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Abstract 

For decades, the focal point has been with leadership and what it implies. In recent years, 

attention has been set upon employeeship. This study aims to contribute to an understanding 

of how the organization handles employeeship at a call-center. Previous research about 

employeeship focus on employeeship within various organizations, this study is the first 

regarding call-centers. Also, previous research has shown a certain confusion about the 

concept of employeeship amongst coworkers. It is not completely clear what the notion is all 

about.  

In this study, previous research about employeeship, call-centers and the work ability of 

young people is used. The theoretical frame consists of theories as Sense of Coherence and 

the Wheel of Employeeship. The study was performed at a call-center, using qualitative semi-

structured interviews.  

The result shows that a call-center may have difficulties with the concept of employeeship 

since the coworkers are restrained in a position where they are not free enough in their 

profession. However, it is clear that the company in this case focuses on the parts that they 

have the opportunity to work with in the employeeship to make the coworkers feel good and 

thrive. 
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Sammanfattning  

I flera decennier har det varit ett stort fokus på ledarskapet och dess innebörd. På senare år har 

dock medarbetarskapet fått mer uppmärksamhet. Den här studien syftar till att bidra med 

förståelse för hur man arbetar och om man arbetar med ett normativt medarbetarskap på ett 

call-center. Det finns tidigare forskning där man studerat medarbetarskapet i olika 

organisationer, men ingen som studerat hur det fungerar på ett call-center. Tidigare forskning 

om medarbetarskap har också visat att det finns en viss begreppsförvirring kring 

medarbetarskap och att det inte är helt klart hos medarbetarna vad medarbetarskap egentligen 

innebär. 

I studien används tidigare forskning om både medarbetarskap, call-center och unga personers 

arbetsförmåga. Den teoretiska referensramen består utav teorier som medarbetarskapshjulet 

och kasam. Studien utförs sedan på ett fallföretag i call-centerbranschen och resultatet bygger 

på kvalitativa semistrukturerade intervjuer.  

Studien visar att ett call-center kan ha svårt att arbeta med de delar som ett normativt 

medarbetarskap innebär eftersom medarbetarna sitter i en låst situation där de inte är 

tillräckligt fria i sin yrkesroll. Det är dock tydligt att fallföretaget fokuserar på de delar som de 

har möjlighet att arbeta med i medarbetarskapet för att få medarbetarna att må bra och trivas.  

 

Keywords: employeeship, employee, workingplace, leader, co-worker, well-being, 

management, responsibility, followingsship, call-center, youth. 
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Inledning 

Söker man på begreppet medarbetarskap (9 maj 2017) får man fram 115000 träffar på 

söktjänsten Google. Söker man däremot på begreppet ledarskap får man fram 4110000 träffar. 

Fyra miljoner fler träffar på ledarskap än på medarbetarskap. Det har varit ett stort fokus på 

ledarskapet, hur man jobbar med ledarskapet, samt hur man hela tiden kan utveckla det. Nu 

har dock begreppet medarbetarskap vuxit sig allt starkare i svenska organisationer och starten 

kom någon gång under 1970-talet när de fackliga organisationerna utövade påtryckningar om 

medbestämmanderätten i svenska företag. 

Det råder en viss begreppsförvirring kring vad medarbetarskap egentligen innebär. En av 

orsakerna till det kan vara att medarbetarskap är ett relativt outforskat område jämfört med 

ledarskapet. Begreppet medarbetarskap tenderar att ha olika betydelser för olika individer. 

Kärnan i medarbetarskapet handlar om den relation medarbetaren har till sina arbetsuppgifter, 

till sina medarbetare och till sina chefer. Stefan Tengblads (2010) beskrivning av begreppet 

handlar om hur aktiv och ansvarstagande medarbetaren är i sin medarbetarroll.  

Medarbetarskapet finns alltid, dock är det skillnad på en beskrivande och en normativ 

definition av medarbetarskapet enligt Freddy Hällsten och Stefan Tengblad (2006). De menar 

att det är den normativa definitionen som visar hur medarbetarskapet ser ut när det fungerar 

bra. I det normativa medarbetarskapet har medarbetaren de redskap som krävs för att klara av 

att vara mer aktiv i sin roll på arbetsplatsen samt att organisationen också tillåter 

medarbetaren att vara mer aktiv och ansvarstagande i sitt medarbetarskap. Med den 

beskrivande definitionen menar författarna istället allt medarbetarskap, även det som inte 

fungerar bra i praktiken. I det beskrivande medarbetarskapet är det mer uppdelat vem som är 

chef och vem som är medarbetare, samt att medarbetaren oftare ska följa order uppifrån.  

Johan Velten är konsult i Norge och arbetar med ledar- och medarbetarskapsfrågor, han 

skriver i Måling av medarbeiderskap (2009) att det i 30 år har varit fokus på ledarskapsfrågor 

och att tiden nu är mogen för att fokusera på medarbetarskapet i stället. Och enligt Karin 

Kilhammar (2011) är medarbetarna mer aktiva i sina roller på arbetsplatsen idag, och den tid 

då chefen var den auktoritäre och styrde på detaljnivå har förändrats. Det innebär att chefen 

idag har gått ifrån att styra till att istället leda sina medarbetare.  

Ledningen på det företag där denna studie utförs menar att majoriteten av medarbetarna på ett 

call-center är unga (20-25år) och att cheferna inte har tidigare erfarenhet av ledarskap. 

Medarbetarna på ett call-center är styrda av resultatmätningar, stressiga arbetsmoment och 
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låga löner. Det väcker frågan om hur medarbetarskapet fungerar på ett call-center, eftersom 

det krävs engagerade medarbetare och erfarna ledare för att det ska fungera optimalt.  

 

Begreppsdefinition  
Det som ligger till grund för medarbetarskap är relationen medarbetaren har till sin chef, sina 

kollegor samt till de egna arbetsuppgifterna. Att definiera medarbetarskap har i tidigare 

studier visat sig vara svårt då medarbetarna själva inte är bekanta med begreppet. Karin 

Kilhammar (2011) kom i sin doktorsavhandling fram till att begreppet många gånger är 

mångfacetterat och att det råder en viss begreppsförvirring kring det. Kilhammar menar att 

medarbetarskap, förutom relationer, även handlar om demokrati på arbetsplatsen. Alla 

anställda, medarbetare som chefer, ska ha inflytande på arbetsplatsen och medarbetarna bör 

också har befogenheter att fatta egna beslut i olika situationer.  

Hällstén och Tengblad (2006) väljer att göra skillnad på medarbetarskap och medarbetarskap. 

De menar att medarbetarskap alltid finns, men att man gör skillnad på ett beskrivande 

medarbetarskap och ett normativt medarbetarskap. I det beskrivande medarbetarskapet 

inkluderas alla former av medarbetarskap enligt författarna, även det som inte fungerar bra. 

Det normativa medarbetarskapet kan man anta är en slags idealbild av hur det bör se ut på alla 

arbetsplatser. I den här studien utgår jag från den idealbilden när jag studerar 

medarbetarskapet i fallföretaget. 

 

Problemformulering 
När unga vuxna ska ut på arbetsmarknaden och inte vet vad som förväntas av dem blir 

medarbetarskapet särskilt viktigt. Det blir mer tydligt att den unga medarbetaren behöver stöd 

och ledning i förhållandet till sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen eftersom den unge 

medarbetaren inte har några större erfarenheter från arbetslivet sedan tidigare. En chef eller 

ledare har då ett extra stort ansvar att lotsa och stötta den unge medarbetaren till att utföra sina 

arbetsuppgifter så självständigt som möjligt. Den här studien avser att undersöka på vilket sätt 

chefer och ledning får medarbetarna att bli mer aktiva i medarbetarskapet trots att de är i en 

hårt konkurrensutsatt bransch med ett tydligt resultatfokus och pressade löner.  
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Syfte 
Syftet med studien är att bidra med förståelse för hur medarbetarskapet kan se ut på ett företag 

i call-centerbranschen. Studien ämnar undersöka hur ledning och chefer motiverar sina 

medarbetare till att bli mer aktiva i medarbetarskapet. Det vill säga, vilka metoder använder 

de sig av för att stärka och motivera medarbetaren i medarbetarskapet.  För att förstå hur de 

arbetar med medarbetarskap är det också viktigt att undersöka hur de själva definierar 

begreppet medarbetarskap, samt att titta på om det finns några hinder i organisationen som 

gör att det kan vara svårt att uppnå ett normativt medarbetarskap.  

 

Frågeställningar: 

• Hur tolkas begreppet medarbetarskap i organisationen? 
• Hur motiverar cheferna sina medarbetare till att bli mer aktiva i medarbetarskapet? 

• Finns det några hinder på arbetsplatsen som gör att det är svårt att uppnå ett 

normativt medarbetarskap? 

 

Tillvägagångssätt 
Innan jag startade arbetet med den här studien hade jag kommit i kontakt med begreppet 

medarbetarskap genom min mentor. Jag funderade på vad begreppet betydde och insåg att jag 

inte riktigt hade koll på innebörden av ett medarbetarskap, jag hade mina teorier men de 

stämde inte riktigt när jag sökte på begreppet. Därav intresset av att studera begreppets 

innebörd och se hur medarbetarskapet fungerar på en arbetsplats där jag inte tror att begreppet 

är en naturlig och uttalad del av verksamheten.  

 

Företaget som studeras i den här studien finns i call-centerbranschen och arbetar primärt med 

att ta emot samtal från uppdragsgivarnas kunder. Företaget tar emot samtal från sina 

uppdragsgivares kunder och hjälper dem med allt från fakturafrågor till teknisk support. Jag 

kontaktade företagets HR-avdelning och frågade om det var möjligt att göra den här studien 

hos dem, de fick en beskrivning av vad studien avsåg att studera samt att det fanns ett 

önskemål att få göra djupintervjuer på plats hos dem. 
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Jag lutar min egen kunskap på den litteratur och tidigare forskning som finns om begreppet 

medarbetarskap. Jag har försökt att utveckla mina kunskaper under resans gång genom att läsa 

både primär- och sekundärlitteratur.  

 

Studiens resultat grundar sig på det empiriska material som samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats med hjälp av teorier och tidigare 

forskning.  

 

Avgränsning  
Studien fokuserar på en dynamisk arbetsplats som har tydligt resultatfokus, och som främst 

riktar sig till yngre medarbetare med mestadels internrekryterade chefer. En liten arbetsplats 

ansågs inte vara intressant då jag bedömer att de har annat som de hellre fokuserar på och att 

det är lättare för dem att ha ett naturligt medarbetarskap som de inte behöver arbeta med lika 

intensivt. En stor arbetsplats gynnar studien bättre då de har en HR- avdelning, chefer på olika 

nivåer och många unga medarbetare. Detta gör att medarbetarskapet kan tänkas vara viktigt 

för dem för att det ska vara en arbetsplats där alla känner att de kan och får ta ansvar över sitt 

arbete trots att de har ett tydligt resultatfokus.  

Det är inte möjligt att gå in på begreppet alltför brett då det skulle krävas mer utrymme än vad 

som finns möjlighet till i denna studie. Därför görs en avgränsning, och fokus ligger på att 

studera hur medarbetare, chefer och ledning tolkar begreppet medarbetarskap. Det är viktigt 

att förstå vilken definition de gör av begreppet för att vidare kunna undersöka hur de 

motiverar medarbetaren att bli mer aktiv i sin medarbetarroll. I studien kommer jag även 

undersöka om det finns några hinder i verksamheten som gör att det normativa 

medarbetarskapet inte är möjligt.       
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Disposition 

Studiens presenteras genom olika teorier samt av tidigare forskning. Studiens analys utgår 

sedan ifrån dessa teman: 

 Vilken tolkning görs av begreppet medarbetarskap? 

 Hur motiveras medarbetarna till att bli mer aktiva i medarbetarskapet? 

