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Abstract 

 

The aim of this study was to examine employeeship at a government agency in Skåne, both by 

examining if there were situational differences in the group as a whole, but also if there were 

differences regarding individually-related variables such as gender, seniority and education. 

Information about the development of the staff, employee style, and their actions in different 

situations, employee style adaptability, was gathered through the survey Your Employeeship 

Questionnaire (YEQ) – self assessment (Bertlett, 2011b). The survey was distributed to the 94 

people who worked full time at the agency, and a total of 56 responses (60 %) were 

successfully returned. 

Analysis of the results showed that there were no significant differences in employee style 

adaptability between the individual variables chosen for this study. The group as a whole 

differed, however, in specific situations depending on whether it was situations of hardship or 

of success and if the situations were group- or individually-related. 

 

Keywords:  employeeship, individual-related variables, employee style, employee style 

adaptability  
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka medarbetarskapet hos personalen på en statlig 

myndighet i Skåne, både genom att undersöka om det fanns situationsrelaterade skillnader i 

gruppen som helhet, men även om det fanns skillnader gällande individrelaterade variabler 

som kön, anställningstid och utbildning. Material om personalens utveckling i 

medarbetarskapet, stilmönster, samt deras agerande i olika situationer, stilanpassning, 

samlades in genom enkäten Ditt medarbetarskap, självbedömning (Bertlett, 2011b). Enkäten 

delades ut till de 94 personer som arbetade heltid på myndigheten, och sammanlagt erhölls 56 

komplett ifyllda svar (60 %). 

Analys av resultaten visade att det inte fanns signifikanta skillnader i medarbetarens 

stilanpassning med hänseende till de individrelaterade variablerna. Däremot skiljde sig 

gruppen som helhet sig åt i specifika situationer, beroende på om det var motgångs- eller 

utvecklingssituationer och om det var grupp- eller individrelaterade situationer. 

 

Nyckelord: medarbetarskap, individrelaterade variabler, stilmönster, stilanpassning  
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Inledning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka synen på kollegialt samarbete och 

problemlösning, samt hur mycket ansvar man tar i sitt medarbetarskap. Skiljer sig 

medarbetare åt i sin utveckling av medarbetarskapsstil (i studien kallat stilmönster), och hur 

väl anpassar de sitt medarbetarskap (i studien kallat stilanpassning) beroende på kön, 

anställningstid och utbildning? I undersökningen studeras även om det finns skillnader i 

gruppens stilmönster och stilanpassning i motgångs- och utvecklingssituationer. Inom dagens 

företag och organisationer fokuseras det allt mer på effektivisering, utveckling och framgång. 

För att nå dessa resultat har man lagt stor vikt på organisationsutveckling och 

ledarskapsutveckling. Med detta i åtanke är det hög tid att vidga perspektivet och belysa en 

tredje faktor, medarbetarskapet, i strävan efter ökad förståelse för organisationers framgång 

(Bertlett, 2011a). 

Utvecklingen inom arbetslivet har förändrats under de senaste decennierna. 

Medarbetarens närmsta chef har inte längre endast rollen som arbetsledare, utan har ofta även 

andra åtaganden som personalansvar och ekonomifrågor. Det leder till att medarbetaren ges en 

bredare och viktigare roll i och med de organisationsförändringar som har gjorts. Ett större 

engagemang förväntas av organisationens olika medlemmar och det gör att större krav ställs 

på medarbetaren och dennes ansvarstagande i arbetet. För att få en samlad bild och ett bra 

mått på framgång krävs att man, förutom att se till organisationens struktur och ledare, även 

fokuserar på individen och utvecklar medarbetarskapet. Med detta riktas mer fokus gentemot 

en del av arbetsklimatet som tidigare kommit i skymundan. Utan delaktighet och 

ansvarstagande från varje enskild individ är framgångsrikt samarbete och lyckade resultat 

svåruppnådda (Tengblad, Hällstén, Ackerman & Velten, 2007). 

 

Disposition av inledningen 

Studien ger en definition av begreppet medarbetarskap och varför samarbete är 

en viktig del inom organisationer. Vidare definieras begreppen stilmönster och stilanpassning. 

Därefter följer historik kring ämnet och vad som har framkommit av tidigare forskning. För 

att få en bred förståelse för medarbetarskap, sätts det sedan i samband och relation till 

forskning inom ledarskap och organisationsutveckling. Dessa områden tillsammans med 

medarbetarskap ger en god överblick av organisationens klimat och möjligheter till positiva 

resultat. Vidare följer förtydligande av skillnader mellan medarbetarskap och närliggande 
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begrepp. Studien presenterar också teorier inom medarbetarskap, om dess funktion i grupp 

och dess koppling till kön och ålder. Inledningen avslutas med att studiens hypoteser 

presenteras. 

 

Definition av medarbetarskap  

Idag är många forskare överens om att medarbetarskap handlar om relationer 

och samarbete, och hur man som medarbetare hanterar relationen till arbetsuppgiften och sina 

kollegor. Medarbetarskap handlar om ett beteende och ett tankesätt som gagnar både en 

personlig och yrkesmässig utveckling och som stimulerar till eget ansvarstagande, samtidigt 

som laganda ger gruppen stabilitet. Balans mellan personliga och yrkesmässiga färdigheter 

ger en dynamik som utvecklar arbetet på ett tillfredsställande sätt. Grunden för hur väl 

individen fungerar i gruppen och inom organisationen ligger till stor del i det egna 

medarbetarskapet. När gruppen bygger upp bra relationer ökar informationsflödet och utbyte 

främjas (Bertlett, 2011a). 

Definitionen av medarbetarskap kan utvecklas vidare med nyckelord såsom 

roller, ansvar, lojalitet, pålitlighet, delaktighet, kommunikation, social och yrkesmässig 

kunskap samt förmågan att kunna skilja på arbete och fritid (Tengblad et al., 2007). Man har 

genom metaanalytisk forskning kunnat visa att arbetstillfredsställelse och produktivitet ökar 

när deltagandet och inflytandet är högt i gruppen. Detta sker oberoende av ställning inom 

organisationen eller av olika organisationstillhörigheter (Miller & Monge, 1986). Genom att 

få samtliga medarbetare aktiva i arbetet finns det mycket att vinna, då man kan komplettera 

varandras styrkor och svagheter. 

Kinlaw (1995) definierar begreppet medarbetarskap så här: ”Medarbetarskap 

uppstår i samband med processen att sträva efter ständig förbättring av ett företags 

produktionsprestationer genom att utveckla och vidga individers och arbetslags 

kompetensinflytande på de områden och i de funktioner som påverkar deras resultat och hela 

företagets produktionsprestationer” (s. 95).  

Møller (1994) menar att medarbetarskapet består av tre funktioner: produktion, 

relationer och kvalitet. När samtliga medarbetare är engagerade i företagets överlevnad och 

utveckling, uppvisas medarbetarskap. Man kan då också säga att företaget har en 

medarbetarskapskultur. Vidare menar Möller att eftersom chefer också är anställda är de också 

en aspekt av medarbetarskapet. Medarbetarskapet kan liknas vid andra typer av ”-skap”, till 

exempel partnerskap (medvetenhet om vad som krävs för att vara en bra partner), 

medborgarskap (vara en del av samhället och bidra på ett bra sätt) och även ledarskap 
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(förståelse för vad som krävs för att vara en bra ledare). Man är alltså en viktig del av 

någonting större och det är upp till var och en att ta ansvar för det (Møller, 1994). 

 

Definition av stilmönster och stilanpassning 

 Bertlett (2011a) preciserar fem olika stilmönster som en individ kan använda sig 

av i sitt medarbetarskap. Medarbetarskapets olika nivåer av stilmönster kan ses som en 

utvecklingsprocess där individen lär sig tillämpa rätt stilmönster beroende på situation. 

 Outvecklat medarbetarskap (OM) innebär en avsaknad av förståelse för 

medarbetarskapets krav och förväntningar. Man är varken arbets- eller 

personfokuserad utan är i början av utvecklingen av sitt medarbetarskap. 

 Uppgiftsprofessionellt medarbetarskap (MS 1) är ett uppgifts- och arbetsfokuserat 

medarbetarskap där relationen mellan individen och uppgiften är det centrala. 

Medarbetarskapet saknar eller innehar mindre av kvalitéer som sociala färdigheter, 

förtroende och personligt stöd. 

 Kollegialprofessionellt medarbetarskap (MS 2) är ett utökat kollegialt samarbete 

som dock fortfarande är begränsat till arbetsrelaterade uppgifter. Det 

kollegialprofessionella medarbetarskapet har en något outvecklad syn på 

kommunikativa aspekter och tillämpas av de som söker sin professionella identitet, 

men som samtidigt behöver stöd längs vägen. 

 Socialkollegialt medarbetarskap (MS 3) fokuserar på personalorienterat 

medarbetarskap där kollegialt samarbete är det centrala. Delaktighet har positiv 

inverkan på arbetet inom till exempel ansvarstagande, samarbete och problemlösning. 

Delade värderingar och attityder genomsyrar den professionella karaktären. Dessa 

egenskaper gör det möjligt att utvecklas professionellt och effektivt. 

