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Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt 
medarbetare upplever och lär av sitt medarbetarskap samt hur de upplever 
medarbetarskapets betydelse för den lärande organisationen. En kvalitativ 
intervjustudie med 11 medarbetare på två olika lärosäten i Sverige har 
genomförts med hjälp av intervjutekniken @ography, vilket innebär 
intervjuer gjorda via e-post. Resultatet visar att gemenskap, samarbete, 
ansvar och jämställdhet upplevs som betydelsefullt. Det är även viktigt att 
medarbetare är delaktiga i processen, att kompetensen tas tillvara på samt att 
det finns utrymme för utveckling och lärande. Att utbyta samt besitta 
kunskap om mer än sina egna arbetsuppgifter upplevs även som 
betydelsefullt. Tolkningen av resultatet visar att respondenterna har en bred 
uppfattning kring hur en lärande organisation får en trivsam arbetsmiljö, 
men respondenternas upplevelser är tämligen samstämmiga med teorierna. 
En generell slutsats som kan dras utifrån studies resultat är att 
medarbetarskapet är relativt välutvecklat, men att det dock råder splittrade 
upplevelser kring detta. Respondenterna upplever överlag att 
medarbetarskapet är gott, framför allt inom den närmsta miljön. 
 
Nyckelord: medarbetarskap, medarbetare, lärande, organisation, @ography, 
pedagogik. 
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Abstract: The aim of this study is to develop knowledge about how 
employees perceive and learn from their empowerment and how they 
perceive the importance of teamwork in a learning organization. A 
qualitative interview study with 11 employees at two different universities 
in Sweden has been completed using the interview technique @ography, 
which means interviews made by e-mail. The results indicated that 
community, cooperation, responsibility and equality are perceived as 
significant. It is also important that employees are involved in the process, 
that the competence is used, and that there are room for development and 
learning. To exchange and possess knowledge of more than their own work 
is also perceived as important. The interpretation of the results indicates that 
the respondents have a wide understanding of how a learning organization 
can be a pleasant working environment. But the respondent’s experiences 
are fairly consistent with the theories. A general conclusion that can be 
drawn from this study's results are that the empowerment is relatively well 
developed, however there are separated experiences about this. Respondents 
generally feel that employeeship is good, especially in the immediate 
environment. 

Keywords: employee, employees, empowerment, organization, learning, @ography, 
pedagogy. 
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1.1 Inledning  

Studien är en kvalitativ intervjustudie där syftet med studien är att undersöka på vilket sätt 
medarbetare upplever och lär av sitt medarbetarskap samt hur de upplever medarbetarskapets 
betydelse för den lärande organisationen. 

Att vi valde att göra vår undersökning just inom högskolan är på grund av vårat eget intresse 
och nyfikenhet. Vi är båda sedan flera års tid aktiva och studerande på lärosäten och har 
därmed haft en del kontakt med den här formen av verksamhet tidigare. Genom det så väcktes 
iden och vår nyfikenhet kring ämnet. Frej (2010) beskriver att forskningen ofta styrs utifrån 
ledningens perspektiv, och på så vis kom vi sedan fram till vårt syfte där vi vill framhäva hur 
medarbetare på högskola/universitet själva ser på sitt lärande och hur de lär av 
medarbetarskapet, vilket sedan i sin tur även kan verka utvecklande och främjande för 
medarbetarskapet.  För att lärande organisationer ska kunna utvecklas och fungera på ett 
tillfredställande sätt så är det viktigt att medarbetare är engagerade i både arbetet och i det 
rådande medarbetarskapet. Järlefors & Malmkvist (2010) förklarar att; 

 Medarbetaren kan ses som en betydelsefull del av en organisation. Trots detta finns det en 
tydlig fokusering på ledaren och dennes betydelse för företaget inom den moderna 
organisationsforskningen. Ledarens möjligheter att påverka en medarbetares agerande kan 
dock antas vara begränsad. Inom tjänsteorganisationer benämns ofta medarbetaren som 
verksamhetens viktigaste resurs. Om denne betraktas som den mest betydelsefulla faktorn 
torde forskningen om medarbetares agerande vara ett väl utvecklat område (Järlefors  
Malmkvist, 2010 sid.2). 