 Vad finns det för hinder? 

I teorikapitlet redogörs innebörden av begreppet medarbetarskap, samt vad 

medarbetarskapshjulet som framtagits av Freddy Hällstén och Stefan Tengblad innebär i 

praktiken. Studien behandlar även teorin kasam av Aaron Antonovsky som kan bidra till en 

förståelse för medarbetarens behov av att känna ett sammanhang.      

Studien utgår också ifrån tidigare forskning som inte enbart är fokuserad på medarbetarskap, 

utan även hur det är att arbeta på en komplex arbetsplats som ett call-center kan vara. Studien 

redovisar även forskning som visar hur arbetsförmågan ser ut hos unga personer, och även hur 

olika individer kan tolka begreppet medarbetarskap på olika sätt. Det är relevant att titta på 

tidigare forskning från olika infallsvinklar för att få en holistisk bild över hur 

medarbetarskapet fungerar just på ett call-center med unga medarbetare.  

Vidare redogör jag i metodkapitlet hur jag har gått till väga för att genomföra denna studie. 

Ett kort redovisning görs också av fallföretaget för att det ska vara enklare att förstå företagets 

och de anställdas arbetssituation.  

I kapitlet analys, resultat och slutsatser presenterar jag den empiri som studien bygger på samt 

vilka slutsatser jag kan dra av det insamlade materialet jämfört med den teoretiska 

referensramen. Sist i studien reflekterar jag över studiens resultat och vad tidigare studier 

kommit fram till. Jag ger även förslag på vidare forskning då nya frågor uppkommit under 

studiens gång.  

Men först ges en historisk återblick på hur det tidigare har sett ut i Sverige gällande 

medarbetarskap. 
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En tillbakablick 

Denna historiska tillbakablick fokuserar på begreppet medarbetarskap som helhet och inte 

enbart på hur medarbetarskapet ser ut för unga vuxna som tagit sitt första steg ut på 

arbetsmarknaden. Tillbakablicken baserar sig på Tengblads beskrivningar i Den myndige 

medarbetaren (2003) och Medarbetarskap på 60 minuter (2009). 

För att förstå dagens betydelse av medarbetarskapet är det relevant att först titta på hur 

medarbetarskapet har vuxit fram sedan mitten av 1900-talet. Det har givetvis skett en stor 

förändring de sista 50 - 60 åren även om Tengblad (2003) menar att arbetsmarknaden är 

ganska trögrörlig.  

Arbetsmarknaden tog egentligen fart ordentligt och ledde till ett välfärdssamhälle efter andra 

världskriget. Produktionen fick en betydande roll på den svenska arbetsmarknaden och med 

det följde tankarna om den Tayloristiska1 massproduktionen som då slog igenom i Sverige på 

riktigt, även om principerna av Taylorism funnits på vissa företag i Sverige sedan runt år 1910 

(Tengblad, 2003).  

Tengblad (2003;41) citerar Carl- Bertel Nathhorst från den första studien som gjordes om 

personalansvar av Sune Carlsson och Per Ernmark, A Swedish Case Study on Personnel 

Relations. Carl- Bertil Nathhorst var VD på Scania - Vabis år 1951: 

 

 ”Det individuella ansvaret för arbetarna har förändrats. Idag måste 

han kunna utföra de mest detaljerade instruktioner och han måste ta 

väl hand om maskinerna och materialet, som är mer kostsamt än 

tidigare. Men han får instruktioner; han har förlorat rätten att 

planera sitt eget arbete. Det är ett av de största problemen i dagens 

arbetsliv, men jag är rädd att det är det pris vi måste betala för vår 

höga levnadsstandard.”   

 

Från politiskt håll såg man att denna arbetsstyrning gav resultat på produktionen och det var 

en av möjligheterna till att bygga upp välfärden och det svenska folkhemmet (Tengblad, 

                                                 
1 Taylorism är en organisationsteori som baserar sig på Fredrick Winslow Taylors teorier för att hitta det mest 
effektiva sättet att utföra arbetet på. Förmannen skulle ge detaljerade uppgifter hur en arbetsuppgift skulle 
utföras och man ville ha den arbetare som kunde utföra bäst arbete på kortast tid. Ledning och chefer utförde 
kontroll och arbetarna lydnad.  
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2003). Det var också en av orsakerna till att den ”svenska modellen” på arbetsmarknaden 

etablerades och ett samspel inleddes mellan arbetsgivarna, de fackliga organisationerna och 

staten. Under 1960-talet började dock taylorismen tappa greppet i de svenska företagen 

eftersom taylorismen uppfattades som att den saknade medmänsklighet och med en syn på 

medarbetarrollen som passiv.  

Efter påtryckningar från de fackliga organisationerna under 1970-talet blev arbetsplatserna 

mer demokratiska och de började sakta men säkert närma sig grunden till det som idag kallas 

för medarbetarskap. Under denna tid blev det allt vanligare att tydliga order från chefen 

ersattes med att man istället fokuserade på att ha ett samråd mellan chef och arbetstagare där 

de gemensamt kunde komma fram till hur de skulle nå målen. 1970-talet blev starten för den 

filosofi som medarbetarskapet innebär idag, nämligen aktivt ansvar, utveckling och 

gemenskap (Tengblad, 2009). En av orsakerna till att det blev en form av start under 1970-

talet var att de arbetsrättsliga lagarna stiftades under 1970-talet i Sverige och det gjorde att 

arbetsgivarna mer eller mindre var tvungna att ta till sig detta (Karin Kilhammar, 2011). 

Dagens syn på medarbetarskap har därför stark koppling till den svenska arbetsrätten. Freddy 

Hällstén och Stefan Tengblad (2006) menar att det gynnar både arbetsgivare och medarbetare 

om medarbetarskapet utvecklas på arbetsplatsen. 

För att kunna bibehålla och utveckla organisationerna insåg många högre chefer under 1980-

talet att de var tvungna att få sina medarbetare engagerade i företaget och att de faktiskt var 

beroende av medarbetarnas lojalitet. Ville företagarna vara konkurrenskraftiga på 

arbetsmarknaden var de tvungna att skapa en tilltalande kultur i företaget för sina medarbetare 

(Tengblad; 2009) 

Inom arbetsrätten talar man om att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, det är ett begrepp 

som kom till efter att man slöt Saltsjöbadsavtalet 1938. Men i den utveckling som skett med 

utvecklandet av medarbetarskapet blev det under 1990-talet så att det arbetsledaren tidigare 

gjort tog medarbetarna över, nämligen att själva leda och fördela sitt arbete (Tengblad; 2009). 

Det var inte så att varje individ tog på sig detta själv, utan mer arbetade i grupper som 

medarbetare och med ett gemensamt ansvar i dialogen med sina chefer.  

Under 1990-talet började begreppet medarbetarskap användas i tal och skrift och 

medarbetarskapsbegreppet ersatte den tidigare arbetsledarrollen som funnits i 

organisationerna. Det skulle då göra att medarbetarna blev mer fria i sina arbeten, 

engagemanget skulle öka och lusten för att ta egna initiativ skulle väckas när självstyret blev 
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mer påtagligt (Tengblad; 2009). Under denna tid förflyttades cheferna till datorerna, och de 

var tvungna att ge medarbetarna det förtroende som krävdes för att medarbetarna själva skulle 

kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att den styrande handen var där.  

Det som skedde under 1990-talet var inte problemfritt. För att medarbetarskapet ska fungera 

är kunniga chefer viktiga, chefer som har förmåga att leda, coacha och samtidigt vara insatta i 

medarbetarnas arbeten, utan att styra. När cheferna lämnade medarbetarna för att sitta mer vid 

sina datorer blev resultatet bristande kunskaper, dålig kommunikation, och ett dalande 

förtroende mellan chef och medarbetare.  

Under 2000-talet har chefsamverkan blivit allt viktigare på arbetsplatserna. Chefen måste vara 

delaktig men inte styrande. Att vara medarbetare idag handlar om att vara mer delaktig i sin 

arbetssituation. Medarbetaren bör kunna påverka sin egen utveckling och därmed skulle också 

medarbetaren bli mer engagerad i sin arbetssituation. Ska det ske med framgång kan inte 

chefen vara där och styra eller bara fokusera på resultat och siffror, utan istället ha förmågan 

att stödja och leda sina medarbetare. Idag talas det inte om chefer i den äldre bemärkelsen 

utan istället om ledarskap (Tengblad, 2009). 
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Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen i denna studie bygger först på en redogörelse av begreppet 

medarbetarskap och skillnaden på den beskrivande och normativa definitionen av 

medarbetarskap, samt vad det är som kan bidra till ett normativt medarbetarskap. I 

referensramen redogör jag även för de olika former av medarbetarskap som finns beroende på 

förutsättningarna. Normativt medarbetarskap bygger på vissa egenskaper och Hällstén och 

Tengblad (2006) har arbetat fram ett medarbetarskapshjul med dessa egenskaper som den 

teoretiska referensramen också redogör för. Detta för att öka kunskapen kring 

medarbetarskapets former och egenskaper.  

Sedan görs också en redogörelse av Aaron Antonovskys teori kasam som förklarar vad som är 

grunden för välbefinnandet och för att medarbetaren ska finna meningen med sitt arbete. 

Antonovsky menar att det måste finns något mer som gör att människan kan finna 

välbefinnande än enbart den medicinska hälsan i sig (Anders Hansson, 2004). I studien 

används Hanssons (2004) beskrivning av kasam då det är mer relevant i detta sammanhang.  

Dessa teorier bidrar till att läsaren ska få en ökad förståelse hur medarbetarskap, gemenskap, 

ansvar och välbefinnande hör ihop för att det ska vara möjligt med ett normativt 

medarbetarskap.  

 

Medarbetarskap 
Hällstén och Tengblad (2006) poängterar att det är viktigt att separera på en beskrivande och 

en normativ definition av medarbetarskapet. Är det bara en beskrivning inkluderar det allt 

medarbetarskap, även det som kanske inte fungerar bra i praktiken. Den normativa 

definitionen menar författarna är den som beskriver det medarbetarskap som visar hur det ser 

ut när det fungerar bra. 

I ”Medarbetarskap- från ord till handling” lyfter författarna (Tengblad, Hällstén, Ackerman 

& Velten, 2007) upp detta med relationer. För att uppnå ett gott medarbetarskap måste det 

finnas en bra relation och ett gott samarbete mellan chef och anställd, och mellan kollega och 

kollega, för att verksamheten ska fungera optimalt och för att de anställda ska trivas och må 

bra. De anställda måste ges möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats, för att det ska fungera 

måste de anställda också själva ta ansvar och ha en vilja att utvecklas. Chefen behöver därför 

vara beredd på att delegera arbetsuppgifter till de anställda annars kommer medarbetarskapet 



10 
 

inte att fungera i praktiken (Tengblad et al. 2007). Är målet från ledningens sida att det ska 

finnas ett aktivt medarbetarskap som också är framgångsrikt måste samtliga på arbetsplatsen 

aktivt arbeta med detta. Misslyckas man finns det risk för att medarbetarna upplever stress 

istället för mening och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att alla 

medarbetare är införstådda med att det är värt att aktivt arbeta med dessa frågor och hur det 

går till i praktiken. 

Tengblad med kollegor (2007) menar att det måste finnas en balans i medarbetarskapet och ett 

visst mått av flexibilitet för att alla medarbetare på arbetsplatsen ska ges möjlighet att 

utvecklas i sin yrkesroll. När Tengblad med kollegor diskuterar balans i medarbetarskapet 

menar de att det är ett lika stort givande och tagande från båda håll i anställningen.  

 

Olika former av medarbetarskap 

Freddy Hällstén och Stefan Tengblad (2006) skriver att medarbetarskapet har att göra med 

medarbetarens relation till sina chefer och sina arbetsuppgifter. Det innebär då att 

medarbetaren kan ha möjlighet att leda sig själv i arbetet och kunna ta mer ansvar beroende på 

vilka förutsättningar som finns.  