 Socioemotionellt medarbetarskap (MS 4) värdesätter relationen mellan samtliga 

medarbetare och deras arbetsuppgifter. Synen på medarbetarskap har utvecklats och 

omfattar nu både ett professionellt samarbete och personliga aspekter. Dessa kvalitéer 

möjliggör både en personlig och organisationsmässig utveckling och effektivisering. 

 

  I sin avhandling tar Bertlett (2011a) upp, både individers stilmönster, som 

förklaras ovan, men även deras stilanpassning. Den handlar om hur väl individen anpassar sitt 

beteende till olika situationer. Ett visst beteende kan passa bättre i vissa situationer. Behöver 

en kollega till exempel stöd i sina faktiska arbetsuppgifter, är det inte optimalt att försöka 
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utveckla en bättre personlig relation till denne, utan istället se hur man kan stötta och hjälpa 

till med arbetsuppgiften. Det behöver inte vara fel att stödja på ett personligt plan, men det är 

inte alltid det optimala för den aktuella situationen. Situationen bör alltså bestämma beteendet 

och insatsen.  

 

 Historik och tidigare forskning 

Termen medarbetarskap är relativt ny inom forskning då man mestadels har 

fokuserat på ledarskap och organisationsutveckling som ett mått på en välfungerande 

organisation. Termen är dock välkänd i Sverige och har så varit sedan 1930-talet då 

fackförbund och arbetsgivarorganisationer påbörjade arbetet med att uppmärksamma och 

demokratisera förhållanden i arbetslivet. Genom ökad förståelse för både arbetsgivare och 

arbetstagare menade man att båda hade mycket att vinna. Så småningom påbörjades även 

forskning inom ämnet, men trots att det är mer än 80 år sedan begreppet växte fram, har lite 

forskning gjorts inom ämnet. Man har tidigare mestadels lagt fokus på organisations- och 

ledarskapsutveckling och sett det som självständiga faktorer i strävan efter ökad överblick 

över organisationens framgång. Därför är ett nytt perspektiv inom ämnet både behövligt och 

högst aktuellt (Bertlett, 2011a). 

                       Rollen som medarbetare har förändrats på många sätt. Trots att det har varit 

svårt att på ett vetenskapligt sätt mäta den, kan man se uppenbara tendenser till att det skett 

stora förändringar i rollen som arbetstagare. Tidigare var arbetsgivaren nöjd så länge 

arbetsuppgifterna sköttes och lojaliteten gentemot arbetsgivaren var hög. Idag har 

arbetsgivaren andra förväntningar och krav på egenskaper som till exempel social kompetens, 

hög stresströskel och förändringsbenägenhet. För en del individer ses detta som möjligheter 

till utveckling, medan det för andra kan innebära orimliga krav. Samtidigt bör det finnas en 

medvetenhet att man som medarbetare inte ständigt kan vara på topp, arbetsglädjen kan inte 

vara ett ständigt rus, däremot kan ”ett ögonblick eller två när man upplever den goda känslan 

av att vara till nytta” räcka väldigt långt (Tengblad et al, 2007, s. 69). 

 

Medarbetarskap i relation till annan forskning 

 Som tidigare nämnts kan ledarskap ses som en aspekt av medarbetarskapet. 

Utveckling av ledarskapet har visat sig ha stor effekt på organisationsklimatet och anses ha en 

väldigt viktig funktion (Ekvall, 1987, refererad i Bertlett, 2011a). Møller (1994) menar att 

man i forskning kring ledarskap bland annat undersökt de personliga egenskaperna, för att se 

vilka karaktäristika som skulle ge en fingervisning om vad som krävs för att bli en bra och 
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framgångsrik ledare. Man har då gått djupare och undersökt faktorer på det personliga planet. 

Samma intresse har man inom medarbetarskapsforskningen, och ser att de personliga 

aspekterna speglar mycket av det funktionella samarbetet. Vi vet mycket om vilka egenskaper 

som en bra chef bör ha, men det är inte lika tydligt vad det krävs för att vara en bra 

medarbetare (Møller, 1994). 

   Hersey och Blanchard (1993) utvecklar begreppet vidare och menar att ett 

framgångsrikt ledarskap är beroende av både ledare och medarbetare, samtidigt som det är 

situationsbetingat. Utan att se till individen och dennes förmågor blir det svårt att få en 

dynamisk bild av arbetsplatsens framgång. Medarbetarskapet lyfts därför fram för att få en 

bredare bild av organisationsklimatets betydelse. Vill man veta hur väl ledarskapet fungerar i 

en organisation måste man undersöka samtliga komponenter, inklusive medarbetarens 

inställning till arbetet och relationerna på arbetsplatsen. Många medarbetare är idag mycket 

medvetna om sin chefs styrkor och svagheter, men frågan är om man är lika medveten om 

sina egna brister och färdigheter (Hollander, 1992). Arbetar samtliga medarbetare mot samma 

mål och med samma värderingar, ökar medvetenheten kring samarbetet och man uppnår 

därmed bättre resultat. 

 

Medarbetarskap i relation till liknande begrepp 

 Det engelska ordet empowerment och medarbetarskap har stora likheter men 

också skillnader. Medarbetarskap fokuserar på relationer och samarbete människor emellan 

(Hällstén & Tengblad, 2006), medan empowerment handlar om organisationspsykologiska 

processer, beslutstagande och hur organisationen kan förbättra användningen av medarbetarna 

på bästa sätt utifrån ett maktperspektiv (Kinlaw, 1995). Det sistnämnda kan jämföras med 

medarbetarskap, där man strävar efter att maximera medarbetarnas användning och utbyte av 

varandras kunskaper, jämfört med empowerment där organisationen istället vill främja den 

individuella kunskapen och förmågan så mycket som möjligt. I medarbetarskap är det de 

deltagande och kommunikativa processerna aktörerna emellan, som avgör om organisationen 

fungerar och utvecklas. Chefer och medarbetare utbyter kunskap och erfarenheter, vilket gör 

det lättare för chefer att delegera till de individer som har den rätta kompetensen. I detta 

samspel kan man se att medarbetarskapet stödjer utvecklingen av empowerment (Bertlett, 

2011a). 

 Följarskap från det engelska ordet followership, kommer av att det enligt 

forskarna inom ledarskap saknades forskning om ledarens kontrapunkt, anhängarna 

(Hollander & Offermann, 1990, Meindl, Ehrlich & Dukerich, 1985, refererade i Bertlett, 
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2011a). Det behövdes även ett perspektiv på ledarskap från de som inte var ledare, och 

följarskap är ett sätt att belysa de anställdas perspektiv. Den stora skillnaden mellan 

medarbetarskap och följarskap är att man i medarbetarskap intresserar sig för både 

medarbetaren och chefen, medan man i följarskap ser de som två skilda ting och därför inte 

kan undersöka dem som ett gemensamt koncept. Följarskap och ledarskap fokuserar nästan 

enbart på vertikala relationer till skillnad från medarbetarskap som även ser på de horisontella 

relationerna (Bertlett, 2011a). 

 OCB, Organizational Citizenship Behavior, definieras av Landy & Conte 

(2010), som beteenden som sker utöver vad som förväntas av en anställd. Vissa personer gör 

enbart de arbetsuppgifter som står med i arbetsbeskrivningen, medan andra överstiger de 

förväntningar som råder. Det gemensamma med medarbetarskap och OCB är att de båda 

koncepten beskriver beteenden som är bra och utvecklande på arbetsplatsen. Det som 

separerar dem är att de beteenden som OCB förespråkar är generella utan någon specifik 

riktning. I medarbetarskapet pratar man om beteenden i relation till kollega och beteenden i 

relation till chef, det vill säga både vertikalt och horisontellt. Medarbetarskapet 

operationaliseras och beskriver hur ett förväntat beteende ser ut, utifrån ett gemensamt fokus 

på både uppgiftsrelaterade och sociala förmågor. Forskning om OCB definierar istället vilka 

de beteenden är som ingår i konceptet (Bertlett, 2011a). 

 

Teorier 

Det finns två typer av inriktningar när det gäller medarbetare. Den ena 

inriktningen är de som utvecklas åt det självstyrande arbetssättet där självständighet 

dominerar, vilket gör att dessa personer inte är lika beroende av en överordnad ledare. Fokus 

läggs inte på det kollektiva samarbetet utan snarare på egna intressen. Den andra inriktningen 

ser fördelar i ett utvecklat interaktionsinriktat arbete där fokus läggs på att stärka samarbetet 

mellan chef och medarbetare, men även medarbetare emellan. En arbetsgrupp som 

koncentrerar sig på varaktiga relationer, gott samarbete och informationsutbyte samt 

engagemang anses ha ett väl utvecklat medarbetarskap. Detta kan jämföras med medarbetaren 

som är mer inriktad på egna lösningar och framgångar, vilket sällan fungerar bra i grupper. 

Samtliga medarbetare ingår i någon form av grupp och är därmed beroende av att den ska 

fungera. Vill man uppnå ett bra klimat hos en grupp medarbetare bör den förstnämnda 

medarbetarskapstypens utveckling förhindras. Genom att fokusera på en bra och tydlig 

kommunikation medarbetarna emellan, undviker man situationer som kan innebära splittring i 

arbetsgruppen eller en konfliktfylld kommunikation. Eget ansvar på arbetsplatsen handlar inte 
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om att jobba ensam och fokusera på den egna utvecklingen. Istället eftersträvas en jämn 

balans av initiativtagande och ansvar samtidigt som man arbetar och utvecklas framåt som 

grupp (Tengblad et al., 2007).  