De menar därför att ”det behövs en utökad kunskap och förståelse för medarbetaren inom 
organisationen”. Medarbetarskap som forskningsområde är därmed högst aktuellt i dagens 
samhälle. Det är något som fler organisationer börjar få upp ögonen för och fler och fler 
organisationer verkar förstå vikten av ett fungerande medarbetarskap. Vi anser precis som 
Järlefors och Malmkvist att det är av betydelse att fylla denna kunskapslucka och bidra med 
kunskap till forskning inom detta område. 

Ett gott medarbetarskap är en förutsättning för att medarbetare inom en lärande organisation 
ska trivas på sin arbetsplats. Är medarbetarskapet bra bidrar det vanligen till att medarbetare 
blir mer effektiva, vilket i sin tur innebär att de kan sköta sina arbetsuppgifter på ett bättre och 
mer effektivt sätt. Det är därför viktigt att medarbetarskapet fungerar väl för att både 
medarbetare och organisation ska utvecklas positivt. 

Ramic & Rosqvist (2007) förklarar att; 

Eftersom det idag påstås att den värld som företag agerar i, har blivit mer ombytlig och 
varierande, så bör detta innebära att problemen som uppstår för de enskilda medarbetarna 
bör vara tämligen varierande och att det därför inte duger med enhetslösningar på 
problemen de möter. De måste alltså ha en förmåga att ändra sitt beteende och lära sig av 
de nya kraven som ställs på dem, alltså är lärande en väldigt stor del av empowerment – 
medarbetarskap (Ramic och Rosqvist, 2007, sid. 12). 
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I dagens varierande och ombytliga samhälle är det därmed betydelsefullt om medarbetare kan 
försöka att lära av de nya kraven som ställs och lärandet är en viktig och stor del av 
medarbetarskapet, att medarbetarna har en förmåga att vara ombytliga och kreativa när det 
kommer till att lösa problem. En förmåga att ”tänka utanför ramarna” är betydelsefullt. 
Ovanstående bidrar till att vi i studien har valt att belysa just medarbetarskap som område. Vi 
anser att det inom det här området är av extra stor vikt att belysa vilka faktorer som främjar 
medarbetarskapet. Detta för att lärande organisationer framöver lättare ska ha möjligheten till 
att skapa ett gott medarbetarskap. Vidare anser vi att det är betydelsefullt och intressant att 
undersöka det upplevda medarbetarskapet utifrån medarbetarnas perspektiv.  

Även Kaufmann & Kaufmann (2005) instämmer i ovanstående då de anser att ”den tiden är 
förbi då man i sin utbildning lärde sig ett yrke en gång för alla, och resten av lärandet bestod 
av praktisk erfarenhet på arbetsplatsen” (sid.217). Fortsättningsvis förklarar de att kraven på 
omställningar i organisationer allt mer tydliga vilket bidrar till att det är av största vikt för 
organisationer ”att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper och färdigheter, såväl på 
individplanet som på grupp- och organisationsplanet” (sid. 217). 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1  Lärande organisationer 

Arbetslivet ses som den viktigaste lärosituationen för de allra flesta som nått vuxen ålder 
anser Larsson (2006). Därför är det av betydelse att se till att människors kompetens hela 
tiden underhålls och inte stagnerar. Larsson skriver vidare att en arbetsplats som lever i en 
fortgående kunskapsprocess, och som har arbeten där människor kan använda sina resurser, 
stimuleras och utvecklas, det är då lättare att kunna rekrytera, motivera och behålla 
arbetstagare. Något som Ramic & Rosqvist (2007) anser kallas för empowerment. 

För att detta ideal ska uppnås kan det ses som en förutsättning för att de så kallade ”lärande 
organisationer” kommer till stånd. Personerna i företagen skall i enlighet med detta ideal 
vara djupt involverade i organisationens bästa och hela tiden agera som en integrerad part i 
denna. Detta för att företaget skall vara konkurrenskraftig på marknaden (Ramic och 
Rosqvist, 2007, sid. 2). 