Allt handlar dock inte enbart om arbetstagaren och dennes relation till kollegor, chefer och 

sina egna arbetsuppgifter, utan organisationen som helhet bidrar till vilka möjligheter det 

finns att utöva medarbetarskapet på. Tengblad (2003) lyfter fram fem olika former av 

medarbetarskap;  

- Traditionellt medarbetarskap 

En form av medarbetarskap där man skiljer på tjänstemän och arbetare. En strikt uppdelning 

där tjänstemän och chefer tar ansvar och arbetarna utför sina arbetsuppgifter genom 

instruktioner och att följa order uppifrån. Samhörigheten är svagt utvecklad mellan enheterna 

och arbetarna är relativt passiva i sin roll på arbetsplatsen.  

- Organisationsorienterat medarbetarskap 

Det organisationsorienterade medarbetarskapet är mer utvecklat än det traditionella, men 

medarbetarna är relativt kontrollerade ändå. Det är ledningen som avgör vilka arbetsmetoder 

som får användas och det är tydligt fastställda riktlinjer som medarbetarna måste förhålla sig 

till.  
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- Grupporienterat medarbetarskap 

Här har man grundsynen att medarbetarna faktiskt är autonoma och att de tillsammans i grupp 

kan ta ansvar för arbetet.  

- Individorienterat medarbetarskap 

Ett individorienterat medarbetarskap är en form där medarbetaren är relativt självständig i sitt 

arbete. Ledningen litar på sina medarbetare att de har kunskap och förmåga att kunna ta det 

ansvar som krävs. Det individorienterade medarbetarskapet förekommer oftast i den offentliga 

sektorn där utbildningsnivån är relativt hög. Det krävs att medarbetaren klarar av att arbeta 

självständigt och att denne kan ta ansvar för sin personliga utveckling.  

- Ledarlöst medarbetarskap 

I den här formen av medarbetarskap finns det inga formella ledare. Medarbetarna får själva ta 

på sig de uppgifter som annars tillfaller en chef. Detta är vanligt bland exempelvis läkare och 

advokater. 

 

Medarbetarskapshjulet 

Hällstén och Tengblad (2006) har gjort en modell som kallas för medarbetarskapshjulet för att 

det ska bli enklare att se hur och vilka egenskaper det normativa medarbetarskapet bygger på. 

 Förtroende och öppenhet handlar om både chefer och medarbetare, förtroendet mellan dem, 

och att de kan föra en öppen dialog med varandra som båda parter känner sig trygga i. Detta 

för att kunna lyfta känsliga frågor på arbetsplatsen. Har parterna på arbetsplatsen olika åsikter 

i sakfrågor innebär det att det behöver finnas en ömsesidig respekt för varandras åsikter. 

Uppkommer det problem eller meningsskiljaktigheter är det viktigt att det går att lösa på ett 

konstruktivt sätt. En öppen dialog mellan företagsledningen och de anställda kan öka 

förtroendet mellan dem.   

Gemenskap och samarbete har med tillhörigheten att göra. Medarbetaren behöver känna att 

han eller hon är en del av gemenskapen på arbetsplatsen. Även om det är olika enheter eller 

avdelningar på arbetsplatsen är det viktigt att alla samarbetar och att man på så sätt tar till vara 

på alla medarbetares kompetenser.  

Engagemang och meningsfullhet. Om medarbetarna upplever sina arbetsuppgifter och 

företaget i stort som meningsfullt leder det till en stolthet över att få vara en del av 



12 
 

organisationen. Finns meningsfullheten i organisationen strävar också medarbetarna efter att 

göra ett så bra arbete som är möjligt. För att engagemanget och meningsfullheten ska bevaras 

är det viktigt att personer med ledande befattning också tar reda på vad medarbetarna anser är 

meningsfullt för dem. Det kan ske genom enkätundersökningar eller medarbetarsamtal.  

Ansvarstagande och initiativförmåga syftar till att medarbetarna har det som krävs för att 

kunna ta ansvar för sina arbetsuppgifter som de ska utföra. Ledningen måste också ha gett 

medarbetarna de befogenheter som krävs för att kunna ta eget ansvar och egna initiativ som 

gynnar organisationen. Alla medarbetare är olika och därför måste ledningen också veta vad 

varje medarbetare har för mål i sitt arbete och hur mycket ansvar de vill och har möjlighet att 

ta, utefter det ska ledningen se till att medarbetarna får de befogenheter som krävs för att nå 

de målen. Medarbetaren ska däremot inte känna att hen måste ta ansvar på grund av 

organisationens maktstruktur, utan för att hen identifierar sig med organisationens mål och 

visioner.  

 Tomas Andersson har skrivit ”Att leda genom medarbetarskap” i Organisation och Samhälle 

(2016, 2, s. 44 - 47), han skriver så här:  

”Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det 

möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför” 

(s.1/3).  

I det citatet framgår det att förtroende och ansvar är grunden i medarbetarskapshjulet för att 

bryta medarbetarnas passivitet. Men för att det ska vara möjligt är gemenskapen och 

engagemanget från både organisation och medarbetare viktiga delar.  
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Bild 2. Medarbetarskapshjulet 

 

Kasam 
Om medarbetarna ska må bra och uppleva trivsel på sitt arbete är det viktigt att de känner en 

Känsla Av SAMmanhang. Aaron Antonovsky har arbetat fram teorin kasam, utifrån den 

teorin går det att se vad det är för förutsättningar som är viktiga för att människan ska må bra 

och trivas på sin arbetsplats (Hansson, 2004). Även Stefan Tengblad (2003) menar att kasam 

är viktigt när det talas om medarbetarskap eftersom medarbetarna behöver känna att de har 

rätt förutsättningar för att kunna ta mer ansvar i det egna arbetet.  

Kasam är i grunden en hälsoteori med salutogena influenser och det kommer väl till pass i 

studier om medarbetarskap eftersom ett gott medarbetarskap kan kopplas samman med både 

trivsel och hälsa.   

Aaron Antonovsky är mest känd som medicinsk sociolog, han har bidragit till att vi har fått en 

ökad förståelse för vad det är som gör att människan upplever en god hälsa (Hansson, 2004). 

Med Antonovskys teori går det att ställa sig frågan vad det är mer som gör att människan kan 

känna välbefinnande än bara den medicinska hälsan i sig. Antonovsky fann i sina studier att 
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det finns tre centrala punkter som är grunden till hela teorin, och det är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Hansson, 2004). 

Begriplighet – Hela tiden tar vi emot information och olika intryck, och enligt Antonovsky 

handlar det om i vilken utsträckning som individen upplever dessa intryck som begripliga 

(Hansson, 2004). Kan individen begripa vad som sker och varför då blir det också lättare att 

hantera allt det som sker runt omkring en. Om en människa inte begriper vad som sker och 

varför det sker får denne svårt att hantera situationen. För att kunna begripa krävs det 

kunskap, en god dialog, men också feedback från exempelvis ens närmaste chefer eller 

kollegor. Begriplighet är alltså grunden för att kunna gå vidare till nästa punkt, hanterbarhet. 

Enligt Hansson (2004) måste medarbetaren se ett sammanhang i företagets organisation för att 

kunna begripa sin egen roll på arbetsplatsen. Hur mycket medarbetaren begriper är 

individuellt och har med medarbetarens intellektuella förmåga att göra. Talar ledningen och 

medarbetarna olika språk kan de aldrig begripa varandra.   

Hanterbarhet – Antonovsky menar att hanterbarhet handlar om vilka resurser en individ kan 

ta till och att individen också vågar be om hjälp när det behövs för att reda ut en situation 

(Hansson, 2004). Individen behöver kunna tro på sig själv och att även andra i omgivningen 

kan hjälpa till när det behövs, det vill säga att handlingsförmågan är viktig när man talar om 

hanterbarheten. Individen ska inte bara vara passiv, utan veta hur det går att reda ut situationer 

som hela tiden uppkommer.  På en arbetsplats kan det handla om i vilken utsträckning den 

enskilde medarbetaren har möjlighet att påverka sitt eget arbete och även andras. Det går att 

tala om empowerment, som betonar att medarbetaren ska vara en aktiv medarbetare. Finns det 

rätt resurser på arbetsplatsen finns det också goda chanser för att medarbetaren ska kunna 

hantera sin situation på arbetsplatsen. Med resurser menas allt från yrkeskunnande, stöttande 

chefer, arbetskamrater som ställer upp och en väl uppbyggd organisation (Hansson, 2004). 

Finns detta finns det också goda chanser för att uppfylla punkten hanterbarhet. 

Meningsfullhet – Den här punkten är grundbulten till hela teorin och ger svar på alla ”varför” i 

livet. Varför ska dessa arbetsuppgifter utföras, varför tycker chefen att det ska göras si eller 

så, varför ser det ut som det gör i personalgrupper och så vidare. Finner individen mening 

eller är det bara hopplöshet som infinner sig? Antonovsky inspirerades av psykiatrikern 

Viktor E Frankl som ägnade en stor del av sitt liv åt att studera meningsfullhet. Frankl skrev 

boken Livet måste ha en mening (1991) som handlar om hur man finner mening, även i 

situationer som inte är speciellt meningsfulla. Frankl satt som fånge i koncentrationsläger 



15 
 

under andra världskriget och kom senare fram till att de som överlevde var de som kunde 

finna en mening med livet trots den enorma påfrestning det innebar att vara fånge i ett 

koncentrationsläger. 

 

Historia 
 

Begriplighet 

Nu 
 

Hanterbarhet 

Framtid 
 

Meningsfullhet  

 
Bild 1. Hanssons modell av Kasams tidsaxel (Hansson, 2004;128) 

Enligt Hansson menar Antonovsky att meningsfullhet är det absolut viktigaste, finner 

individen ingen mening med det som sker, eller ska göras är de andra punkterna begriplighet 

och hanterbarhet inte långvariga. En arbetstagare som begriper och kan hantera en situation 

faller troligtvis ganska snart eftersom risken är stor att han eller hon inte kommer att klara av 

uppgiften på sikt om denne inte funnit någon mening med uppgiften. Vänder man på det, och 

medarbetaren kan finna mening med det som sker, eller ska ske, är chansen ändå ganska stor 

enligt Hansson (2004) att medarbetaren kommer att skaffa sig det som behövs för att kunna 

lösa sin uppgift eftersom medarbetaren känner sig motiverad till det. Tengblad (2003) 

argumenterar för att det måste finnas någon form av stabilitet i organisationen för att 

medarbetaren ska känna kasam. Finns det ingen stabilitet menar Tengblad vidare att 

begripligheten förloras och på så sätt kan medarbetaren inte hantera arbetsuppgifterna. 

Vill organisationen skapa mening för sina medarbetare menar Karl Weick (1995) att 

organisationen behöver manipulera sina medarbetare. Enligt Weick sker meningsskapandet 

med hjälp av manipulation, organisationen skapar en miljö som medarbetarna både kan 

hantera och förstå sig på för att sedan kunna bli manipulerade. Weick menar att det 

organisationen gör när de skapar mening för sina medarbetare är att de har skaffat sig själva 

en form av kontroll. På så sätt kan de argumentera för det medarbetaren vill höra för att känna 

att meningsskapandet är uppfyllt. Så länge medarbetarna anser att det organisationen säger 

och gör är rimligt finner de sig i det.  