   Bertlett (2011a) menar också att det finns en uppdelning av medarbetarskapet i 

form av två pelare, som båda är nödvändiga för att nå ett optimalt resultat. Det handlar dels 

om en social förmåga och dels en uppgiftsorienterad förmåga. Det är inte längre tillräckligt att 

enbart ha kunskap om det faktiska arbetet och sina arbetsuppgifter. Medarbetaren behöver 

även klara av sociala interaktioner med sina kollegor. En fungerande kommunikation 

medarbetare emellan är till stor del beroende av hur kommunikationen som helhet ser ut inom 

organisationen. Den i sin tur påverkas till stor del av ledningen och organisationsklimatet. För 

ett hållbart medarbetarskap och en god kommunikation är det viktigt att det som sägs också är 

det som görs. Argyris & Schön (1974) tar också upp betydelsen av att det som sägs stämmer 

överens med det som görs, i vad de kallar Modell II. Man talar om espoused theory, som är 

det som sägs, och theory-in-use vilket är det som faktiskt görs. Dessa måste vara 

överensstämmande för att ett gott medarbetarskap ska kunna utvecklas. Problem kan uppstå 

när individen inte är medveten om att det man säger inte är det man gör, samtidigt som 

omgivningen upplever en stor skillnad. Detta blir problematiskt för arbetslaget eftersom 

kommunikationen blir lidande. Man måste kunna lita på att önskade attityder och värderingar 

speglas i medarbetarens beteende. 

 

   Förtroende 

   och öppenhet  

 

 

 

Ansvarstagande   Gemenskap 

och initiativförmåga   och samarbete 

 

   

Engagemang 

   och meningsfullhet 

 

 Figur 1 

 Medarbetarskapshjulet (fritt tolkat efter Tengblad et al., 2007) 

 

Medarbetarskapshjulet, även kallat det myndiga medarbetarskapet (Hällsten & 

Tengblad, 2006), pekar på fyra begrepp som samverkar och därmed påverkar varandra. 
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Begreppen är förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och 

meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga. Det är en process där ett steg 

bygger på det tidigare och som tillsammans bildar ett fungerande medarbetarskap.  

1. Fokus läggs på förtroende och öppenhet mellan medarbetare och chefer men även 

mellan medarbetare. Det förutsätter en öppen och tydlig dialog inom gruppen där man 

reder ut oklarheter samtidigt som man respekterar varandras olikheter. Detta är något 

företagsledningen bör beakta och samtidigt ta ansvar för att det fungerar. 

2. Faktorerna ovan leder till att gemenskapen och samarbetet fungerar bättre och trivseln 

är högre i gruppen. Man arbetar aktivt för att stärka gemenskapen och delar på ansvar 

och arbetsuppgifter. Kompetensutbyte över avdelnings- och yrkesgränser bidrar till ett 

gott klimat. 

3. När var och en tar ansvar och bidrar till att gruppen arbetar tillsammans ökar också 

engagemang och meningsfullhet i arbetet. Man är mån om att göra bra ifrån sig och 

ledningen tar reda på vad som är viktigt för den enskilde medarbetaren och kan då 

stimulera dennes utveckling.  

4. Sista steget i medarbetarskapshjulet handlar om ansvarstagande och initiativförmåga. 

Man ger varandra utrymme att vara mer självgående, dock fortfarande inom ramen för 

ett gott medarbetarskap. Man tar initiativ och mer ansvar ges till de medarbetare som 

vill och kan hantera det. Medarbetarna har hittat balans mellan ansvar, initiativ och det 

egna välbefinnandet (Hällstén & Tengblad, 2006).  

Møller (1994) menar att många chefer idag vill ändra synen på ansvarstagande 

och därmed också vidga perspektivet på det man tidigare menat vara medarbetarskap. Att 

snabbt få önskade resultat är inte lätt eftersom det finns många dimensioner att ta i beaktning, 

både gällande medarbetarskapet men även dess relationer. Ansvaret för dessa förändringar 

läggs ofta på chefen som ensam tvingas ta hand om detta. Fokus läggs på ledarens prestation, 

ledarskapsstil och beteende. Om önskade resultat inte uppnås blir det chefens ansvar, inte hela 

gruppens. Detta menar Møller är ett stort problem. Chefen är enbart en del av hela 

organisationen och bör därför endast ansvara för en viss del. Man bör istället ifrågasätta 

chefens ansvarstagande i relation till medarbetarnas i vissa fall icke-ansvarstagande roll. 

Engagemang bör komma från samtliga medarbetare och istället för att leta problem bör 

energin läggas på att tillsammans lösa dem (Møller, 1994). Ackerman (2007) uttrycker att 

oavsett roll på arbetsplatsen så ska man som människa ta ansvar för sitt eget handlande och 

vid olika situationer fråga sig: ”vad kan jag göra?” (s. 29). 

                       Møller (1994) ser att det finns stora likheter mellan sport och medarbetarskap. 
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Centralt hos de båda är samarbete och förståelsen för att bäst resultat uppnås genom att lägga 

energin på rätt ställe och tillsammans jobba mot samma mål. I fotboll blir det faktiska mål, i 

medarbetarskapet handlar det om organisationens uppsatta mål och resultat. Om varje 

spelare/medarbetare jobbar hårt med stort engagemang och arbetar för sig själv och sitt lag 

blir de ett vinnande team.  

                      Det finns enligt Møller (1994) tre viktiga komponenter för ett lyckat 

medarbetarskap: ansvarstagande, lojalitet och initiativ. Dessa tre karaktärsdrag återfinns i den 

goda medarbetarens personlighet. 

 Ansvarstagande: Utan ansvarstagande i arbetsgruppen kan man inte uppnå 

initiativtagande eller hög lojalitet. Ansvarskänslan speglar även medarbetarens 

engagemang i strävan mot organisationens framgång. Utan ansvarskänsla är det svårt 

att uppnå engagemang och därför är ansvarstagande en förutsättning för ett bra 

medarbetarskap. Ansvarsrollen bör därför flyttas något från chefen till medarbetaren 

för att öka motivationen. Ansvar för den ekonomiska och juridiska biten står självklart 

ledningen alltid för.  

 Lojalitet: När ansvarstagande har blivit en självklar del i samarbetet har en stabil 

grund för lojalitet bildats. Lojalitet till organisationen innebär att medarbetaren är stolt 

att tillhöra den, jobbar hårt i motgångssituationer och gläds när företaget går bra. Inom 

samtliga organisationer finns alla nivåer av lojalitet. Hos många företag finns det en 

del medarbetare som ofta uttalar negativa kommentarer om kollegor eller 

organisationen i stort, vilket visar på låg lojalitet. De söker sig inte alltid vidare till 

andra arbetsplatser, vilket hade gynnat både individen och företaget.  

 Initiativ: Medarbetarskapets tredje byggsten kan först uppnås när man har en viss 

nivå av lojalitet och ansvarstagande. För att kunna ta initiativ behövs en viss mån av 

utrymme som kan skapas av ledningen eller den närmsta chefen. Idag är det vanligt att 

man lägger allt ansvar på chefen, medan man i en medarbetarskapsorganisation delar 

på ansvaret chefer och medarbetare emellan (Møller, 2009). 

Lojalitet är ett centralt och ständigt återkommande begrepp inom 

medarbetarskapsforskning och Allen och Meyer (1991, refererad i Ackerman, 2007) har tagit 

fram en modell bestående av tre olika nivåer av lojalitet: 

 Affektiv lojalitet – den innebär att medarbetaren har en emotionell anknytning till 

organisationen och väljer att stanna där för att man vill det. 

 Normativ lojalitet – här upplever medarbetaren en känsla av skyldighet gentemot 
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organisationen och stannar kvar för att man borde göra det. 

 Varaktighet – medarbetaren bedömer risker och kostnader om de skulle lämna 

organisationen och stannar kvar för att de måste göra det. 

 De flesta chefer och företag önskar ha medarbetare som känner den affektiva 

lojaliteten, där de på ett naturligt sätt identifierar sig med och engagerar sig i organisationen. 

Enligt Ackerman (2007) når man inte den affektiva lojaliteten genom att se till medarbetarnas 

behov. Han anser istället att de anställdas lojalitet utvecklas genom den egna viljan och 

engagemanget samt genom de förutsättningar de har. Kraft bör läggas på att arbeta med djup 

och närhet på arbetsplatsen för att kunna nå en inre lojalitet hos varje individ. Detta kan till 

exempel ske genom att man som chef bjuder in till individuella möten där man lyfter frågan 

om engagemang på ett mänskligt plan och diskuterar den enskilde medarbetarens drivkrafter. 