 
Medarbetare som är engagerade i sitt arbete och i det rådande medarbetarskapet ger 
organisationer som är konkurrenskraftiga på marknaden och som hänger med i utvecklingen. 
Begreppet lärande organisation kan vid en första tanke eventuellt framstå som en aning 
otydligt då det inte är organisationen i sig som lär, utan det egentligen är medarbetarna inom 
organisationen som lär. NE (2011) definierar begreppet lärande organisation enligt följande 
”en organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett 
bättre sätt.” NE (2011) beskriver att det är ett centralt begrepp inom arbetslivet och att det 
används främst inom organisationsutveckling och inom olika organisationsteorier. Ledningen 
och organisationen bör stödja och uppmuntra medarbetarna och det bör finnas en gemensam 
vision och mål. Vidare framhålls betydelsen av att medarbetare har ett helhetsperspektiv samt 
en god kunskap om organisationers problem, resultat och mål.  
 
På senare år har begreppet lärande organisationer uppmärksammats inom 
managementforskning. Anheim (2001) anser att en lärande organisation kan beskrivas som en 
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organisation som ständigt låter individer utvecklas och stimulerar dem till att använda och 
sprida sin kunskap till andra i företaget. Vidare hävdar Anheim (2001) att en förutsättning för 
att en lärande organisation ska existera är att medarbetare lär sig, han menar att det är i 
huvudet på medarbetare som lärande sker. Fortsättningsvis förklarar han att om medarbetare 
nyttjar lärandet till att utveckla organisationen så är det likställt med att även organisationen 
lär. 

Organisationer kan ses som en sammansättning av individer med kunskap. Men 
organisationen i sig kan också ha kunskap. Exempel på sådan kunskap kan vara rutiner för 
hur ett arbetsmoment utförs samt kultur och värderingar i en organisation. Om rutiner, 
kultur eller värderingar i organisationen förändras kan det sägas att organisationen har lärt 
sig – den uppvisar ett nytt beteende (Anheim, 2001, sid. 34). 

Det är alltså med andra ord medarbetarna som utgör en lärande organisation förklarar 
Anheim, en grupp med anställda som hela tiden kompetensutvecklas. Men han beskriver 
också att en organisation kan ha kunskap i form av rutiner och kulturer. Lärandet sker i det 
stadiet när processerna ändras och förbättra. Enligt Anheim (2001 sid 34) kan en ”lärande 
organisation sägas vara ett företag som tar tillvara sina medarbetares engagemang och 
förmåga att lära på alla nivåer i företaget. Syftet är att på så sätt utvecklas snabbare än sina 
konkurrenter”. En organisation kan inte klassa sig som en lärande organisation förrän de 
tillvaratar medarbetares kompetens och intressen och inser att alla kan lära, och borde lära. 
Och det är först då man kan konkurrera med andra företag. 

Burt & Dunham (2011) beskriver det organisatoriska minnet som en resurs samt ett redskap 
genom vilka organisationer kan lära av deras tidigare misstag samt undvika upprepning av 
tidigare misstag och framöver istället använda sig av de metoder som visat sig vara 
framgångsrika. Anheim (2001) beskriver lärande organisationer som utnyttjar individernas 
kompetens och som är i ständig utveckling. Fortsättningsvis beskriver Anheim input och 
output, om processer med lärande som ger kompetens hos medarbetarna. Att en erfarenhet 
kan spridas vidare och ge kunskap till andra i företaget. Lärande är en process där input, en 
erfarenhet, ger output, ett ändrat eller omprövat beteende. 

Anheim (2001) förklarar att först när lärandet blir en del av företagets kultur, kan en lärande 
organisation anas. Anheim anser att det organisatoriska lärandet sker då medarbetare behöver 
lösa komplicerade problem eftersom att medarbetare på så sätt tvingas tänka om och ändra 
sina föreställningar. Han anser även att detta i sin tur leder till att organisationens 
föreställningar och kunskap ändras. 