Antonovskys teori är en väl beprövad teori som genererats från empirin och har blivit testad 

på olika grupper, i olika sammanhang, av olika forskare, och den har hela tiden visat sig 

fungera (Hansson, 2004). 
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Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Tengblad med kollegor (2007) menar att relationer, möjligheter till utveckling, ansvar och 

förtroende är viktiga pusselbitar för att ett normativt medarbetarskap ska fungera. Fungerar 

inte detta kan risken vara att medarbetaren upplever stress istället för meningsfullhet på 

arbetsplatsen. Det är enligt Hällstén och Tengblad (2006) också viktigt att organisationen som 

helhet bidrar till detta. Organisationens struktur tillsammans med medarbetarens 

ansvarsförmåga bidrar till vilken form av medarbetarskap som är möjligt på arbetsplatsen. I 

medarbetarskapshjulet framgår det vilka egenskaper som medarbetarskapet bygger på för att 

det ska fungera normativt.  

När en medarbetare kommer in i en organisation kan inte denne själv bestämma allt, det mesta 

är redan förutbestämt genom strukturer, regler och kulturen i organisationen. Det innebär att 

medarbetaren har en låg position i jämförelse med organisationen som helhet. Genom att 

organisationen bidrar till känslan av meningsfullhet kan medarbetaren ändå känna att hen 

upplever kasam och att hen kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter för att själv vara 

en aktiv del i både medarbetarskapet och meningsfullheten.  

Dessa teorier bidrar till en förståelse för vad det är som krävs för att det normativa 

medarbetarskapet stärks och har de potential som behövs för att utvecklas vidare. 
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Tidigare forskning 
Att hitta vetenskapligt granskad forskning som behandlar begreppet medarbetarskap är inte 

enkelt eftersom det är ett begrepp som främst används i Sverige och även en del i Norden. 

Engelskan har inte några begrepp som är identiska som svenskans medarbetarskap. De ord 

som går att komma nära är employeeship, och co-workership, men de är ändå inte att likställa 

med medarbetarskap. Vetenskapliga artiklar som berör ämnet är därför få i antalet. Dock finns 

det en del studier som är gjorda av forskare i Sverige för internationell publik eftersom ämnet 

på senare år har blivit allt viktigare i våra organisationer.  

Sökningarna är gjorda i databaser som ABI/ INFORM, Sociological Abstracts, och Libris. 

Men jag har även hittat studier genom att läsa facktidningar som hänvisar till studier som jag 

sedan sökt upp för att få mer kunskap. Ord som använts i sökprocessen har bland annat varit 

medarbetarskap, employeeship, employee, co-worker, youth, leader, management, 

responsibility call-center, m. fl.  

Det svåra har varit att hitta forskning om medarbetarskap som är relevant när det handlar om 

unga medarbetare som tagit sitt första arbete. Det finns inte mycket tidigare forskning som jag 

vet om, eller har hittat i mina sökningar som behandlar unga vuxnas medarbetarskap som 

denna studie avser att studera. Det är ett rimligt antagande, anser jag, att vuxna som varit i 

arbetslivet en lägre tid och är mer ”etablerade i vuxenvärlden” har ett annat medarbetarskap 

än den unga nyblivna vuxna medarbetaren, därför anser jag att det inte riktigt går att jämföra 

med andra studier som annars kan ge oss värdefull kunskap om medarbetarskapet. 

Den tidigare forskning som används här har lite olika infallsvinklar jämfört med denna studie 

som behandlar unga vuxnas medarbetarskap på ett call-center. Den första studien som 

presenteras handlar om hur det går att se på begreppet medarbetarskap, den andra studien 

handlar om arbetsförmågan hos unga vuxna. Det är viktigt eftersom arbetsförmågan är central 

i medarbetarrollen. Den tredje studien behandlar hur arbetssituationen kan se ut på ett call-

center. Det är en komplex bransch med höga krav, därför är det av vikt att se vad tidigare 

forskning kommit fram till gällande call-centers och hur medarbetarna har det där. Även 

Tengblad har bidragit till forskningen kring medarbetarskap genom sina studier och som har 

bidragit med värdefull kunskap till denna studie.  
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Hur begreppet medarbetarskap tolkas av medarbetare 

 I Karin Kilhammars (2011) doktorsavhandling Idén om medarbetarskap: En studie av en idés 

resa in i och genom två organisationer går det att tyda att medarbetarskap har olika betydelser 

beroende på vem man frågar. Kilhammar lyfter fram att medarbetarskap kan tolkas på olika 

sätt, men hon poängterar också att medarbetarskapet har en gemensam kärna som inkluderar 

identiteten, förhållningssätten och medarbetarnas beteenden på arbetsplatsen. 

Kilhammar genomförde en kvalitativ flerfallsstudie där hon intervjuade medarbetare i två 

olika organisationer. Den ena organisationen från landstinget och den andra var ett statligt 

bolag. Studien bygger på 46 semistrukturerade intervjuer från 42 olika medarbetare. 

Huvudkällan i studien baserar sig på intervjuer, men hon har även genomfört observationer 

och dokumentstudier. 

Det Kilhammar fann i sin studie var att majoriteten av medarbetarna hon studerat förknippade 

medarbetarskapet med att vara delaktiga i en grupp. Begreppet blir då mer kollektivt än att det 

syftar till att medarbetaren ska vara mer självgående i sina arbetsuppgifter. Hon menar att 

medarbetarna arbetar efter mål som är satta till gruppen och att det gruppen själva benämner 

som medarbetare är de personer som finns i den egna gruppen. I den ena studiegruppen fann 

Kilhammar att grunden i medarbetarskapet finns i grupptillhörigheten, medan en annan 

studiegrupp fokuserade på individens eget ansvar i medarbetarskapet.    

Begreppet medarbetarskap är svårdefinierat och det kan bero på att det tolkas olika beroende 

på vilken position individen har i organisationen enligt Kilhammar, och hon menar därmed att 

begreppet är ”mångfacetterat”. Kilhammar diskuterar huruvida begreppet är individuellt eller 

kollektivt och hon fann att man såg olika på medarbetarskap beroende på vart i organisationen 

man arbetar. På högre nivå sågs det som något som ligger på individen, medan medarbetare 

ute i enheterna ser det mer kollektivt. 

Kilhammar (2011) menar också att det som kan ses som positivt också kan ha en negativ 

innebörd, exempelvis medbestämmande kontra nyttoperspektivet där man kan fråga sig om 

det är medbestämmandet på arbetsplatsen som är det primära, eller om det är organisationens 

mål. Eller om man ser möjligheterna i medarbetarskapet, vad är då kraven? Möjligheterna kan 

vara åtgärder som syftar till att stärka medarbetaren, men å andra sidan kan det då leda till 

mer stress och på sikt andra negativa faktorer som påverkar medarbetarens hälsa enligt 

Kilhammar.  
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Kilhammars doktorsavhandling är intressant i den här studien eftersom den visar hur olika 

individer kan se på begreppet medarbetarskap. Det som skiljer Kilhammars (2011) studie från 

denna studie är att hennes respondenter har en lång arbetslivserfarenhet, ända upp till 40 år, 

vilket inte respondenterna som intervjuats till denna studie har, och det kan säkerligen 

påverka hur begreppet medarbetarskap både definieras och förstås. 

 

Den unga medarbetarens arbetsförmåga  

Maria Boström, Kristina Holmgren, Judith K. Sluiter, Mats Hagberg och Anna Grimby-

Ekman (2015) har forskat på unga vuxna och deras arbetsförmåga, vilket går att koppla 

samman med denna studie eftersom medarbetarskapet är beroende av en medarbetares 

arbetsförmåga.  

Författarna genomförde sin studie på unga vuxna i Sverige. Deras studie är kvalitativ och 

bygger på intervjuer som baserar sig på 24 deltagares svar utifrån individuella strukturerade 

intervjuer. Det fanns också vissa kriterier som ålder, var de var bosatta och om de arbetade nu, 

eller nyligen hade gjort det. De har också tagit hänsyn till kön, utbildningsnivå och 

arbetsförmåga mätt efter ett arbetsförmågeindex (WAI). Respondenterna har också olika 

yrkesinriktningar. 

Boström et al (2015) fann att yngre vuxna är osäkra på sig själva i arbetet och vad som 

egentligen förväntas av dem, och de känner att deras chefer ställer höga krav på dem. 

Författarna menar att detta är ett stressande moment för en ung människa som inte riktigt vet 

vad som förväntas av dem. Arbetsförmågan är enligt Boström med kolleger kopplad till olika 

faktorer som bland annat kunskaper, erfarenheter och att uppleva meningsfullhet.   

Boström et al (2015) fann också i sin studie att samarbetet, delaktigheten och stämningen på 

arbetsplatsen spelade in för unga vuxnas arbetsförmåga. Ett resultat som är särskilt intressant 

för denna studie utifrån författarnas resultat är att chefen betyder mycket för arbetsförmågan. 

Eftersom denna studie fokuserar på medarbetarskapet så är relationen mellan chef och 

medarbetare viktig. En chef som är hjälpsam och finns där för sina yngre medarbetare bidrar 

till att arbetsförmågan stärks hos de yngre medarbetarna. 
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Arbetssituationen på ett call-center 
I tidigare studier (de Ruyter, Wetzels & Feinberg, 2001) ser man att olika former av call-

centers blir en allt viktigare kanal mellan olika företag som erbjuder tjänster och deras kunder, 

och den organisation som den här studien avser att studera medarbetarskapet på är ett företag i 

call-centersbranschen. Därför är det relevant att titta på hur det kan se ut för medarbetarna på 

ett call-center för att det ska gå att göra en analys av medarbetarskapet för unga vuxna på ett 

call-center. 

de Ruyter et al (2001) är visserligen en äldre studie men ändå relevant eftersom call-

centerbranschen finns kvar och det är fortfarande en arbetsplats med resultatfokusering av 

olika slag, samt mycket höga personalomsättningar vilket indikerar att medarbetarna inte 

kommer i första hand.  de Ruyter et al (2001) har utfört sin studie i en stor organisation med 

1200 anställda i Nederländerna. Studien är kvantitativ och bygger på 350 deltidsarbetande 

agenter på ett call-center. Författarna till studien skickade ut frågeformulär där respondenterna 

skulle besvara frågor med påstående och sedan svara på en 9-gradig skala. Av dessa 350 

personer var det 154 som svarade. de Ruyter med kollegor gjorde även testerna på andra 

personer som inte arbetade med samma uppgifter för att upptäcka eventuella bias.  

Medarbetarna på ett call-center har ett tydligt uppdrag vad de ska utföra och fokuseringen från 

ledningens sida ligger i att göra medarbetarna uppdragsorienterade och det de Ruyter et al 

(2001) har sett är att call-centers har en marknadsstrategi som är framgångsrik och de har en 

förmåga att leverera resultat, men även förmågan att fånga upp kunder och göra dem nöjda. 

Uppdragsgivaren har satt upp mål för vilka resultat som ska uppnås och det innebär att 

medarbetarna som besvarar samtalen ska leverera nöjda kunder och dessutom hinna ta så 

många samtal det går under en dag. Enligt de Ruyter et al (2001) leder detta till en spänning i 

arbetsrollen för medarbetaren. Resultatet av detta i de Ruyters et al. studie är att medarbetaren 

arbetar sämre när de står i en konflikt med frågan, ska jag ta så många samtal som möjligt 

eller ta längre tid på mig och göra kunden nöjd. 

Ledningen på vill snabba på processen kring samtalen eftersom högre effektivitet genererar 

mer i vinst, men det sker då på bekostnad av medarbetaren eftersom det är medarbetaren som 

operativt utför arbetet. Det de Ruyter et al (2001) också tar upp i sin studie är att 

medarbetarna bevakas av monitorer och det är i sig ett stressproblem för medarbetarna, samt 

att medarbetare i dessa yrken ofta är osäkra på vad ledningen har för förväntningar och hur de 

sedan utvärderas av ledningen. 
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de Ruyter med kollegor menar att om medarbetaren har ett arbete med autonoma 

arbetsuppgifter får hen också saker att hända. Men medarbetarna på ett call-center känner sig 

maktlösa och denna maktlöshet spär på spänningen i arbetet eftersom medarbetaren inte har 

möjlighet att både lösa kundens problem och samtidigt leverera kvantitativt. 