 

Medarbetarskap i grupp 

 

”Coming together is a beginning. Keeping together is a process. Working 

together is a success”. (Henry Ford, citerad i Tengblad et al., 2007, s. 106) 

 

De flesta medarbetare är en del av någon form av arbetsgrupp. Hur den gruppen 

arbetar och trivs tillsammans påverkar direkt effektiviteten och utvecklingen av 

verksamheten. På många arbetsplatser är individuella medarbetarsamtal en vanligt 

förekommande del i utvecklingsarbetet. Som komplement bör även grupputvecklingssamtal 

vara en naturlig företeelse i organisationen. De samtalen bör endast inriktas på ämnen som 

berör gruppens utveckling. Ansvaret för att en grupp ska utvecklas i rätt riktning ligger hos 

var och en i gruppen. Man kan utse en mötesarkitekt som ger gruppens medlemmar, d v s 

medarbetarna, utrymme att synas och höras. Mötesarkitekten hjälper gruppen att skapa en 

miljö med struktur där delaktighet och öppenhet uppmuntras, så att den gruppdynamiska 

processen kan fungera optimalt (Tengblad et al., 2007). 

Att ha välfungerande samarbete är väldigt viktigt för resultatet i organisationen 

(Tengblad et al., 2007). Gruppen kan dock stöta på problem om situationen är ny och därmed 

ovan. Har man tidigare endast arbetat i en välfungerande grupp som är i ständig utveckling, 

kan det vara svårare att ta sig an och tolka situationer där gruppen möter ett motstånd. Samma 

sak gäller om gruppen arbetat upp ett sätt att hantera motgångar på ett bra sätt, och ställs inför 

utmaningen att hantera situationer där det på andra sätt handlar om att lyfta varandra och 

ständigt utvecklas (Bertlett, 2011a). Olika situationsproblem kräver olika lösningar. Detta tas 
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upp i Bertletts avhandling (2011a), där man för att få en bred förståelse för medarbetarskapet 

gör skillnad mellan fyra olika situationer: 

 

 Individ-utveckling (IU) handlar om hur man kan agera för att stödja en kollega när 

denna har möjlighet att uppleva framgång i sitt arbete. Framgångssituationen kan 

också handla om möjligheten till gemensam professionell och personlig utveckling. 

 Individ-motgång (IM) handlar om hur man kan agera för att stödja en kollega när 

denna upplever motgång i sitt arbete. 

 Grupp-utveckling (GU) handlar om hur man kan agera för att stödja den arbetsgrupp 

man tillhör när denna har möjlighet att uppleva framgång i arbetet. 

Framgångssituationen kan också handla om möjligheten till gemensam professionell 

och personlig utveckling. 

 Grupp-motgång (GM) handlar om hur man kan agera för att stödja den arbetsgrupp 

man tillhör när denna upplever motgång i arbetet. 

Vad kostar det egentligen att ha ett dåligt fungerande arbetslag? Förutom ett 

försämrat mående hos medarbetaren blir den ekonomiska aspekten framträdande. Det är 

uppskattat att ca 20 % av produktionsförmågan går förlorad om man inte har ett fungerande 

samarbete mellan samtliga parter i organisationen (Tengblad et al., 2007). Istället för att lägga 

all energi på att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål, tar dåligt mående och frustration 

mer energi än nödvändigt. Problematiken med ett dåligt fungerande team utmärks av lågt 

självförtroende och brist på arbetstillfredsställelse och engagemang. Genom att satsa på ett 

ökat engagemang och medvetenhet hos medarbetaren och därmed skapa en känsla av 

sammanhang är utsikterna för ett bra resultat mycket bra (Hällstén & Tengblad, 2006). 

Dåligt fungerande arbetsplatser finns i alla möjliga verksamheter och 

organisationer och de kännetecknas av konflikter, intriger, dåliga prestationer och ett 

försämrat psykiskt mående hos inblandade medarbetare. Även om samtliga medarbetare är 

medvetna om problemet kan det ändå finnas kvar inom gruppen ett bra tag. Istället för att se 

till sig själv och fråga sig vad man som individ kan göra åt situationen, är det lättare att 

förvänta sig att andra gör det. Alternativt har man redan skaffat sig en negativ bild av sina 

kollegor och väljer därför att inte anstränga eller engagera sig i situationen. Det är först när 

man blir medveten om sin eget beteende som man bidra till förändring (Tengblad et al., 2007). 

Edgar Schein menar att en grupp är ”en samling människor som påverkar 

varandra, är psykologiskt medvetna om varandra och uppfattar sig själva som grupp” (1974, 

refererad i Tengblad et al., 2007, s. 109). Detta innebär att gruppen inte begränsas av antalet 
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medlemmar utan snarare av när medlemmar inte längre uppfyller ovan nämnda krav för 

grupptillhörigheten. Man måste titta på individen för att förstå dennes inverkan på och 

förståelse av medarbetarskapet. Tar varje medarbetare ansvar för arbetsuppgifter och 

relationsskapande på arbetsplatsen har man en jämn balans i gruppen och därmed bättre 

dynamik (Tengblad et al., 2007). 

 

Medarbetarskap och kön 

På arbetsplatser brukar man sträva efter att ha så jämn fördelning som möjligt 

mellan kvinnor och män. Gör de former av medarbetarskap som idag används att det blir 

lättare eller svårare att nå en jämn könsfördelning? Tengblad et al. (2007) resonerar kring 

detta i sin bok och frågar sig om övergången från ett outvecklat medarbetarskap till ett 

individuellt eller gruppfokuserat, kan göra att män tar mer initiativ och ansvar. Eller kan 

övergången leda till att stärka kvinnornas roll med sitt kollektiva tänkande? Tengblad et. al 

menar att de fördomar som råder kring kvinnligt och manligt kan inverka på chanserna att 

skapa ett mer aktivt medarbetarskap oavsett kön.  

Det finns en uppsjö av forskning kring genus och speciellt kring olikheter könen 

emellan. Hyde (2005) däremot har gjort en metaanalys angående hypotesen om könens 

likheter inom till exempel personlighet, kognitiva variabler och fysiska förmågor. Det visar 

sig att kvinnor och män, flickor och pojkar är mer lika än olika. Den enda betydande 

skillnaden som visade sig i hennes studie var inom motorisk förmåga, där männen låg högre. 

Skillnaden var speciellt stor efter puberteten då muskelmassa och skelettstorlek utvecklas 

olika för kvinnor och män. 

 

Medarbetarskap och ålder 

 Inställningen hos flera arbetsgivare är att man alltid ska rekrytera unga 

välutbildade personer. För att behålla de unga är det ofta de äldre som erbjuds 

avgångsvederlag vid avveckling av personal. Resultatet av detta kan bli att organisationen 

förlorar mycket kompetens och erfarenheter. De som har varit anställda en längre tid inom ett 

och samma företag, representerar dessutom ofta den kultur som symboliserar kärnan i 

organisationen. Poängen är dock att man kan anpassa medarbetarskapet så att det passar både 

yngre och äldre. Affärs- och verksamhetsidéer kan kompletteras med en personalidé som 

specificerar hur organisationen ser på medarbetarskap för de olika kategorierna, till exempel 

kvinnor och män, arbetare och tjänstemän eller äldre och yngre (Tengblad et al., 2007).  
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Syfte och hypoteser 

Kinlaw skriver redan på mitten av 1990-talet att nu verkar tiden vara inne för 

begreppet medarbetarskap och att konceptet kan ses som något mer än en teoretisk möjlighet. 

Trots det, så finns det efter 1995 inte så mycket forskning kring medarbetarskap och dess 

betydelse för ett tillfredsställande arbetsklimat och en företagsekonomisk framgång. Därför 

känns det aktuellt och relevant att göra en studie i ämnet.  

Målgruppen för undersökningen blev en anstalt inom Kriminalvården, där en av 

författarna till denna uppsats har arbetat under tre år. Att få ett mått på medarbetarskap för 

denna målgrupp ansågs intressant på grund av att oavsett tjänst är team-baserat arbete en 

central del för att verksamheten där ska fungera.  

Syftet med studien är att studera medarbetarskapet; om medarbetare skiljer sig åt 

i stilmönster och stilanpassning beroende på kön, anställningstid och utbildning, samt om det 

finns skillnader i medarbetarnas stilmönster och stilanpassning i motgångs- och utvecklings-

situationer. Följande hypoteser har ställts: 

 Hypotes 1: Det föreligger skillnader i medarbetarnas stilmönster mellan följande 

grupper: 

a) Kvinnor och Män 

b) Kort anställningstid och lång anställningstid 

c) Ej universitetsutbildad och universitetsutbildad 

 

 Hypotes 2: Det föreligger skillnader i förekomsten av stilmönster hos 

medarbetargruppen som helhet mellan situationerna individ-utveckling, individ-

motgång, grupp-utveckling och grupp-motgång. 

 

 Hypotes 3: Det föreligger skillnader i medarbetarnas stilanpassning mellan följande 

grupper: 

a) Kvinnor och Män 

b) Kort anställningstid och Lång anställningstid 

c) Ej universitetsutbildad och Universitetsutbildad 

 

 Hypotes 4: Det föreligger skillnader i medarbetarnas stilanpassning mellan 

situationerna individ-utveckling, individ-motgång, grupp-utveckling och grupp-

motgång. 
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Metod 

 

Denna studie har använt sig av en kvantitativ forskningsmetod som ämnade undersöka 

potentiella skillnader mellan olika grupper i deras syn på det egna ansvarstagandet i 

medarbetarskapet.  

