sätt har organisationens policyvärderingar kommunicerats till 
medarbetarna? 

Kompetensutveckling 
1. Vad lägger du in i begreppet kompetensutveckling 



 d

2. Vem har enligt dig det yttersta ansvaret för kompetensutvecklingen? 

3. Vad kan du som chef och ledare göra för att påverka medarbetarna att utvecklas i 
arbetet? 

4. Vilka resurser finns till förfogande för kompetensutveckling på avdelningen? 

5. På vilket sätt kan du som ledare bidra till lärande och utveckling för medarbetarna? 

6. Vad har du för tankar kring det vardagliga lärandet på arbetsplatsen? 

7. Hur ser du på relationen mellan 

kompetensbehov och kunnande på avdelningen? 

kompetensutveckling och verksamhetens utveckling? 

 

 
 
 
 