Författarna såg också att chefen har en viktig roll på ett call-center och det är att fostra och 

upprätthålla en god kultur i organisationen som visar att de bryr sig om sina medarbetare, ska 

ett call-center vara effektivt måste det finnas supportande chefer. Finns det ett gott ledarskap 

ökar arbetstillfredsställelsen och risken är mindre att medarbetarna lämnar företaget. Är 

medarbetarna mer autonoma känner de sig mer tillfredsställda över sina uppdrag och de 

kommer också att prestera bättre. 

 

Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Som nämnts ovan finns det ingen relevant forskning som lyfter medarbetarskapet hos den 

unga medarbetaren som har sitt första arbete. Den forskning som är relevant för denna studie 

är Kilhammars studie där det går att se vad begreppet medarbetarskap har för betydelse för 

medarbetarna. Kilhammar såg att begreppet är mångfacetterat och hon menar att begreppets 

betydelse skiljer sig åt beroende på var i organisationen medarbetaren arbetar. De med högre 

befattning ansåg att medarbetarskap sågs som något som har med individen att göra, medan 

de med lägre befattning ansåg att det har med kollektivet att göra. 

Boström et al har tittat på den unga medarbetarens arbetsförmåga, och det är relevant för att 

kunna studera medarbetarskapet hos unga personer. Boström med kollegor såg att unga är mer 

osäkra och de anser att deras chefer ställer höga krav på dem. De vet heller inte riktigt vad det 

är som förväntas av dem och dessa moment blir stressande. De såg också att arbetsförmågan 

kopplas samman med den upplevda meningsfullheten. Delaktighet och stämning på 

arbetsplatsen är det som enligt Boström et al ökar den unga medarbetarens arbetsförmåga. 

 För att förstå vilka krav och stressmoment som finns i ett arbete på ett call-center är det också 

värt att se vad forskningen har att säga om detta. de Ruyter med kollegor har studerat detta 

och sett att call-center är uppdragsorienterade och företagen i branschen levererar också goda 

resultat gentemot sina kunder. Detta kan leda till att medarbetarnas arbetsroll blir belastad 

eftersom de ofta är övervakade av monitorer som mäter samtalslängder, kötider och så vidare. 

Medarbetarna arbetar också sämre när de slits mellan valen att göra ett arbete med kvalité 

eller istället satsa på att ta många samtal men att kvalitén då blir sämre.  
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de Ruyter et al menar att chefen har en viktig roll på ett call-center eftersom deras uppdrag 

blir att fostra och upprätthålla en god kultur hos medarbetarna. 

Tillsammans med dessa tre bidrag från forskningen kan detta ge en fingervisning om hur 

medarbetarskap kan fungera på ett call-center. Många unga tar sitt första arbete på ett call-

center därför är det relevant att titta på medarbetarskapet just där och vad medarbetarna själva 

anser om detta. 
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Metod  

I detta kapitel redogörs studiens metodologiska utgångspunkt där en beskrivning av metodval, 

förförståelse, datainsamling och urval, samt intervjugenomförande och databearbetning 

kommer att beskrivas. Vidare kommer studiens giltighet samt etiska överväganden att 

beskrivas.  

 

Metodval  
Denna fallstudie om medarbetarskap är utformad efter en kvalitativ metod. Studien baseras på 

en abduktiv ansats då den bygger på en växelverkan mellan den teoretiska referensramen och 

studiens insamlade empiri (Fejes & Thornberg, 2015). Förhoppningen är att få en djupare bild 

för att kunna studera hur cheferna arbetar för att motivera medarbetarna till ett normativt 

medarbetarskap, men även att undersöka vad begreppet medarbetarskap har för innebörd för 

de anställda i fallföretaget, och om det finns några hinder i organisationen som gör att det 

normativa medarbetarskapet är svårt att uppnå. Att hela tiden växla mellan teori och empiri 

gör att det är lättare för mig som forskare att tolka och jämföra mitt material för att nå den 

förståelse som studien ämnar att bidra med. Intervjuerna genomfördes genom en 

semistrukturerad intervjumetod och vi var två stycken som genomförde dem, jag och min 

kurskamrat Åsa Jewson. För att få en så transparant bild som möjligt var det viktigt att 

respondenterna fick svara fritt på frågorna som ingick i intervjuguiden (bilaga 2). Att använda 

sig av semistrukturerade intervjuer innebär att man som intervjuare använder sig av 

förbestämda frågor men att ordningsföljden kan variera vid beho. Det är också möjligt vid en 

semistrukturerad intervju att ställa följdfrågor om intervjuaren vill fördjupa sig i det 

respondenten berättar (Alan Bryman, 2008). Intervjufrågorna är delvis framtagna av mig samt 

av Jewson utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Förförståelse 
Jag är medveten om att kvalitativ forskning kan uppfattas som subjektiv eftersom studien 

bygger på det som forskaren anser är relevant samt forskarens egen förförståelse i ämnet 

(Bryman 2008). Då jag som forskare är medveten om att studiens resultat kan påverkas av 

min subjektivitet och förförståelse har jag under studiens gång försökt hålla mig så kritisk 

som jag kunnat vara under den tid som detta arbete har vuxit fram.  
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Urval  
Urvalet är gjort efter en målinriktad metod eftersom vi enbart ville intervjua personer som var 

relevanta för denna studie. Studiens syfte är att undersöka olika faktorer i medarbetarskapet 

på ett call-center där majoriteten av de anställda kan anses vara unga (20 – 25 år). Exakt vilka 

personer som skulle intervjuas har vi inte plockat ut själva. Jag kontaktade företagets HR-

avdelning via mail med en förfrågan om vi fick genomföra studien hos dem. När de sedan 

svarade att det var okej meddelade jag att vi ville intervjua tre personer från kundtjänst, två 

chefer och en person från ledning. Detta val gjordes med motiveringen att vi ville få 

information från flera nivåer i företaget. Medarbetarna från kundtjänst är relevanta för studien 

eftersom det är just de som utför det operativa arbetet på arbetsplatsen, chefernas bidrag till 

studien är att de kan bidra med fakta om hur de arbetar med medarbetarna och varför. Att 

intervjua en person från ledningen gav studien värdefull kunskap från ett ovanperspektiv som 

kanske inte medarbetare och chefer har.  

De personer som är intervjuade i studien har gymnasiekompetens samt internutbildning som 

utbildningsbakgrund, förutom personen från ledningen som har en akademisk examen. De 

personer som arbetar på kundtjänst är alla unga och det är också deras första arbete efter att de 

gått ut gymnasiet.  

Det kan vara en nackdel att HR själva har valt ut respondenterna eftersom det finns en 

möjlighet att de valt ut personer som de vet kommer säga ”rätt saker”. En annan aspekt kan 

också vara att ledning / chefer vet vilka som är intervjuade till denna studie vilket inte är 

oproblematiskt då det kan påverka hur respondenterna väljer att svara under intervjun. 

Respondenterna fick vid intervjuerna information om hur jag hade gått tillväga när jag 

kontaktade företaget och hur de blev utvalda till att ingå i denna studie.  

 

Intervjugenomförande och databearbetning 
Genomförandet av intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats i en medelstor stad i 

mellansverige den 18 april 2017 och tog ungefär 30 minuter vardera att genomföra. Innan 

intervjuerna fick vi en informativ rundvandring i företagets lokaler vilket har gjort att vi 

lättare kunde förstå respondenternas resonemang under intervjuerna. Alla intervjuer spelades 

sedan in efter att respondenten gett sitt medgivande på en medgivandeblankett (bilaga 1). 

Respondenterna fick också information om att det inspelade materialet i efterhand skulle 

transkriberas. Intervjuerna skedde i ett rum utan insyn på den aktuella arbetsplatsen. Att vi 
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skulle sitta ostört var viktigt eftersom respondenten skulle känna sig trygg med att ingen 

annan kunde höra vad han eller hon sa (Bryman, 2008). Dock var rummet opersonligt, litet 

och kalt vilket gjorde att det kändes stelt och det är möjligt att det kan ha påverkat 

respondenterna i en situation där de ska svara på frågor som de flera gånger tyckte var svårt 

att formulera svar på. Vi satt vid ett mindre bord mittemot varandra vilket kan upplevas som 

en konfrontation för respondenten. Vi intervjuade tre personer vardera, men vi båda satt med 

under alla sex intervjuer. Att vi var två personer vid intervjuerna berodde på att vi från början 

skulle genomföra studien tillsammans. Att vara två personer vid en intervju ger egentligen 

inte studien några fördelar eftersom det inte finns några belägg som styrker att intervjun blir 

bättre (Bryman, 2008). 

Vid intervjun ställdes frågor från den intervjuguide som vi på förhand hade arbetat fram. 

Frågorna i intervjuguiden är skapade för att på bästa sätt kunna svara på studiens 

frågeställningar. Intervjuguiden innehåller två delar. Den första delen innehåller 

grundläggande frågor som ställdes till alla respondenter där de fick svara på vad de har för 

arbetsuppgifter, om de har relevant utbildning för de arbetsuppgifter som de utför och hur de 

tolkar begreppet medarbetarskap. Den andra delen i intervjuguiden skiljde sig åt beroende på 

om det var chefer/ ledning, eller medarbetarna på kundtjänst som intervjuades. Till chefer/ 

ledning var frågorna ställda på ett sådant sätt att de kunde svara på hur de arbetar för att 

främja medarbetarskapet för personerna som arbetar på kundtjänst. Frågorna till 

kundtjänstmedarbetarna var ställda på ett sådant sätt att de kunde beskriva hur de upplever 

medarbetarskapet från deras eget perspektiv. Eftersom vi använde oss av en semistrukturerad 

intervjuform fanns det hela tiden möjlighet att ställa följdfrågor. Frågorna i intervjuguiden är 

däremot ställda i samma ordningsföljd under alla intervjuer. Inför intervjudagen genomförde 

jag en pilotintervju med en extern person för att se om frågorna var begripliga och hur lång tid 

på ett ungefär det skulle ta att genomföra intervjuerna. Det materialet används inte i denna 

studie eftersom det inte är relevant då den personen inte arbetar på det aktuella företaget.  

Tre respondenter är kontaktade i efterhand (5 maj 2017) för att svara på några kompletterande 

frågor då jag ändrade frågeställningen något efter vad jag kommit fram till i den tidigare 

forskningen och vad som framkommit i intervjun med den person som sitter i företagets 

ledning. Jag ville då veta om de anser att det finns några hinder i organisationen som gör att 

det kan vara svårt att uppnå ett normativt medarbetarskap på arbetsplatsen. De tre 

respondenterna kontaktades via telefon och jag skrev anteckningar under samtalets gång 

eftersom jag inte hade möjlighet att spela in samtalen.  
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Jag har själv transkriberat materialet och kodat det efter dessa kategorier, begreppets 

betydelse, aktiva åtgärder och sedan hinder. Med begreppets betydelse avses respondenternas 

egna beskrivningar kring begreppet medarbetarskap utan att någon annan flikat in med någon 

åsikt i frågan. Med aktiva åtgärder menas att ta reda på vad som görs i organisationen rent 

praktiskt för att gynna det normativa medarbetarskapet. Med hinder avses att undersöka om 

det finns något som gör att det kan vara svårt att ha ett normativt medarbetarskap på 

arbetsplatsen. Svaren som respondenterna givit är utifrån deras egna uppfattningar och är 

således subjektiva.  

Jag har analyserat materialet vid två olika tidpunkter med cirka fem månaders mellanrum. 

Detta anser jag är en fördel eftersom jag vid en andra analysomgång kunnat tolka matrealet 

med mer transparanta ögon. Nackdelen med att göra en analys igen efter flera månader kan 

vara att jag glömt viktiga detaljer som kanske kan ha påverkat studiens resultat. 