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningen utfördes på en anstalt inom Kriminalvården Region Syd. På 

arbetsplatsen fanns fem olika typer av tjänster, varav samtliga var välkomna att delta i 

undersökningen. Uppdelningen av de olika tjänsterna togs inte med bland kategorierna 

eftersom samtliga i personalen ingick i någon form av team-baserat arbete och hade samtidigt 

ett nära samarbete med andra arbetsgrupper. Kategorisering av dessa ansågs dessutom kunna 

äventyra anonymiteten i undersökningen då vissa tjänster var färre och därmed ingick i 

mindre grupper.  

På arbetsplatsen fanns det dels många vikarier som arbetade allt från 25-100 %, dels 

fast anställda som arbetade heltid eller de som hade valt att gå ner i tid. För att begränsa 

urvalet gick undersökningen endast ut till dem som arbetade heltid, oberoende av 

anställningsform. Anställda som gick utbildning eller hade semester under hela enkätperioden 

kunde av förklarliga skäl inte delta. Utifrån ovanstående kriterier blev urvalet 94 personer. Av 

dessa erhölls 62 svar, varav 56 (60 %) var komplett ifyllda.  

Undersökningsdeltagarna delades upp enligt följande kategorier; kön, ålder, anställningstid på 

anstalten, anställningstid inom kriminalvården och utbildning. Könsfördelningen blev 30 % 

kvinnor och 70 % män. Fördelningen i övriga kategorier presenteras i tabell 1-4. 

 

Tabell 1 

Ålder 

20-29 år 30-39 år 40-49 år > 50 år 

    9     18     20      9 

 

Tabell 2 

Anställningstid på anstalten 

< 1 år 1-3 år 4-6 år 7-9 år > 10 år 

   6    14    11    10    15 

 



En Studie i Medarbetarskap i Relation till Situationer och Individrelaterade Variabler 

 

19 

 

Tabell 3 

Anställningstid Kriminalvården 

< 1 år 1-3 år 4-6 år 7-9 år > 10 år 

3 13 11 7 22 

 

Tabell 4 

Utbildning 

Gymnasium Yrkesutbildning < 60 univ.poäng > 60 univ.poäng 

8 7 22 19 

 

Fördelningen hos de olika kategorierna vi har lagt till i undersökningen skiljer sig inte 

nämnvärt från fördelningen hos personalstyrkan som helhet. Av de utdelade enkäterna var 

könsfördelningen 35 kvinnor och 59 män. Andelen heltidsanställda kvinnor på arbetsplatsen, 

37 % kan jämföras med procentsatsen i vårt urval, 30 %. Medelåldern för hela 

personalstyrkan låg på strax över 42 år, vilket kan jämföras med tabell 1.   

 

Mätinstrument 

   Enkätmetod användes för att nå ut till ett stort urval samtidigt som 

undersökningen skulle få fram ett mått på hur människor uppfattade ett visst fenomen 

(Svartdal, 2001). En standardiserad enkät användes och ett försättsblad med egna kategorier 

gällande grupperingar (kön, ålder, anställningstid på verksamhetsområdet, anställningstid 

inom kriminalvården samt utbildningsnivå) lades till.     

   För att få ett mått på vårt stickprovs medarbetarskap samlades data in med 

kortversionen av enkäten Ditt Medarbetarskap, självbedömning (Bertlett, 2011b). Enkäten 

innehöll 16 frågor uppdelade om fyra situationsvariabler: individ- utveckling (IU), individ- 

motgång (IM), grupp-utveckling (GU) och grupp-motgång (GM). Frågorna bestod av olika 

situationer som en medarbetare kan hamna i på sin arbetsplats. Varje situation följdes av fem 

förslag till åtgärd som vardera representerade ett specifikt stilmönster. 

Här är ett exempel:  

 

Din nya arbetskamrat ska utföra viktiga arbetsuppgifter. Han saknar tidigare erfarenhet 

och är osäker på om han kommer att klara arbetet. Vad gör du?  

A: Låter honom lära av sina misstag och utvecklas i egen takt 

B : Ger instruktioner och feedback på det arbete han utför 
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C: Tar kontakt för att stärka bådas professionella utveckling i arbetet 

D: Ger råd och stöd så att han känner sig trygg i sin nya roll 

E. Tar kontakt för att stärka bådas personliga utveckling både i och utanför arbetet 

 

De olika stilmönstren var outvecklat medarbetarskap, uppgiftsprofessionellt medarbetarskap, 

kollegialprofessionellt medarbetarskap, socialkollegialt medarbetarskap och socioemotionellt 

medarbetarskap. Deltagaren valde det alternativ som bäst beskrev hur denne skulle agera i 

aktuell situation. Genom att skatta sitt eget beteende i olika situationer fick man fram en bild 

av individens syn på engagemang i arbetsgruppen, vilken typ av stöd man uppfattar att en 

kollega behöver i olika situationer samt hur man ser på det egna ansvaret i gruppen. Svaren 

kodades sedan om och baserat på dessa fick man fram en persons stilmönster på den specifika 

frågan. Utifrån stilmönster räknade man sedan ut individens stilanpassning i de olika 

situationerna.   

Tillsammans med enkäten ingick även ett försättsblad med frågor gällande ålder, kön, 

anställningstid på anstalten, anställningstid inom kriminalvården och utbildningsnivå. Denna 

information var intressant för att kunna svara på våra hypoteser om eventuella skillnader 

mellan olika grupper på arbetsplatsen. Enkäten inleddes med ett kort informationsblad där 

författarna presenterade sig och kontaktuppgifter lämnades. Försöksdeltagaren fick även veta 

hur lång tid undersökningen skulle ta, slutdatum för inlämning och att deltagande var frivilligt 

och anonymt.  

 

Reliabilitet och Validitet 

Begreppet reliabilitet berättar hur tillförlitligt ett visst mått är, medan validitet är ett 

mått på hur mycket ett instrument faktiskt mäter det som avser att mäta (Svartdal, 2001). Ditt 

Medarbetarskap, självbedömning (Bertlett, 2011b) är en relativt ny enkät då forskning på 

området fortfarande är väldigt begränsad. Enkäten har genomgått en första runda av 

reliabilitets- och validitetsanalyser, vilka finns presenterade i enkätens manual (Bertlett, 

2011a). Resultaten av dessa analyser motsvarar uppsatta krav. Det bör dock tilläggas att 

enkäten är relativt ny med ett fortsatt behov av uppföljande reliabilitets- och 

validitetsanalyser.   

 

Procedur 

Efter ett godkännande från ansvarig chef att genomföra undersökningen på anstalten 

delades enkäten ut med hjälp av en lista från anstaltens personalavdelning över samtliga 
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heltidsarbetande. Frågeformuläret lades tillsammans med ett tomt kuvert i respektive 

deltagares postfack, alternativt delades ut till dem personligen. 

Samtidigt som enkäten delades ut fick deltagarna ett e-mail där frivilligheten att delta och 

personernas anonymitet betonades ännu en gång, samt att frågor gärna fick ställas till 

författarna. Undersökningsdeltagarna hade två veckor på sig att fylla i enkäten och efter halva 

tiden skickades en påminnelse ut.  

 

Databearbetning 

Alla enkätsvaren registrerades i SPSS Statistics 19. Data analyserades utifrån följande 

tre bakgrundsvariabler: kön, anställningstid på verksamhetsområdet och utbildning. Detta 

gjordes för att begränsa studien samtidigt som dessa tre individrelaterade variabler gav en god 

bild av gruppen i deras medarbetarskap. Beroende på för få svar under respektive 

svarsalternativ i kategorierna anställningstid och utbildning, slogs fem respektive fyra grupper 

ihop till två. Vad det gäller lägsta antal deltagare för två grupper tycks det inte finnas tydliga 

riktlinjer (Aron, Aron & Coups, 2009). Anställningstid på anstalten som från början var fem 

grupper fördelades i två grupper, 0-6 år och mer än 7 år. Utbildningsnivån som från början var 

fyra kategorier delades upp till två, där gymnasium och yrkesutbildning slogs samman till en 

grupp, och de som hade studerat vid universitet blev en grupp.  

Genom statistikprogrammet STATISTICA kodades svaren för att få fram varje 

individs poäng gällande stilmönster och stilanpassning i medarbetarskapet. Stilmönster mättes 

genom att ta fram frekvensen av individens val av stil. Svaren kunde ge 0-4 poäng beroende 

på vilket svar som lämpade sig bäst i den givna situationen, där 4 poäng var det mest lämpliga 

svaret. Utifrån detta räknades ett medelvärde ut för individens stilanpassning. När poäng för 

samtliga stilmönster och stilanspassning var klara gjordes dataanalyser i form av t-test och 

beroende ANOVA på de utvalda kategorierna för att få fram svar på våra hypoteser. T-test 

användes för att göra jämförelser inom kategorierna kön, anställningstid och utbildning i 

relation till stilmönster och stilanpassning. Beroende ANOVA genomfördes för att se om det 

fanns signifikanta skillnader i hela gruppens stilmönster respektive stilanpassning i de fyra 

olika situationerna individ-utveckling, individ-motgång, grupp-utveckling och grupp-

motgång. 
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Resultat 

 

   Inmatningen av data i SPSS följdes av analyser för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Ett flertal t-test och ANOVOR genomfördes och deskriptiv statistik i form av 

medelvärden och standardavvikelser togs fram. 

