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Vad innebär medarbetarskap för dig?  

Hur känner du att du främjar medarbetarskapet på din arbetsplats?  

Hur ser du att organisationen främjar medarbetarskap?  



Upplever du att dina kollegor är individualister?  

Men ser du att de finns karriärister?  

Men individualisterna som finns, hur påverkar dem medarbetarskapet?  

Men generellt här, skulle du säga att de bidrar mer än de stjälper? 

De här karriäristerna då, hur jobbar organisationen för att hålla kvar dem här?  



Är medarbetarskap något som förmedlas från ledningsnivå eller låter man varje enskilt gruppledare jobba 

med det?  

Hur ser du på att en medarbetare lämnar organsiationen för att klättra uppåt i karriären?  



Hur tror du att det påverkar medarbetarskapet om någon lämnar för att göra karriär?  



Vad innebär medarbetarskap för dig? 

Hur främjar du medarbetarskap på din arbetsplats? 



Hur upplever du att organisationen du verkar inom arbetar för att främja medarbetarskap? 



Upplever du att dina kollegor är individualister? 

Tror du att individualism hänger ihop med en starkare vilja att göra karriär? 

Hur tror du att individualisterna påverkar medarbetarskapet? 

Hur ser du på att en medarbetare lämnar organisationen för att klättra uppåt i karriären och hur tror du det 

påverkar medarbetarskapet? 





Vad innebär medarbetarskap för dig?  

Delaktighet då tänker du i yrkesutövandet eller?  

Hur känner du att du främjar medarbetarskpa?  

Om man tänker mer i arbetsutövning? Du arbetar med rätt självständiga positioner. Gör du något för att styra 

dessa självständiga medarbetare?  



Hur upplever du att organisationen arbetar för att främja medarbetarskap?  



Upplever du att dina kollegor är individualister?  

Känner du att individualisterna hänger ihop med en starkare vilja att göra karriär? 

Hur tror du att de här individualisterna påverkar medarbetarskapet i organisationen?  

Hur jobbar du för att hålla kvar en individualist eller en karriärist inom organisationen?  



Hur påverkar det medarbetarskapet?  

Ser du några organisatoriska fördelar med att sprida ut folk i andra företag?  



Vad innebär medarbetarskap för dig?  

Hur främjar du medarbetarskap här på din arbetsplats?  

Men känner du att du kan främja medarbetarskap här trots att du inte är chef över några specifika andra?  



Upplever du att organisationen främjar medarbetarskap?  

Upplever du att du har kollegor som är individualister?  

Vad lägger du i ordet individualister?  

Tror du att individualister hänger ihop med karriärister, sådana som har stark vilja att göra karriär?  

Anser du att du har karriärister på den här arbetsplatsen?  

 

 



 

Hur tror du att individualisterna påverkar medarbetarskapet?  

Hur påverkar karriärristerna medarbetarskapet?  

Men om vi tänker att man vill göra personlig karriär, har du märkt att du har haft sådana individer och märkte 

du någonting av ur dem påverkade övriga medarbetare?  

Hur jobbade du, när du var chef förut, för att hålla kvar en karriärist inom organisationen?  

Skulle du säga att medarbetarskap är något som förmedlas från ledningsnivå eller portionerar man ut det på 

de olika gruppcheferna?  



Kommer det direktiv från ledningen om hur man ska agera mot personalen?  

Hur ser du på att en medarbetare som lämnar organisationen för att klättra uppåt i karriären?  

Hur tror du att det påverkar medarbetarskapet?  



Elmer 

 

Vad innebär medarbetarskap för dig? 



Hur arbetar du för att främja medarbetarskap på din arbetsplats. 



Hur upplever du att organisationen du verkar inom arbetar för att främja medarbetarskap? 

Upplever du att dina kollegor är individualister? 



Tror du att individualism hänger ihop med en starkare vilja att göra karriär? 

Hur tror du karriärister påverkar medarbetarskapet inom organisationen? 



Hur jobbar ni för att hålla kvar duktiga medarbetare, som vill göra karriär, inom organisationen? 

Hur ser du på att en medarbetare har lämnat organisationen för att klättra uppåt i karriären? 



Hur påverkar detta medarbetarskapet i gruppen? 

Har du några sista övriga tankar om det här? 