Som vi nämnde förut är ”att lära sig av sina misstag” en betydande del även här. 
Organisatoriskt lärande sker alltså först när medarbetarna utvecklas och kompetensnivån för 
organisationen ökar. Burt & Dunham (2011) förklarar att effektiv kunskapshantering innebär 
att man skapar, inhämtar, lagrar och överför kunskap genom exempelvis utbyte av kunskap 
mellan medarbetarna.  

Knowledge management involves the creation, capture, storage and transfer of knowledge 
including the sharing of knowledge by organizational members. In many cases effective 
knowledge management depends on the ability Effective and willingness of experienced 
employees to share their organizational and work related knowledge (Burt och Dunham, 
2011, sid.1). 
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Wolvén (2000) framhåller vissa likheter mellan det individuella och det organisatoriska 
lärandet där följande förutsättningar för effektiv inlärning bör gälla; det krävs ett behov av 
och intresse för ny information, det krävs även utrymme och tid för reflektion samt att det 
krävs möjligheter att dra slutsatser och pröva nya instinkter. Vidare förklarar Wolvén (2000) 
att det även finns skillnader mellan det individuella och det organisatoriska lärandet. Den 
huvudsakliga skillnaden menar han ligger i ”att ett individuellt lärande inte nödvändigtvis 
behöver innebära ett organisatoriskt, och att det organisatoriska lärandet inte behöver innebära 
ett individuellt” (sid. 152). Detta förklarar Wolvén (2000) att det beror på att dessa två inte är 
likställda samt ”att det inte alltid finns något positivt samband mellan dem eller något 
samband alls” (sid.153). 

 

1.2.2 Lärande  

Tankarna kring begreppet lärande får en inte helt osannolikt att tänka på skola och 
skolmiljöer av olika slag. Men begreppet kan knytas till så mycket mer än så, vi lär ju i 
princip hela tiden, varje dag, vilket innebär ett livslångt lärande. Säljö (2005) förklarar att 
man inte ska förväxla undervisning och lärande och vidare hävdar han att ”lärande är en 
betydligt mer generell sammansatt företeelse, och det måste förstås i ett betydligt bredare 
perspektiv” (sid.15). Grinbergs & Redestard (2003) anser att ”ordet lärande används oftast i 
dagligt tal till att hänvisa till en individs utökade kunskapsbas och förvärvandet av nya 
kunskaper samt förmågor” (sid. 15).  Kaufmann & Kaufmann (2005) definierar lärande som 
”förvärvade kunskaper och färdigheter som är relativt permanenta och som har sin 
utgångspunkt i erfarenheter” (sid. 219). Men för att på ett djupare plan definiera begreppet så 
refererar vi till Anheim (2001) som sammanfattat lärande som en process som påverkar vårt 
sätt att vara. 

Lärande kan ses som en process där individen på något sätt påverkas så att han ändrar eller 
omprövar tidigare beteende. Lärande kan också innebära att individen får till sig helt ny 
kunskap som den inte hade tidigare (Anheim, 2001, sid.33). 

Vidare definierar Anheim (2001 sid.33) lärande som ”relativt varaktiga förändringar av en 
individs kompetens som ett resultat av individens samspel med sin omgivning”. Genom vår 
vardag och i samspelet med andra på och utanför arbetet lär vi hela tiden och formas, lärandet 
är en process som innebär att vi använder vår kompetens och formar den genom att kunskap 
förflyttas och används. Anheim (2001) beskriver vidare att;  

Lärande är något som sker när vi utreder och åtgärdar fel eller när vi stämmer av resultat 
mot målsättningar. De lyfter också fram att lärandet sker i två olika steg. Det första när vi 
korrigerar processer eller produkter utifrån feedback och det andra när denna feedback gör 
att vi ifrågasätter organisationens och eventuellt omvärldens värderingar (Anheim 2001, 
sid. 33). 