 

Hypotes 1: Det föreligger skillnader i medarbetarnas stilmönster mellan följande grupper: 

a)      Kvinnor och Män 

b)      Kort anställningstid och Lång anställningstid 

c)      Ej universitetsutbildad och Universitetsutbildad 

 

Resultat hypotes 1 

                     Tabell 5 baseras på analyser för att besvara hypotes 1, och presenterar 

medelvärden, standardavvikelser och t-värden för de olika stilmönster som grupperna kan 

utöva i sitt medarbetarskap. De olika stilarna är OM, MS1, MS2, MS3 och MS4. Innebörden 

av dessa stilar har beskrivits tidigare i inledningen i uppsatsen. 

                     Inga signifikanta skillnader hittades mellan kvinnor och män. Vid jämförelse av 

grupperna kort respektive lång anställningstid, upptäcktes en signifikant skillnad i stilen 

socioemotionellt medarbetarskap (MS4) gällande situation individ-motgång. De som har varit 

anställda 6 år eller mindre utövar denna stil oftare än de som har varit anställda längre tid. I 

situation grupp-utveckling använde de som varit anställda 7 år eller mer, oftare en 

uppgiftsprofessionell stil än de som varit anställda kortare tid. 

                     Gällande jämförelser av grupperna inom utbildning fanns också signifikanta 

skillnader. För de som inte hade någon universitetsutbildning var det vanligare med en 

uppgiftsprofessionell stil vid situationer rörande individ-utveckling, i relation till de med 

universitetsutbildning. Vidare var det vanligare för de utan universitetsutbildning, att i 

situationer med individ-motgång oftare bruka ett kollegial-professionellt stilmönster. 
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Tabell 5                   

M, SD och t-värden gällande frekvensen av stilmönster mellan grupper.               

Situation Stil     M             SD           t-värde   

  Kvinna Man Kort Lång Ej  Univ.  Kvinna Man  Kort Lång Ej   Univ.  Kvinna/ Kort/Lång Ej univ/ 

    anst. anst. univ. utb
d
    anst. anst. univ. utb  Man anst.tid Univ. 

        tid
a
 tid

b
 utb

c
         tid tid utb     df=54 df=54 df=54 

 OM 0.53 0.69 0.52 0.80 0.60 0.66  0.62 0.80 0.57 0.91 0.63 0.79  -0.75 -1.42 -0.26 

 MS1 0.71 0.56 0.65 0.56 1.00 0.46  0.77 0.72 0.76 0.71 0.93 0.60  0.66 0.43 2.55* 

IU MS2 1.82 2.13 2.03 2.04 1.87 2.10  1.06 1.03 1.05 1.02 0.83 1.09  -1.02 0.03 -0.74 

 MS3 0.59 0.28 0.45 0.28 0.33 0.39  0.71 0.61 0.77 0.46 0.49 0.70  1.65 0.98 -0.29 

  MS4 0.35 0.33 0.35 0.32 0.20 0.39   0.77 0.53 0.66 0.56 0.41 0.67   0.11 0.21 -1.03 

 OM 0.12 0.18 0.13 0.20 0.13 0.17  0.33 0.39 0.34 0.41 0.35 0.38  -0.57 -0.71 -0.33 

 MS1 0.71 0.79 0.71 0.84 0.73 0.78  0.77 0.80 0.78 0.80 0.80 0.79  -0.39 0.61 -0.20 

IM MS2 1.35 1.05 1.03 1.28 1.47 1.02  0.70 0.69 0.66 0.74 0.74 0.65  1.50 -1.33 2.17* 

 MS3 0.24 0.51 0.42 0.44 0.53 0.39  0.56 0.64 0.62 0.65 0.64 0.63  -1.54 -0.12 0.75 

  MS4 1.59 1.46 1.71 1.24 1.13 1.63   0.80 0.88 0.74 0.93 0.74 0.86   0.51 2.11* -1.20 

 OM 0.41 0.31 0.35 0.32 0.27 0.37  0.62 0.52 0.61 0.48 0.59 0.54  0.65 0.23 -0.60 

 MS1 0.29 0.67 0.35 0.80 0.47 0.59  0.59 0.70 0.55 0.76 0.52 0.74  -1.92 -2.53* -0.57 

GU MS2 1.35 1.03 1.29 0.92 1.27 1.07  0.79 0.78 0.74 0.81 1.03 0.69  1.44 1.78 0.67 

 MS3 1.41 1.44 1.45 1.40 1.53 1.39  0.80 1.05 0.93 1.04 1.13 0.92  -0.09 0.20 0.49 

  MS4 0.53 0.56 0.55 0.56 0.47 0.59   0.87 0.79 0.81 0.82 0.74 0.84   -0.15 -0.50 -0.48 

 OM 0.41 0.54 0.42 0.60 0.73 0.41  0.62 0.91 0.62 1.04 1.03 0.74  -0.52 -0.81 1.28 

 MS1 0.47 0.77 0.71 0.64 0.47 0.76  0.72 0.93 0.94 0.81 0.64 0.94  -1.18 0.29 -1.10 

GM MS2 0.76 0.67 0.77 0.60 0.40 0.80  0.90 0.96 0.99 0.87 0.63 1.01  0.36 0.69 -1.45 

 MS3 1.94 1.51 1.48 1.84 1.73 1.61  1.44 1.36 1.24 1.55 1.39 1.39  1.07 -0.96 0.29 

  MS4 0.41 0.51 0.61 0.32 0.67 0.41   1.00 0.85 0.96 0.80 0.82 0.92   -0.39 1.22 0.93 
Notering: * = p < 0.05, a=Anställd 6 år eller mindre, b=Anställd 7 år eller mer, c=Ej universitetsutbildad, d=Universitetsutbildad. IU=Individ-

utveckling, IM=Individ-motgång, GU=grupp-utveckling, GM=Grupp-motgång. OM=Outvecklat medarbetarskap, MS1=Uppgiftsprofessionellt 

medarbetarskap, MS2=Kollegialprofessionellt medarbetarskap, MS3=Socialkollegialt medarbetarskap, MS4=Socioemotionellt medarbetarskap   
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Hypotes 2: Det föreligger skillnader i förekomsten av stilmönster hos medarbetargruppen 

som helhet mellan situationerna individ-utveckling,  individ-motgång, grupp-utveckling och 

grupp-motgång. 

 

Resultat hypotes 2 

   I tabell 6 och 7 presenteras värden för de anställda som en grupp. Tabell 7 visar 

att det fanns signifikanta resultat i fyra av de fem stilmönstren. Genom att titta på 

effektstorleken (Eta squared) kan man se hur mycket situationen påverkar den procentuella 

relationen mellan situationsvariabel och stilmönster, alltså vilken medarbetarskapsstil 

medarbetaren väljer i den aktuella situationen. 

 

Tabell 6           

M och SD för frekvensen av varje stilmönster i situationerna individ-

utveckling (IU), individ-motgång (IM), grupp-utveckling (GU) och grupp-

motång (GM)._________________________________________________ 

Stil       M        SD   

  IU IM GU GM  IU IM GU GM 

OM  0.64 0.16 0.34 0.50  0.75 0.37 0.55 0.83 

MS1  0.61 0.77 0.55 0.68  0.73 0.79 0.69 0.88 

MS2  2.04 1.14 1.13 0.70  1.03 0.70 0.79 0.93 

MS3  0.38 0.43 1.43 1.64  0.65 0.63 0.97 1.38 

MS4   0.34 1.50 0.55 0.48   0.61 0.85 0.81 0.89 
Notering: OM=Outvecklat medarbetarskap, MS1=Uppgiftsprofessionellt medarbetarskap, 

MS2=Kollegialprofessionellt medarbetarskap, MS3=Socialkollegialt medarbetarskap, MS4=Socioemotionellt 

medarbetarskap. IU=Individ-utveckling, IM=Individ-motgång, GU=Grupp-utveckling, GM=Grupp-motgång. 

 

Tabell 7      

ANOVA - analys av skillnaderna i stilmönster mellan 

situationerna. 

Stil Wilks´ F df Sig Eta  

  Lambda     p squared 

OM .65 9.57 (3, 53) .0001 .35 

MS1 .95 1.01 (3, 53) .398 .05 

MS2 .44 22.20 (3, 53) .0001 .56 

MS3 .41 25.81 (3, 53) .0001 .59 

MS4 .45 21.93 (3, 53) .0001 .55 
Notering: OM=Outvecklat medarbetarskap, MS1=Uppgiftsprofessionellt medarbetarskap, 

MS2=Kollegialprofessionellt medarbetarskap, MS3=Socialkollegialt medarbetarskap, MS4=Socioemotionellt 

medarbetarskap 

 

   I samband med ANOVA-analyserna gjordes post-hoc tester i form av 

Bonferroni, för att se mellan vilka situationer som skillnaderna i medarbetarnas stilmönster 

fanns. De signifikanta skillnaderna presenteras här. 
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   När gruppen använde ett outvecklat medarbetarskap (OM), så skedde det 

signifikant oftare i situation individ-utveckling jämfört med både situation individ-motgång 

och grupp-utveckling. Detta kan man även se på medelvärdena i tabell 6. Mellan situation 

individ-motgång och grupp-motgång hittades också en signifikant skillnad i frekvensen av 

stilmönster OM.  