Datamaterialet som jag fått fram har jag hela tiden kopplat till studiens teoretiska referensram 

för att kunna skapa mig en djupare och bredare bild.       

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Studiens tillförlitlighet, det vill säga reliabiliteten, handlar om i vilken utsträckning det går att 

replikera undersökningen (Bryman, 2008). Att replikera en liten kvalitativ studie som denna 

kan bedömas som svårt då det är sociala ting som studerats och det går aldrig att frysa en 

social miljö. Bryman (2008) menar att det är svårt att uppnå detta kriterium i kvalitativ 

forskning. 

Enligt Bryman (2008) handlar validitet om huruvida forskaren studerar det som avses att 

undersökas.  Frågorna i studiens intervjuguide är framtagna för att de ska kunna besvara 

studiens frågeställningar och därmed ge de förutsättningar som krävs för att kunna studera det 

som avses. Det gör att studiens interna validitet stärks (Bryman, 2008). Den externa 

validiteten handlar om i vilken utsträckning det går att generalisera resultatet till andra 

grupper (Bryman, 2008). Den externa validiteten kan vara svår att uppnå då detta är en liten 

kvalitativ studie som bygger på resultatet av sex medarbetares uppfattningar kring 

medarbetarskap i organisationen. Det gör att det inte går att generalisera hur de andra 

medarbetarna som arbetar i organisationen hade svarat på frågorna i intervjuguiden och hur de 

ställer sig till medarbetarskapet på arbetsplatsen. Dock representerar de ändå en grupp och 

studien kan således ge en fingervisning om hur det kan se ut i andra grupper i den kategorin. 
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Kritikerna menar dock att det är omöjligt att generalisera resultatet i kvalitativa studier 

(Bryman, 2008).   

 

Etiska principer  
Forskning ska ske under etiskt godtagbara former och Bryman skriver i 

Samhällsvetenskapliga metoder (2008) om de fyra etiska principer som finns kring 

forskningen. Denna studie tillämpar de fyra principer som tas upp nedan.  

- Informationskravet 

Respondenterna i denna studie har fått den information som kan krävas för att 

informationskravet ska anses vara uppfyllt. De har fått information om studiens syfte, och att 

de när som helst kan meddela att de inte vill medverka i studien utan att behöva ange skäl till 

detta. De har också fått information om att intervjuerna spelades in och att de sedan skulle 

transkriberas för att användas som empiriskt material till denna studie.  

- Samtyckeskravet 

Respondenterna har själva fått välja om de vill medverka i studien eller ej. De har fått frågan 

från deras HR-avdelning och sedan själva tackat ja. Respondenterna har även skrivit under en 

blankett (bilaga 1) att de samtycker till att medverka i denna studie.  

- Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter om respondenterna förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt 

dem. Deras riktiga namn är anonymiserade i studien och deras namn finns heller inte skrivet 

på det transkriberade materialet. Detta för att största möjliga konfidentialitet ska uppnås.  

- Nyttjandekravet 

Det material som är insamlat till denna studie kommer enbart användas för det ändamål som 

respondenterna blivit informerade om, nämligen att studera medarbetarskapet på deras 

arbetsplats.  

När studien publiceras ska det inte gå att identifiera stad, företag eller vilka personer som valt 

att medverka i denna studie.  
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Företaget2 

Det företag som studien avsåg att studera medarbetarskapet på är ett stort företag med 450 - 

500 anställda i en stad i mellansverige. Företaget har till största del unga medarbetare mellan 

20 - 25 år, och de allra flesta är i början av sin arbetslivskarriär. Arbetsplatsen har ett högt 

arbetstempo och förändringar sker ofta i organisationen, vilket ställer höga krav på både 

ledning och medarbetare. Det krävs ingen speciell utbildning mer än gymnasiekompetens för 

att komma in i företaget. Nyanställda får tre veckors teoretisk utbildning och sedan en tre 

veckor lång trainee-period där de får lära sig arbetet genom learning-by-doing. Företaget 

arbetar mot olika uppdragsgivare och måste nå uppdragsgivarens mål för att ha kvar 

uppdragen på arbetsplatsen, det ställer höga krav på ledning, chefer och deras medarbetare 

som arbetar på kundtjänst med att besvara samtal. I företaget beskrivs det att det finns goda 

karriärmöjligheter om man vill och har rätt ambitioner. De flesta chefer är internrekryterade 

och kommer från början från kundtjänsten själva, de har således ingen akademisk utbildning 

eller annan ledarskapsutbildning utifrån. De får den utbildning som krävs internt för att styra 

sina grupper mot uppsatta mål. Målen för medarbetarna är att besvara så många samtal som 

möjligt för att uppdragsgivarnas kunder inte ska behöva sitta i långa telefonköer. Samtalen 

ska inte bara vara korta, de ska också resultera i god kvalitet (kunden betygsätter samtalet 

efter samtalet med kundtjänst genom att besvara olika knappvalsfrågor) och uppdragsgivaren 

kräver också att kundtjänst ska jobba med merförsäljning.  

Arbetsuppgifterna för medarbetarna handlar om att ta emot uppdragsgivarens kunder i diverse 

ärenden genom telefon eller mail, det kan vara allt från fakturafrågor, beställningar och 

teknisk support. Medarbetarna arbetar tillsammans i grupper mot uppsatta mål och de ska 

klara av att hjälpa kunden med problemet, erbjuda merförsäljning och vara trevlig även om 

det är en kund som är otrevlig och ibland skriker på medarbetaren i telefon. Detta tidsmäter 

man och medarbetarna ska beroende på uppdragsgivare hinna besvara ett visst antal samtal 

om dagen för att nå upp till gruppens mål. Detta kräver ett gott medarbetarskap från både chef 

och medarbetare för att de ska klara av att leverera resultat, må bra och att både kund och 

uppdragsgivare är tillfredsställda med resultaten.  

 

                                                 
2 Den information som återges om fallföretaget i detta kapitel baser sig på de anställdas egna berättelser, vad som 
står om företaget på deras hemsida, hur de profilerar sig i sina annonser vid rekryteringar, och även mina egna 
observationer på plats när intervjuerna genomfördes.  
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Analys, resultat och slutsats  
I detta kapitel redogörs den information som framkommit från de semistrukturerade intervjuer 

som studiens empiri bygger på. Empirin har jag sedan analyserat mot studiens teoretiska 

referensram. Kapitlet är indelat i tre teman som alla utgår från studiens forskningsfrågor. 

Dessa teman är, vilken tolkning görs av begreppet medarbetarskap, hur motiveras 

medarbetarna till att bli mer aktiva i medarbetarskapet, vad finns det för hinder. Kapitlet 

avslutas sedan med att empirin ställs mot medarbetarskapshjulet för att tydligare se om det 

finns ett normativt medarbetarskap i fallföretaget. 

Respondenternas namn är fingerade och deras kön kan också vara ändrat.  

Namn (fingerat)  Utbildning Arbetsuppgifter  

Ingrid Gymnasium + intern Chef 

Eva  Gymnasium + intern  Chef  

Felicia Akademisk  Chef / ledning  

Eddie Gymnasium + intern  Kundtjänstmedarbetare 

Charlie Gymnasium + intern  Kundtjänstmedarbetare 

Wilma Gymnasium + intern  Kundtjänstmedarbetare 

 

 

Vilken tolkning görs av begreppet medarbetarskap 
Innan vi kom till fallföretaget för att genomföra intervjuerna hade alla respondenter fått 

information om vad studien avsåg att studera, nämligen medarbetarskapet på arbetsplatsen. 

Respondenterna hade då haft tid på sig att fundera kring begreppet om de inte hade reflekterat 

över medarbetarskap innan. Alla respondenter fick besvara frågan om vad medarbetarskap 

innebär för dem och vad begreppet ger dem för associationer. En av respondenterna var 

väldigt osäker kring begreppet och kunde inte riktigt besvara vad medarbetarskap innebär 

utan gissade att det har med trevnadskänslan på arbetsplatsen att göra. De andra fem 

respondenterna hade lite olika funderingar kring medarbetarskapets innebörd. Eva som arbetar 

som chef på fallföretaget sa att hon inte vet vad medarbetarskap innebär, men gissade att det 

har med personligheten att göra. Eddie kopplar medarbetarskap till arbetskamrater, och 

Charlie menar att medarbetarskap innebär att man är en bra människa. Ingrid som arbetar som 



30 
 

chef tror att det kan ha med kulturen på företaget att göra. Ingen av dessa respondenter sa att 

de hade funderat kring medarbetarskap innan intervjun vilket kan tolkas som att 

medarbetarskap var ett okänt begrepp för dem.  

Felicia som sitter med i ledningsgruppen hade däremot funderat en del på medarbetarskapet 

innan intervjun och tänkte så här kring det; 

”Jag skulle tänka… Vad är min roll som medarbetare? Vad företräder jag? Vad representerar jag, 

och vad ingår i min roll? Hur är jag i förhållande till andra? Vad är jag för typ av medarbetare, och 

vad är det som förväntas av mig?” (Felicia) 

Felicias tankar kring medarbetarskap handlar mer om medarbetaren själv än om samspelet 

mellan medarbetaren, arbetskamraterna och cheferna, eller om möjligheten till större 

inflytande på arbetsplatsen.  Alla respondenterna kopplar ihop medarbetarskapet med 

personlighet, trevnadskänsla, arbetskamrater, att vara en bra människa, kulturen och att man 

själv ska fundera på sin egen roll på arbetsplatsen. Respondenternas kopplingar till 

medarbetarskap går att föra samman med gemenskap i Hällstén och Tengblads (2006) 

medarbetarskapshjul. Författarna menar att gemenskapen i medarbetarskapshjulet är en viktig 

del för att möjliggöra de andra delarna i medarbetarskapshjulet.  

I fallföretaget görs det med jämna mellanrum olika slags medarbetarskapsundersökningar och 

Felicia från ledningen säger såhär: 

”(…) det vi ser i medarbetarskapsundersökningarna är att kollegorna är den biten som våra 

medarbetare är absolut mest nöjda med. Överlägset! Varför vill de jobba på företaget...? -Jo 

kollegorna, vi har roligt på jobbet” (Felicia) 

Det Felicia antyder är att gemenskapen och det kollegiala är det centrala på arbetsplatsen, inte 

medarbetarnas relation till arbetsuppgifterna som enligt medarbetarskapshjulet bör det 

centrala. Till det finns det flera anledningar som den vidare analysen kommer att presentera 

svar på.  

Alla respondenter menar att gemenskapen är viktig på arbetsplatsen, därigenom går det att 

anta att de har en av grundförutsättningarna för ett normativt medarbetarskap. Dock fanns det 

en viss osäkerhet kring vad medarbetarskap innebär utöver gemenskap då respondenternas 

beskrivningar inte handlar om deras egen självständighet i arbetet eller möjligheten till 

inflytande på arbetsplatsen. Det kan tyda på att de inte uttalat arbetar med det normativa 

medarbetarskapet i fallföretaget.  
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Hur motiveras medarbetarna till att bli mer aktiva i medarbetarskapet 
I den fortsatta analysen använder jag mig av Antonovskys teori kasam för att belysa hur 

viktigt det är för medarbetaren att känna en känsla av sammanhang på arbetsplatsen oavsett 

om medarbetarskapet är beskrivande eller normativt. Vidare kommer även 

medarbetarskapshjulet att inkluderas i analysen.  

Alla respondenter som intervjuats till denna studie menar att fallföretaget aktivt arbetar för att 

stärka medarbetarna, både i deras arbetsuppgifter och som individer. Enligt empirin görs det 

genom bland annat individuella coachningar, gemensamma aktiviteter, samt chefer som visar 

att de bryr sig om sina medarbetare.  