Anheim (2001) förklarar också att lärande är kopplat till handling. De säger att då en ny 
handling utförs av en individ eller ett företag ser man att ett lärande verkligen har skett. När vi 
lär genom andra och korrigerar våra handlingar eller tankeprocesser går vi igenom första 
steget, eller ”man lär av sina misstag” så att säga. Steg två sker när vi har utvecklat sådan 
kompetens att vi kan ifrågasätta processer omkring oss och föra kunskapen vidare. Att 
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medarbetare lär och utvecklas är därmed av betydelse och detta är något som även Burt & 
Dunham (2011) instämmer i då de förklarar att medarbetare som besitter en stor kunskap om 
sitt arbete och organisation kommer troligen lättare kunna förstå samt finna mening i olika 
sammanhang. Vidare anser de att dessa medarbetare troligen även har mer inflytande och 
möjligheter att påverka organisationen. Men det skiljs även på kunskap och kunskap. 
Kaufmann & Kaufmann (2005) förklarar att skillnaden i såkallad explicit samt i tyst kunskap 
genom att den explicita kunskapen är av sådan art att den kan beskrivas klart och tydligt, 
medan tyst kunskap är den kunskap som vi använder i handlingar där vi agerar snabbt och 
omedvetet. Den tysta kunskapen är svår att beskriva och lära ut till andra. Detta menar 
Kaufmann & Kaufmann (2005) kan leda till svårigheter hos organisationer t ex.i de fall då en 
erfaren medarbetare, som sitter inne med mycket tyst kunskap, slutar att vara verksam inom 
organisationen vilket innebär att kunskapen då försvinner med denne medarbetare. 

Det är betydelsefullt att medarbetare kan reflektera över situationerna och sina egna 
handlanden. Ramic & Rosqvist (2007) gör gällande att ”grundförutsättning för att ett lärande 
genom erfarenhet ska ske är att det finns utrymme för reflektion, såväl över utfall av det egna 
handlandet såsom reflektion under själva handlandet” (sid 14). Vidare förklarar Ramic & 
Rosqvist (2007) att ett flertal organisationsforskare understryker vikten av att organisationer 
och individer reflekterar över och ifrågasätter sin grundläggande förståelse samt att den 
grundläggande förståelsen anses under vissa omständigheter utgöra hinder för organisationers 
möjligheter att utveckla lärandet. För att lärande ska äga rum och kunna utvecklas så är det 
alltså viktigt att medarbetare även reflekterar över samt ifrågasätter sin grundläggande 
förståelse. Genom att respondenterna medverkat i vår studie så anser vi att de genom sin 
medverkan på så sätt även haft möjlighet att kunna reflektera över samt ifrågasätta den 
rådande situationen kring medarbetarskapet inom organisationerna. Detta kan då 
förhoppningsvis leda till en större förståelse och kunskap över respondenternas egna 
situationer och deras eget medarbetarskap, vilket i sin tur även kan verka främjande för 
respondenternas lärande samt utveckling av medarbetarskapet inom organisationerna 

 

1.2.3  Medarbetarskap 

För att belysa vad vi menar med begreppet medarbetarskap på ett tydligt sätt så refererar vi till 
Hällstén & Tengblad (2006). De förklarar att begreppet till viss del härstammar från det 
engelska begreppet empowerment och att ”med medarbetarskap avses det sätt som 
medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet” (sid. 10). I det 
egna arbetet, innefattas enligt Hällstén & Tengblad (2006) bland annat även relationen till 
arbetskramraterna. Vi utgår dock ifrån att alla som tillhör en organisation och har ingått ett 
anställningsavtal är medarbetare, detta även oberoende av vilken position individen har inom 
organisation. Hällstén  Tengblad beskriver detta enligt följande; 
 