   Inga signifikanta resultat kom fram rörande stilmönster uppgiftsprofessionellt 

medarbetarskap (MS1).                                                                                                     

 Gällande stilen kollegialprofessionellt medarbetarskap (MS2) så var det 

signifikanta skillnader mellan alla situationerna, förutom mellan situation individ-motgång 

och grupp-utveckling. Stilen MS2 användes signifikant oftare i situation individ-uteckling 

jämfört med alla de andra tre situationerna. 

    Det fanns fyra skillnader i stilmönster MS3, socialkollegialt medarbetarskap. 

Den användes sammanfattningsvis oftare i gruppsituationerna än i individsituationerna. Den 

största differensen var mellan situation individ-utveckling och grupp-motgång.  

    För den sista stilen socioemotionellt medarbetarskap (MS4) påträffades även här 

signifikanta olikheter mellan situationerna. Stilen var mest vanlig i individ-motgång jämfört 

med alla de andra situationerna. Störst skillnad var mellan individ-motgång och individ-

utveckling. 

 

Hypotes 3: Det föreligger skillnader i medarbetarnas stilanpassning mellan följande grupper: 

a) Kvinnor och Män 

b) Kort anställningstid och Lång anställningstid 

c) Ej universitetsutbildad och Universitetsutbildad 

Resultat hypotes 3 

   Tabell 8 visar resultatet av de analyser som gjordes för att svara på hypotes 3. 

Det fanns inga signifikanta resultat i stilanpassning mellan grupperna. 
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Tabell 8                  

M, SD och t-värden gällande stilanpassning mellan grupper.           

                  

Situation     M             SD           t-värde   

 Kvinna Man Kort Lång Ej  Univ.  Kvinna Man Kort Lång Ej  Univ.  Kvinna/Man Kort/Lång 

Ej 

univ/ 

   anst. anst. univ. utb
d
    anst. anst. univ. utb   anst.tid Univ. 

   tid
a
 tid

b
 utb

c
     tid tid utb   df=54 df=54 df=54 

                  

IU 10.18 9.62 10.03 9.98 9.60 9.85  3.13 2.91 2.47 3.50 2.64 3.10  0.65 0.69 -0.28 

IM 12.12 10.79 11.23 11.16 11.67 11.02  2.37 2.52 2.63 2.44 1.95 2.71  1.84 0.10 0.84 

GU 10.47 10.77 10.81 10.52 9.93 10.95  2.32 2.13 2.23 2.14 2.31 2.09  -0.47 0.49 -1.57 

GM 10.06 9.49 9.81 9.48 9.20 9.83   2.22 2.38 1.99 2.77 2.93 2.08   0.84 0.50 -0.89 
Notering: a=Anställd 6 år eller mindre, b=Anställd 7 år eller mer, c=Ej universitetsutbildad, d=Universitetsutbildad. IU=Individ-utveckling, 

IM=Individ-motgång, GU=Grupp-utveckling, GM=Grupp-motgång. 
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Hypotes 4: Det föreligger skillnader i stilanpassning hos medarbetargruppen som helhet 

mellan situationerna individ-utveckling,  individ-motgång, grupp-utveckling och grupp-

motgång. 

 

Resultat hypotes 4 

  För att besvara den sista hypotesen i denna studie, genomfördes dataanalyser för 

att ta fram resultat gällande vilken nivå stilanpassningen låg på för hela urvalet i de olika 

situationerna, och om dessa skiljde sig åt. Resultaten presenteras i tabell 9 och 10. 

 

 

Tabell 9     
M och SD för stilanpassning mellan situationerna individ-utveckling (IU), individ-

motgång (IM), grupp-utveckling (GU) och grupp-motgång (GM)._____________ 

Situation M SD   

IU 9.79 2.96   

IM 11.20 2.53   

GU 10.68 2.18   

GM 9.66 2.33   
Notering: IU=Individ-utveckling, IM=Individ-motgång, GU=Grupp-utveckling, GM=Grupp-motgång. 

 

 

Tabell 10 

ANOVA - analys av skillnaderna i stilanpassning mellan situationerna._________ 

 Wilks´ F Df Sig Eta 

  Lambda     P squared 

Stilanpassning .76 5.48 (3, 53) .002 .24 

 

   Eftersom statistiken visade ett signifikant värde i jämförelsen mellan 

stilanpassningen i de olika situationerna, så gjordes en komplettering med ett post-hoc test i 

form av Bonferroni för att se var skillnaderna låg. Resultatet visade tre signifikanta skillnader. 

Den största differensen visade att stilanpassningen var signifikant bättre i individ-motgång 

jämfört med grupp-motgång. Det var även en signifikant skillnad i gruppens nivå av 

stilanpassning mellan situation individ-utveckling och situation individ-motgång. Även här 

var stilanpassningen högre i situationen individ-motgång. Ett tredje signifikant resultat erhölls 

och det visade att respondenterna var bättre på att anpassa sig i situationer av grupp-

utveckling än i situationer av grupp-motgång. 
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Diskussion 
 

    Syftet med denna studie var att belysa medarbetarskapet, det vill säga individers 

förmåga till kollegialt samarbete och problemlösning, utveckling, anpassning och 

ansvarstagande. Vi ville se om det fanns signifikanta skillnader mellan medarbetarnas 

stilmönster och stilanpassning i relation till bakgrundsvariablerna kön, anställningstid och 

utbildningsnivå, och i relation till olika situationsdimensioner.  

 

Resultat stilmönster 

 Det visar sig i vårt urval att det inte finns så stora skillnader i medarbetarnas 

stilmönster beroende på könstillhörighet, anställningstid och utbildningsnivå i relation till 

situation. Det finns till exempel inga skillnader mellan kvinnor och män. Några få stilar är 

mer frekventa beroende på anställningstid och utbildningsnivå. Däremot när jämförelser görs 

på hela gruppen och olika situationer upptäcks ett flertal betydande skillnader gällande 

stilmönster. Av de fem olika stilmönstren så finns det signifikanta skillnader i fyra av dem. 

Detta tolkar vi som att situationen medarbetaren hamnar i på arbetsplatsen, har större 

betydelse för vilken stil denne väljer, jämfört med de individrelaterade variablerna.  

 

Resultat stilanpassning  

   Resultatet av analyserna kring tänkbara skillnader i stilanpassning mellan 

variablerna kön, anställningstid och utbildning visar att det inte finns några signifikanta 

skillnader alls. Vi trodde först och främst att det skulle finnas en skillnad i både stilmönster 

och anpassning i medarbetarskapet kopplat till kön. Det visar sig att när enkäten enbart går ut 

till heltidsanställda medarbetare, så är uppdelningen mellan könen snedfördelad och består av 

37 % kvinnor och 63 % män. Det är en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen och det kan 

delvis förklaras av att andelen kvinnor som arbetar deltid eller är föräldralediga är fler än 

antalet män. Det hade varit intressant att se om skillnad föreligger i kategorin kön, om 

fördelningen varit mer jämn. En annan slutsats kan vara som Hyde (2005) har sett i sin 

metaanalys att kvinnor och män är mer lika än olika.  

   En skillnad förväntades även mellan de som var universitetsutbildade och de 

som inte hade läst på universitetet, då vi trodde att man genom utbildning kan utveckla ett 

annat sorts tänk och kanske ha ett bredare perspektiv på medarbetarskapets roll. Med detta 

inte sagt att enbart universitetsutbildning i sig påverkar människors inställning, snarare är det 

en av de faktorer som påverkar vårt sätt att resonera och se på saker och ting. Andra faktorer 
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som kan påverka beteende och attityder är personlighet och arbets- och livserfarenhet. I 

kategorin utbildning finns som sagt inte heller någon signifikant skillnad gällande 

stilanpassning.  

   Vår hypotes gällande anställningstid var att skillnader skulle finnas då man 

potentiellt skulle se på medarbetarskapt annorlunda om man har arbetat inom organisationen 

en kortare eller en längre tid. Medarbetaren kan tänkas ha en större förståelse för de problem 

som skulle kunna uppstå, och därmed kanske anpassa sig bättre. Vår tolkning av resultatet är 

att även om undersökningsdeltagarna representeras av både kvinnor och män med olika 

utbildningsnivåer och antal år på arbetsplatsen, så arbetar man ändå på liknande sätt. De har 

hittat en någorlunda gemensam grund och anpassar sig sedan därefter. Arbetsgruppen har till 

synes en gemensam uppfattning om medarbetarskapet och arbetar utifrån det tillsammans.   