Kundtjänstmedarbetarna som ingår i denna studie menar att företaget satsar på att få alla 

medarbetare involverade i sina arbetsuppgifter och att det ska vara roligt att nå både 

individuella mål, samt gruppmålen. Enligt Felicia från ledningen är coachningarna ett sätt att 

främja medarbetarskapet och hon uttryckte det såhär:  

”Alla medarbetare har minst en coachning med sin chef i månaden, det kan ibland vara upp 

till fyra. Då går man igenom sånt som att de kanske har höga samtalstider, eller att de har 

jättefina kvalitetstider. Hur kan man då behålla kvalitén men samtidigt minska på 

samtalstiden?” (Felicia)  

Att vissa medarbetare blir coachade mer frekvent framgick aldrig under intervjuerna, men ett 

rimligt antagande kan vara att de inte når de mål som ledningen kräver. Det Felicia belyser i 

detta citat är att arbetsuppgiften är det centrala och målet är att öka samtalskvalitén men 

samtidigt korta ner samtalstiderna.  

Coachningar kan också vara ett led i att medarbetaren ska få möjlighet att känna en känsla av 

sammanhang. Enligt Antonovsky är det tre centrala punkter som medarbetaren behöver få 

uppfyllda för kasam (Hansson, 2004).  

Begriplighet - Coachningssamtalen kan bidra till en bättre dialog mellan medarbetarna och 

deras närmaste chefer. Med en god dialog går det att anta att medarbetaren lättare kan begripa 

sina arbetsuppgifter och hur de ska utföras.  

Hanterbarhet- Att kunna hantera något handlar om vilka resurser medarbetaren kan ta till när 

de utför sina arbetsuppgifter. Genom att cheferna coachar sina medarbetare går det också att 

anta att medarbetarna får de verktyg som krävs för att de ska kunna hantera sina 

arbetsuppgifter samt hur de är i relation till sina kollegor.  
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Meningsfullhet- Om medarbetaren känner att det finns en mening med att utföra sina 

arbetsuppgifter ökar också chansen att personen även kommer att klara av dem på sikt. Det 

spelar ingen roll om medarbetaren både begriper och kan hantera arbetsuppgifterna, finns inte 

meningsfullheten kommer det inte att fungera på sikt (Hansson, 2004) 

Att medarbetaren regelbundet blir coachad kan leda till att denne lättare kan känna kasam då 

medarbetaren får möjlighet att begripa, hantera och finna mening på arbetsplatsen.  

Det framgår dock i empirin att det inte alltid är arbetsuppgifterna i sig som är det 

meningsfulla för medarbetarna i fallföretaget. Wilma på kundtjänst säger att meningen med 

att gå till jobbet är för att det är kul där, hon anser inte att arbetsuppgifterna i sig är 

meningsfulla utan det som är meningsfullt är gemenskapen som finns bland kollegorna på 

arbetsplatsen.  

Som tidigare skrivits är gemenskapen väldigt viktig i organisationen. Det är ledningen väl 

medvetna om och därför försöker de också att utveckla gemenskapen på arbetsplatsen för att 

medarbetarna ska finna mening och känna välmående. De anordnar bland annat hälsoveckor, 

uppmuntrar till after work, och bjuder in till julfest. Enligt Weick (1995) är det ett sätt för 

organisationen att skaffa sig själva kontroll. Genom att de har kontroll kan de sedan 

argumentera för det medarbetarna vill höra för att de ska känna att meningsskapandet är 

uppfyllt. Genom de sista medarbetarskapsundersökningarna har ledningen blivit medveten om 

hur viktig gemenskapen är för medarbetarna. Enligt cheferna är det därför relativt nytt att de 

aktivt arbetar med gemenskapen på arbetsplatsen i den omfattning som görs idag.  

För att vidare motivera medarbetarna till ett aktivt medarbetarskap är relationerna till cheferna 

viktiga. Empirin visar att medarbetarna är nöjda med sina chefer och de känner att de kan 

prata med dem om det mesta.  Eva som är chef för en grupp medarbetare på kundtjänst tror att 

om man löser förtroendefrågan först kommer allt annat att falla på plats med tiden. Eva 

önskar att fler chefer tänker som hon gör och att de klarar av att visa att de bryr sig om sina 

medarbetare både när det handlar om deras välmående men också för deras personliga 

utveckling i arbetet. Eva menar att det är viktigt att hennes medarbetare känner förtroende för 

henne, och att de vågar vara raka i ryggen och öppna. Enligt medarbetarskapshjulet är 

förtroende och öppenhet en del i att det normativa medarbetarskapet ska kunna anses vara 

uppfyllt.  

Enligt respondenterna anordnar cheferna också tävlingar för att viktiga mål ska nås. Det kan 

exempelvis handla om att den som har bäst samtalstider under veckan vinner biobiljetter. Det 
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kan ses som ett sätt att försöka öka engagemanget hos medarbetarna för att de ska nå de mål 

ledningen kräver. Från organisationens sida försöker man uppfylla meningsfullheten, 

gemenskapen, förtroendet och engagemanget för medarbetarna.   

 

Vad finns det för hinder  
I tidigare delar har jag redogjort för vilken tolkning som görs av begreppet medarbetarskap, 

och hur medarbetarna motiveras till medarbetarskap. I empirin har det framkommit att det 

finns en del hinder som gör att det normativa medarbetarskapet kan vara svårt att uppnå för 

fallföretaget, dessa hinder kommer jag att redogöra för här.  

Respondenterna var alla eniga om att medarbetarna på kundtjänst är låsta i sina arbeten. De 

måste sitta uppkopplade i telefon under bestämda tider, de måste besvara samtalen och 

bemöta kunderna på ett sätt som någon annan redan beslutat om. För att det normativa 

medarbetarskapet ska anses vara uppfyllt behöver medarbetarna kunna ta eget ansvar och ha 

möjlighet att ta egna initiativ. Empirin visar att medarbetarna har små möjligheter att ta eget 

ansvar och ta egna initiativ. Eva menade tidigare att hon vill uppmuntra sina medarbetare till 

personlig utveckling. Då syftades det till att bli snabbare men med bibehållen samtalskvalitét. 

Inte personlig utveckling i form av kunskapsutveckling eller att få möjlighet att ta mer ansvar 

för sina arbetsuppgifter. Tengblad et al. (2007) menar att ett normativt medarbetarskap inte 

fungerar i praktiken om inte medarbetarna får styra mer själva över sina arbetsuppgifter. I 

fallföretaget är det uppdragsgivaren som avgör hur medarbetarna ska utföra sina 

arbetsuppgifter i form av bland annat samtalsmanus att tala efter och cheferna ska kontrollera 

medarbetarna så de följer det uppdragsgivaren bestämt.  

En av cheferna i fallföretaget lyfter fram att det är svårt för medarbetarna att vara aktiva i sina 

medarbetarskap då de sitter i en låst situation. Hon säger såhär: 

”Det är så av en anledning, det är inte så att vi vill vara en fyrkantig regelstyrd organisation 

som inte kan se till människors behov, det skulle vi gärna göra. Men förutsättningarna och 

marginalerna är små så vi måste jobba så effektivt (…). Annars växer köerna, kunderna blir 

upprörda och vi får dåliga betyg. Vår uppdragsgivare säger då att vi inte levererar som vi 

ska och de går till en konkurrent istället. Vi är precis som alla andra, utbytbara, och det är så 

att den som gör bäst jobb för minst pengar får uppdraget” (Eva). 

 



34 
 

Som framgått i den empiri som tidigare presenteras arbetar fallföretaget aktivt med att 

regelbundet coacha sina medarbetare. Främst för att medarbetaren ska bli mer skicklig i sin 

roll som kundtjänstmedarbetare, men vad som också framkommit är att coachningarna är en 

del i att företaget vill ha mer effektiva medarbetare så de kan tjäna mer pengar. En av 

cheferna bekräftade detta genom att säga: 

”(…) i den här branschen är det så att det är pengar som gäller, money talks…”  

Även Felicia bekräftar detta genom att säga: 

” För ju snabbare man är, desto fler samtal kan man ta, och desto mer effektiva blir vi och 

desto färre personer kan vi ha jobba här. Det resulterar i att vi tjänar desto mer.” (Felicia) 

Dock försvarar sig Felicia efter detta uttalande med att säga att det inte är så att de vill ha det 

på det sättet, utan det måste se ut så för att de ska ha jobben kvar. Enligt empirin går det att 

anta att coachning i fallföretaget handlar mer om att kontrollera än att leda.  

Fallföretaget befinner sig i en hårt konkurrensutsatt bransch där de lätt kan bytas ut och det 

kan vara anledningen till att det organisatoriskt sett är svårt att arbeta med ett normativt 

medarbetarskap. Det gör att de måste hålla kostnaderna nere, såsom löner och även andra 

kostnader som skulle kunna gynna medarbetarna i deras medarbetarskap. De låga lönerna kan 

också vara en möjlig orsak till att det främst är yngre medarbetare utan högre utbildning som 

väljer att arbeta där, trots att arbetsuppgifterna är relativt komplexa i och med att de ofta 

möter människor i svåra situationer, exempelvis kunder som har ekonomiska svårigheter med 

att betala sina räkningar eller väldigt upprörda kunder.  

Tomas Andersson (2016) menar att om alla delar i medarbetarskapshjulet ska kunna uppfyllas 

måste både organisationen och medarbetarna visa engagemang.  

Empirin talar för att medarbetarnas engagemang för att utföra arbetsuppgifterna är relativt 

lågt. Eddie menar visserligen att han trivs med att vara styrd i arbetet eftersom han då kan 

vara mer passiv i sitt arbetssätt och han anser att det passar den låga lönen bra. Eddie är 

medveten om att hans engagemang är lågt och hans låga engagemang blir också en 

bidragande orsak till att det är svårt med ett normativt medarbetarskap på arbetsplatsen så som 

Tengblad et al. (2007) beskriver det normativa medarbetarskapet eftersom både organisation 

och arbetstagare behöver vara aktiva och engagerade.  

Ledning, chefer och kundtjänstmedarbetare gjorde ingen hemlighet av att det är en mycket 

hög personalomsättning i fallföretaget, cirka 5 procent i månaden. Många medarbetare säger 
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upp sig själva efter en tid vilket kan bero på att medarbetarna själva inte kan styra eller 

påverka sina arbetsuppgifter. En stor del får också sina anställningar avslutade då de inte 

klarar av att leva upp till ledningens resultatförväntningar. Wilma på kundtjänst känner en stor 

press över att inte veta om hon kommer ha sitt arbete kvar, eller om hon kommer att bli en av 

dem som får sin anställning avslutad. Ett antagande är att oro i sig kan leda till minskat 

engagemang bland medarbetarna.  

 

Slutsats 
Syftet med den här studien har varit att bidra med förståelse för hur medarbetarskapet kan se 

ut på ett företag i call-centerbranschen. För att studera medarbetarskapet i fallföretaget har jag 

hela tiden jämfört det med det som man kan anta är en form av ett idealmedarbetarskap, 

nämligen det normativa. Jag har undersökt hur cheferna motiverar sina medarbetare till att bli 

mer aktiva i medarbetarskapet. Men för att undersöka det är det också viktigt att titta på vad 

begreppet har för betydelse i organisationen samt om det finns några hinder som gör att det 

inte är möjligt med ett normativt medarbetarskap.  

Respondenternas tolkningar av begreppet medarbetarskap har med gemenskapen att göra, det 

kollegiala och att man ska tänka på vad man själv har för roll på arbetsplatsen. Det 

överensstämmer inte med den definition som görs av Hällstén, Tengblad och Andersson som 

tidigare har presenterats i studiens teoretiska referensram. De menar att det inte enbart är 

gemenskapen och det kollegiala som är viktigt i ett normativt medarbetarskap utan även 

medarbetarens relation till sina arbetsuppgifter och att medarbetaren har möjlighet att utöva 

eget ansvar över arbetsuppgifterna.  