Vad innebär medarbetarskap för dig?  

Hur främjar du medarbetarskap? 



 

Upplever du att dina kollegor är individualister?  



Tror du att individualist hänger ihop med en starkare vilja att göra karriär? 



Hur tror du att karriäristerna påverkar medarbetarskapet i organisatonen?  

Om man tänker på det mer att företaget har ett mål att driva framåt, är det vanligt att folk kör sina egna spår 

som är bra för dem men som kanske inte riktigt går i företagets riktning, men de drar in pengar och så?  

Hur jobbar ni för att hålla kvar en karriärist i organisationen?  



Hur ser du på att människor lämnar organisationen? 

Men finns det någon fördel att ha tidigare anställda hos andra företag?  



Hur tror du att det påverkar medarbetarskapet inom organisationen när folk lämnar?  

Men skulle du säga att medarbetarskap är något som förmedlas ut från ledningsnivå, ja dig, eller läggs det på 

gruppledare, nu har ni inte riktigt så här?  





Vad innebär medarbetarskap för dig?  

Men medarbetarskap blir då teamet/laget?  

Har du möjlighet att främja medarbetarskapet på din arbetsplats? Hur?  



Hur upplever du att organisationen främjar medarbetarskap?  

Har du kollegor som är individualister?  

Vad sätter du på ordet?  

Tror du att individualister hänger ihop med karriärister?  

Hur påverkar individualisterna medarbetarskapet?  



Men har organisationen några karriärister? Som liksom använder detta som en språngbräda för att ta sig 

vidare?  

Men om ni nu har någon som är bra för medarbetarskapet, hur gör ni för att denna ska stanna?  

Men om någon lämnar organisationen, hur ser du på det? Hur påverkar det medarbetarskapet? 

Du tror att man tar steg tillbaka i medarbetarskapet?  

Men om då en individualist lämnar hur tror du att det påverkar medarbetarskapet?  

Är medarbetarskap något som förmedlas enbart ifrån ledningen eller är det något som läggs ut?  



Men du tror att medarbetarskapet måste läggas ut mer för att fungera?  



Vad innebär medarbetarskap för dig?  

Känner du att du kan främja medarbetarskap på din arbetsplats och i sånt fall hur?  

(Eftersom respondenten inte tycker att ledningen främjar medarbetarskap så har jag gjort om frågan lite) Hur 

skulle du vilja att ledningen främjade medarbetarskap?  



Men är medarbetarskap något som förmedlas från ledningsnivå eller är det något som ska läggas ut?  

Du upplever ju att du har kollegor som är individualister. Upplever du att det hör ihop någonting med 

karriärister?  

Vad lägger du i ordet individualist?  

Och hur påverkar dessa medarbetarskapet?  

Vill man ha kvar individualisterna i organisationen?  

Men upplever du att de finns karriärrister också?  



Men om man har karriärister som endast använder detta som någon slags språngbräda för att gå vidare. Hur 

ser du på att dem lämnar?  

Men Om du har en medarbetare som är bra för medarbetarskapet, hur ser du på att den lämnar?  

Hur påverkar det medarbetarskapet?  

Och hur agerar resten som är kvar?  

Är de skillnad på om en individualist lämnar eller om en person som varit bra för medarbetarskapet lämnar?  



Ivan  

Vad innebär medarbetarskap för dig?  

Främjar du?  Och hur?  

Känner du att resten av medarbetarna också främjar medarbetarskap? Hjälper dem till att få det bättre?  



Upplever du att dina kollegor är individualister?  

Vad sätter du på ordet individualister?  

Tror du att individualister hör ihop med karriärister?  

Hur tror du att dess individualister påverkar medarbetarskapet?  

Men upplever du att det finns karriärister också? Såda som bara vill klättra som ser denna arbetsplats endast 

som en språngbräda?  

Beror det på att ni är duktiga på att se till att hålla kvar dessa individer eller är det för att det inte riktigt finns 

sådana individer på denna arbetsplats?  

Medarbetarskapet, vilket nivå? 



Men känner du att de tar det ansvaret också? Att det är en vilja underifrån också?  

Om du har en medarbetare som är bra för medarbetarskapet och denne lämnar organisationen, hur ser du på 

det?  

Men du anser att det kan påverka medarbetarskapet som är?  
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