   Djupanalyser i stilanpassning gällande gruppen som helhet i olika situationer, 

visar däremot att det finns skillnader. Man kan se signifikanta skillnader i hur gruppen 

anpassar sitt medarbetarskap beroende på om det är en situation i motgång eller i utveckling 

och om det är grupp- eller individrelaterat. Gruppens medelvärden i stilanpassning är högst i 

situationer som karaktäriseras av individ-motgång följt av grupp-utveckling. Tänkbara resultat 

hade kunnat vara att gruppen arbetar bättre i antingen motgång- eller utvecklingssituationer, 

eller att man arbetar bättre i individ- eller grupprelaterade situationer. Denna samstämmighet i 

beteendet finns inte då resultatet är blandat. En försiktig slutsats kan dock vara att stickprovet 

är duktiga i sin stilanpassning både i situationer innehållande motgång, utveckling, i grupp 

och individuellt. En annan tanke kan vara att medarbetare i individuella motgångssituationer 

tar ett större ansvar än vad chefen gör. Gemenskapen i gruppen kan ha stärkts för att chefens 

engagemang varit lågt i motgångssituationer, och då tar gruppen tag i uppgiften istället. 

 

Studiens begränsningar 

   De begränsningar som vi kan se i denna studie består främst av en kort teoridel 

då det inte finns mycket forskning gjord inom ämnet. De fåtal böcker och vetenskapliga 

artiklar som finns inom medarbetarskap har studerats. I forskning kring arbetsplatsens 

funktion och utveckling, har fokus ofta inte legat på medarbetaren utan snarare på ledaren och 

dennes egenskaper. Även om dessa två perspektiv har en tydlig koppling, har denna studie 

valt att endast fokusera på medarbetarskapet och är därför inte kopplat till ledarskapsstil. Man 

kan dock se det som att ledaren, trots större ansvar och befogenheter, är en del av 

medarbetarskapet eftersom samtliga medarbetare, som tidigare nämnts är en del av ett 

arbetslag. För att få ett bredare perspektiv på arbetsplatsens funktionalitet och framgång, hade 
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man kunnat undersöka både medarbetarskap och ledarskap, men i brist på tid och utrymme 

gjordes valet att i denna undersökning enbart belysa medarbetarskapet.   

   En fördel med enkätundersökning är att den är snabb, effektiv, billig och att man 

når ut till många individer. Som respondent har man möjlighet att svara när det passar bäst. 

Det finns dock några nackdelar, som till exempel låg svarsfrekvens, bristande kontroll och att 

undersökningsdeltagarna svarar så som de tror att de förväntas svara. Om social önskvärdhet 

spelat in i denna studie är svårt att veta.  

   För att kunna garantera anonymiteten valde vi att inte ha med tjänst/position 

som bakgrundsvariabel. Anledningen är att det på den undersökta arbetsplatsen endast finns 

fyra personer med personalansvar, och därmed är risken stor att inte kunna garantera 

anonymitet. Med tanke på att en av författarna till denna uppsats har arbetat tre år på 

arbetsplatsen, har många personliga relationer utvecklats. I samband med undersökningen 

uppkom många frågor från personalen gällande anonymitet och om författarna skulle kunna 

spåra svar eller på andra sätt kunna se vad den enskilde individen har svarat. Tillsammans 

med ålder, utbildning och anställningstid hade det varit svårt att garantera att respondentens 

individuella svar inte skulle kunna identifieras av författarna. Vill man urskilja kategorier på 

en detaljerad nivå är det fördelaktigt att inte ha en personlig relation till människorna på 

arbetsplatsen i fråga. 

   Med den bakgrunden valde vi att se dessa fyra personer som medarbetare och 

som en naturlig del av arbetsgruppen som helhet och inte skilja på om man hade en 

chefsposition eller inte. I efterhand hade det kanske varit intressant att se om personer i 

ledarroll skiljer sig i sitt medarbetarskap eftersom de inte arbetar på samma sätt och inte är del 

av samma arbetssituationer. Hade arbetsplatsen haft ett större antal anställda och fler i ledande 

position, hade valet att ha med tjänst/position som bakgrundsvariabel varit mer självklart.  

   Den externa validiteten i studien anses vara låg. Det går inte att generalisera 

resultatet då det är begränsat till den specifika arbetsplatsen. För att dra allmänna slutsatser 

behöver fler undersökningar på ett större antal arbetsplatser göras. 

 

Studiens styrkor 

   Styrkan i denna studie är att det är ett relativt nytt forskningsämne och därmed 

belyser den ett område som man tidigare inte tittat så mycket på. Medarbetarskap som 

koncept är i sig relativt nytt och därmed är forskning inom området knapphändig. I det som 

gjorts har man främst diskuterat vad som krävs för att uppnå ett gott medarbetarskap. Det har 

på senare år framkommit teorier och vissa modeller som beskriver vad ett gott 
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medarbetarskap anses vara. Däremot är det fortfarande brist på instrument för att kunna mäta 

det. Enkäten Ditt Medarbetarskap, självbedömning (Bertlett, 2011b) är därför högst aktuell. 

   Instrumentet ger en möjlighet att mäta det individuella medarbetarskapet utifrån 

olika situationer och därmed få fram hur personer resonerar kring vad en viss situation kräver. 

Genom att man får fram både personens stilmönster, var han eller hon ligger i sin utveckling 

av det egna medarbetarskapet och personens stilanpassning, hur väl man anpassar insatsen 

beroende på situation, kan man utläsa mycket om medarbetarskap och beteende. Man kan 

även välja att djupanalysera antingen arbetsgruppen som helhet eller välja att dela upp den i 

mindre kategorier för att se om det finns skillnader i agerande i medarbetarskap om 

förutsättningar är olika. Det är intressant att se var gruppen som helhet ligger på skalan av 

medarbetarskap, men mer information kunde fås när man delade upp i kategorier och 

undersökte om skillnader fanns mellan olika grupper. 

 Diskussion kring valet av bakgrundsvariabler i denna studie har förts, huruvida 

andra kategorier hade gjort att studien resulterade i signifikanta skillnader gällande 

stilanpassning. Vår tolkning är att medarbetarskapet inte skiljer sig nämnvärt beroende på om 

du är kvinna eller man eller om du har varit anställd en kortare eller längre tid. Baserat på 

litteratur vi har tagit del av (Ackerman, 2007; Møller, 1994; Tengblad et al., 2007) påverkas 

utvecklingen av medarbetarskapet mer av personlighet, tankar och attityder.  

 

Förslag på medarbetarutveckling  

   Det är centralt att ledaren för organisationen vidgar sin syn och lyfter upp 

begreppet medarbetarskap. Man kan till exempel ge anställda mer utrymme och stöd, dels för 

att medarbetaren ska få möjlighet att utvecklas personligt och professionellt, men också för att 

kunna bidra maximalt till verksamhetens framgång. Ledningen och cheferna har stor inverkan 

på klimatet på arbetsplatsen och om öppen kommunikation och eget initiativtagande främjas, 

blir arbetsmiljön bättre för samtliga (Tengblad et al., 2007). Vidare är det bra om ledaren och 

medarbetaren utvecklar en god plattform för kommunikation. Då är det bland annat lättare för 

chefen att se vad varje enskild medarbetare behöver för att kunna göra ett så bra jobb som 

möjligt. Det hänger inte på den enskilde medarbetaren att se till att klimatet på arbetsplatsen 

är bra, det är en process som kräver deltagande av samtliga medarbete, inklusive chefen. Ett 

gott medarbetarskap är ingenting man ensam kan representera utan snarare något man arbetar 

upp tillsammans. Däremot kan olika individers personlighet innebära olika förutsättningar för 

en god utveckling i sitt medarbetarskap (Møller, 1994). 

  Trots stöd från chef och organisation är det den enskilde individen som har 
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ansvar för sitt beteende och sina relationer till arbetskamrater, chef och organisation. 

Ackerman (2007) ser det som ett förhållningssätt, att var och en kan välja att kliva fram och ta 

ansvar i sin medarbetarroll. Valen är något som kommer inifrån individen och därför är det 

inte yrkesskickligheten som behöver utvecklas, utan snarare personen bakom yrkesrollen. För 

att få medarbetarna att kliva fram kan det behövas någon form av kontinuerlig utbildning i 

medarbetarskap, där man vill lyfta fram och öka det aktiva deltagandet hos var och en för att 

utveckla arbetsplatsen (Tengblad et al., 2007).   

   Denna utbildning kan till exempel ske i form av team-dagar för medarbetare, där 

man jobbar för att öka känslan av deltagande och engagemang och få ett bättre samspel med 

varandra. Utvecklingssamtal individuellt och på gruppnivå är andra viktiga verktyg för att 

lyfta medarbetarskapet. Där kan man uttrycka förväntningar och behov på ett djupare plan och 

aktivt arbeta för utveckling av både individ och organisation. En rak och tydlig 

kommunikation mellan medarbetare och chef främjar ett bra samarbete, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för en välmående personal som presterar bra. 

 

Framtida forskning inom området 

   Medarbetarskap som fenomen är intressant att studera ur ett arbets- och 

organisationspsykologiskt perspektiv. Genom att lyfta fram begreppet och genomföra mer 

forskning inom området kan man öka och förbättra organisationers utveckling och framgång. 

Enkäten Ditt medarbetarskap, självbedömning (Bertlett, 2011b) är nyligen framtagen och 

behöver användas i ytterligare undersökningar. Framtida forskning behöver fokusera mer på 

denna typ av studier, i enighet med hur mycket forskning som finns inom ämnet ledarskap och 

organisationsutveckling. Fördjupad förståelse för den tredje byggstenen medarbetarskap ökar 

möjligheterna till att skapa välmående, effektiva och framgångsrika organisationer.  
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