Chefer och ledning försöker motivera sina medarbetare i deras yrkesroll genom bland annat 

coachningar, skapa öppenhet och förtroende, samt genom att anordna tävlingar för att det ska 

vara roligare att kämpa mot uppsatta mål. Syftet de har handlar inte primärt om att stärka 

medarbetarskapet utan att skapa en mer effektiv arbetsplats för att inte riskera att förlora sina 

uppdragsgivare samt att de vill möjliggöra för att kunna minska antalet anställda.  

Att leva upp till det normativa medarbetarskapet enligt den beskrivning som Hällstén och 

Tengblad (2006) gör är svårt i fallföretaget. De befinner sig i en hårt konkurrensutsatt bransch 

samt att det också finns tendenser som visar på bristande engagemang från medarbetarnas 

sida. De hinder som går att tolka från empirin är både organisatoriska och individuella. Enligt 
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Andersson (2016) måste det finnas engagemang både från organisationens och medarbetarnas 

sida för att det normativa medarbetarskapet ska fungera.  

Medarbetarskap finns alltid enligt Hällstén och Tengblad (2006), och studiens resultat visar 

att det är ett beskrivande och traditionellt medarbetarskap som finns i fallföretaget. De 

förutsättningar som krävs för att leva upp till den idealbild som det normativa 

medarbetarskapet står för finns inte i den här organisationen.  

Dock vill jag betona att även om inte fallföretaget kan leva upp till det normativa 

medarbetarskapet och alla de kriterier som då bör vara uppfyllda så jobbar de istället för att få 

medarbetarna att trivas genom att hela tiden stärka gemenskapen. De gör vad de kan med de 

resurser som finns att tillgå för att medarbetarna ska ha roligt när de kommer till jobbet.  

Diskussion  
Precis som i Kilhammars (2011) doktorsavhandling kom jag fram till att det råder en 

begreppsförvirring kring vad medarbetarskap innebär. Det kan bero på olika faktorer som att 

medarbetarskap inte är lika utvecklat som ledarskapet, eller att majoriteten av medarbetarna är 

unga och inte har kommit i kontakt med det tidigare. Men som Johan Velten (2009) har 

poängterat så är tiden mogen för att flytta fokus från ledarskap till medarbetarskap för att 

medarbetarskap som begrepp och metod ska bli lika känt som ledarskap.  

Fallföretaget befinner sig i en tuff bransch och i de Ruyters et al. (2001) studie går det att 

tolka att medarbetarna sitter i en komplex situation. De menar att om medarbetarna är mer 

autonoma i sina arbeten skulle de också prestera bättre. Men att vara autonom som 

medarbetare på ett call-center är inte möjligt med de förutsättningar som finns i deras bransch. 

Det anmärkningsvärda som jag reagerade på i de Ruyters et al. (2001) studie är att de kommit 

fram till att medarbetarna på ett call-center arbetar sämre när de står i konflikt med frågan om 

de ska satsa på kvantitet eller kvalitet. I fallföretaget är ett av målen med coachning att 

medarbetaren ska vara duktig både kvantitativt och kvalitativt. Det tror jag kan leda till den 

konflikt som de Ruyter et al hävdar leder till att medarbetaren arbetar sämre. Det är inte det 

fallföretaget önskar enligt den tolkning jag har gjort.  

I fallföretaget är det främst unga medarbetare som arbetare och Boström et al. (2015) menar 

att unga medarbetare också är mer osäkra på vad som förväntas av dem och det kan också 

bidra till att det inte är möjligt med ett normativt medarbetarskap på arbetsplatsen. Här kan 

man tänka att även om organisationen (och branschen) skapar förutsättningar för ett normativt 
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medarbetarskap så är det möjligt att medarbetarna själva inte är mogna för att ta det ansvar 

som krävs.  

Studien har bidragit till en ökad förståelse för att den idealbild som det normativa 

medarbetarskapet kan anses vara inte alltid är möjlig på alla arbetsplatser. Empirin har till viss 

del visat att viljan finns, men olika faktorer håller det normativa medarbetarskapet tillbaka 

eftersom det är en hårt konkurrensutsatt bransch med pressade löner och unga oerfarna 

medarbetare.  

 

Vidare forskning  
Då detta är en fallstudie som enbart studerar en liten grupp skulle det vara värdefullt att göra 

en större studie för att få ett mer generaliserande svar. Samt att man undersöker mer exakt 

vilket det största hindret egentligen är för att kunna ha ett normativt medarbetarskap. Min 

studie har kommit fram till att det både finns organisatoriska och individuella hinder. Men 

vilket är det största och hur kan man överbrygga dessa hinder? Att undersöka det skulle kunna 

ge de svar som behövs för att ett normativt medarbetarskap kanske kan bli möjligt även i 

organisationer som befinner sig i branscher som kan anses vara tuffa.  
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Bilaga 1 

Medgivande  

Vi vill först rikta ett tack till Dig som väljer att medverka i vår studie om medarbetarskap och 

vikten av medarbetarskap på arbetsplatsen. Du kommer att svara på ett antal frågor som vi 

spelar in med ljud. Alla intervjuer kommer att transkriberas i sin helhet och de kommer att 

anonymiseras helt. Vi kommer inte att röja någons namn i vår studie, ej heller vad företaget 

heter eller vilken ort det ligger på. Allt för att det ska vara helt anonymt för våra 

respondenters skull. Alla ljudfiler kommer att raderas i sin helhet efter att studien är 

slutförd.  

 

Du har rätt att avsluta intervjun när du önskar och behöver inte heller ange skäl för det.  

 

Vill du sedan ta del av den färdiga studien när den är examinerad så kan vi maila den till dig. 

Skriv då din mailadress här nedan.  

 

Tack för din medverkan! 

Åsa Jewson & Anette Nordin 

Personalvetarprogrammet, Örebro Universitet 

Ort och datum 
 
 
Telefonnummer 
 
 
Mailadress 
 
 
Underskrift respondent 
 
 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervju   
Vi är två personalvetarstudenter som skriver vår kandidatuppsats på Örebro Universitet. Vi 

gör en studie på begreppet medarbetarskap och vad det innebär för anställda i organisationen 

samt hur medarbetarskapet hänger ihop med den upplevda delaktigheten på arbetsplatsen.   

Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och kommer att spelas in med ljud. Du har möjlighet 

att avsluta intervjun när du vill utan att behöva ange skäl till det och du kan också säga till om 

det är något som du inte vill ska komma med i vår studie av dina svar. All information 

kommer att behandlas konfidentiellt och det som kommer att skrivas i studien är helt 

anonymiserat.   

Vill du sedan ta del av det färdiga arbetet så kan vi maila det till dig när det är klart och 

examinerat. Skriv då ner din mailadress i det dokument där du godkänner att vi får använda 

dina svar i vår studie.  

 

1. Vad har du för position på företaget? Hur länge har du arbetat arbetsplatsen och har du 

relevant utbildning för dina arbetsuppgifter? 

 

2. Hur tänker du kring begreppet ”medarbetarskap”? Vad ger ordet dig för associationer? 

Vad är ”medarbetarskap” för dig? 

 

3. Kan du beskriva din egen delaktighet i dina arbetsuppgifter på arbetsplatsen.. Styr du dem 

själv eller är någon annan med och styr hur du ska arbeta med dem?  

 

 

4. Vad, enligt dig, skulle kunna öka delaktigheten i hur dina arbetsuppgifter ska 

genomföras?  

 

 

5. Hur upplever du delaktigheten på arbetsplatsen rent generellt? Exempelvis det sociala med 

arbetsplatsträffar, eller andra sociala tillställningar?  

 

 



 

 

6. Medarbetarskapet är en relation som måste upprätthållas från båda sidor, hur arbetar du 

själv med ditt medarbetarskap?  

 

7. Hur skulle dina medarbetare kunna jobba mer med medarbetarskapet tycker du? 

 

Till chef/ HR 

1. Kan du beskriva hur relationen ser ut till dina medarbetare? 

 

2. Upplever du ett stöd i din roll från dina medarbetare eller blir du ofta motarbetad? 

Beskriv..  

 

3. Hur arbetar du/ ni rent konkret för att främja medarbetarskapet på arbetsplatsen?  

Har ni exempelvis medarbetarpolicys, samtal där ni sätter upp mål, uppföljande samtal etc..? 

Uppmuntrar ni de anställda ska komma med egna idéer för att utföra arbetsuppgifterna? Och 

det är en sak att ha det nerskrivet på papper som ord, men hur jobbar ni med främjandet i 

verkligheten efter att det har formulerats i ord? Beskriv… 

 

4. Tycker du att det finns något du/ ni kan förbättra för att främja medarbetarskapet på er 

arbetsplats genom att göra medarbetarna mer delaktiga i sina arbetsuppgifter?  

 

5. Vad tycker du att övriga anställda kan förbättra för att främja medarbetarskapet hos er? 

 

6. Hur gör ni rent konkret för att motivera arbetstagarna att ta ett större ansvar över sina 

arbeten? Och hur tror du att resultatmätningen påverkar dem?  

 

7. Kan du beskriva hur du/ ni engagerar dig i de anställdas sociala arbetssituation. 

Exempelvis deras mående och trivsel på arbetsplatsen. 

 

8. På vilket sätt har de anställda frihet att själva lägga upp sina arbetsuppgifter under dagen? 

 

9. Anser du själv att du är en närvarande  chef / HR när de anställda/ eller andra chefer 

behöver ditt stöd i arbetet? 

 



 

10. Till sist.. Hur benämner ni de anställda i organisationen? Personal, medarbetare.. ?  

 

Till medarbetare: 

1. Kan du beskriva hur du upplever relationen/ kontakten till din chef?  

(ställ följdfrågor) 

 

2. Kan du beskriva hur din chef stöttar dig i ditt arbete? 

 

3. Kan du beskriva möjligheterna att växa och utvecklas inom organisationen? 

 

 

4. Vet du hur chefer/ HR/ ledning arbetar för att främja medarbetarskapet på er arbetsplats? 

Finns det medarbetarpolicys du läst, regelbundna medarbetarsamtal, uppföljande samtal 

etc?  

 

5. Det som är skrivet i ord, exempelvis medarbetarpolicys, hur jobbar ni för att efterleva det 

som står i ord i handling?  

 

6. Vad tycker du att din chef/ ledningen kan förbättra för att främja medarbetarskapet på 

arbetsplatsen? 

 

7. Kan du beskriva vad du själv kan förbättra för att främja medarbetarskapet på 

arbetsplatsen? 

 

8. Kan du beskriva hur du upplever att din chef engagerar sig i din sociala 

arbetssituation? Exempelvis ditt mående och din trivsel på arbetsplatsen? 

 

9. På vilket sätt anser du att din chef är närvarande eller frånvarande i din och dina 

kollegors arbetssituation?  

 

10. Kan du ge några exempel på vad som skulle kunna göras från ledningens sida för att du 

ska engagera dig och ta mer ansvar i din medarbetarroll än idag? (Med det menar vi inte att du 

inte tar ansvar, utan vad som kan öka engagemanget) 



 

 

11. Till sist, hur benämner ni chefer och ledningen på arbetsplatsen? Exempelvis, chef, 

kollega, medarbetare, eller någon annan benämning?  

 

     .  

     


	Begreppsdefinition
	Problemformulering
	Syfte
	Frågeställningar:
	Tillvägagångssätt
	Teoretisk referensram
	Sammanfattning av den teoretiska referensramen

	Tidigare forskning
	Metodval
	Förförståelse
	Urval
	Intervjugenomförande och databearbetning
	Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
	Etiska principer

	Analys, resultat och slutsats
	Vilken tolkning görs av begreppet medarbetarskap
	Hur motiveras medarbetarna till att bli mer aktiva i medarbetarskapet
	Vad finns det för hinder
	Slutsats

	Diskussion
	Vidare forskning