Alla personer som ingått ett anställningskontrakt kan betraktas som medarbetare, 
vilka behöver utveckla ett gott medarbetarskap i förhållande till sin arbetsgivare.  
Även en verkställande direktör eller en generaldirektör är medarbetare i relation till  
den egna styrelsen. En chef kan därmed aldrig enbart fungera som chef/ledare för  
andra utan, utan måste också förhålla sig till överordnande, kollegor samt andra  
intressenter (Hällstén  Tengblad, 2006, sid. 12). 
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Bertlett (2011) hänvisar att ”medarbetarskap föreslås vara baserat på två pelare som anses 
vara viktiga i hanteringen av arbetsrelationer. Dessa är social förmåga och kompetens att 
utföra uppgiften” (sid. 50). Vidare skriver Bertlett (2011) att ”definitionen av medarbetarskap 
lyder: De beteenden som utgör den dynamiska processen av ömsesidiga arbetsrelationer 
mellan två eller flera anställda baserat på deras sociala förmåga och kompetens att utföra 
uppgiften” (sid. 50). Ovanstående är något som vi tagit fasta på och som vi anser vara en god 
beskrivning av vad begreppet medarbetarskap verkligen innebär. Bertlett (2011) anser även 
att det bland flera forskare ”finns en ganska tydlig samstämmighet i att medarbetarskap 
handlar om balansen mellan ansvar och befogenhet, lojalitet, förtroende, engagemang, 
delaktighet, social och teknisk kompetens, kommunikation, eget och delat ledarskap, 
självstyrande anställda och gränsdragningen mellan arbete och privatliv”. Vi kommer i vår 
studie närmare gå in på dessa olika delar och hur de kan påverka medarbetarskapet. Frej 
(2010) definierar medarbetarskap som följande: 
 

Medarbetarskap uppstår i samband med processen att sträva efter ständig förbättring  
av ett företags produktionsprestationer genom att utveckla och vidga individens,  
och arbetslagets kompetensinflytande på de områden och i de funktioner som  
påverkar deras resultat och hela företagets produktionsprestationer (Frej, 2010 sid.8). 

 
Till skillnad från Hällstens & Tengblad definition om medarbetarskap som en individuell 
egenskap, hävdar Frej att det är organisationer som genomgår en process när det talas om  
medarbetarskap. De hävdar även att i många fall är effektiv kunskapshantering baserad på 
förmågan och viljan från erfarna medarbetare att dela sin organisations och arbetsrelaterade 
kunskap med övriga medarbetare. Men det kan föreligga vissa faktorer som bidrar till att äldre 
medarbetare faktiskt inte vill dela med sig av sin kunskap förklarar Kaufmann & Kaufmann 
(2005). Vidare beskriver de att en kompetens som har tagit flera år för en medarbetare att på 
egen hand utveckla så kan på bara några fåtal veckor, denna kunskap överföras till nya 
medarbetare. Problemet ligger i att det kan finnas ”ett stort motstånd mot att under kort tid 
överföra denna under lång tid förvärvade kompetens till nyanställda” (sid. 232.) Ytterligare en 
anledning till att dessa erfarna medarbetare finner motvilja i att dela med sig av sin kunskap 
hävdar Kaufmann & Kaufmann (2005) beror på att organisationer ofta missar att 
uppmärksamma och ge erkännande för dessa kompetenser. Det är därmed viktigt att 
organisationer prioriterar och värdesätter medarbetares kompetens samt även att de 
uttryckligen uppmuntrar till kunskapsöverföring mellan medarbetare. 
Burt & Dunham (2011) anser dock att det finns ett starkt samband mellan förlusten av äldre 
medarbetare samt den eventuella förlusten av viktig organisatorisk kunskap.  

The predicted loss of older workers is associated with the potential loss of important 
organizational knowledge. That is, there is a potential threat to an organization’s 
competitive advantage whenever an experienced employee leaves, in terms of the potential 
loss of organizational memory – the ‘‘stored information from an organization’s history 
that can be brought to bear on present decisions’’(Burt  Dunham, 2011, sid.2). 

De hävdar även att när en erfaren medarbetare lämnar organisationen så kan detta utgöra ett 
visst hot mot organisationens konkurrensfördel på så sätt att det uppstår en förlust av det 
organisatoriska minnet. Burt & Dunham (2011) hävdar att kunskapsutbyte ger både yttre och 
inre belöningar för medarbetare.  
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Having opportunities to share knowledge, being connected to others and being valued, 
represent likely intrinsic rewards of transferring operational knowledge from 
departing employees to their successors (Burt  Dunham, 2011, sid.2). 

De inre belöningarna är så kallade icke materiella och, de tillhör de som är mest 
tillfredsställande och motiverande. De skriver att det klassiska talesättet ”kunskap är makt” 
verkar i högsta grad vara gällande inom organisationer. Men hur överförs då organisatoriskt 
minne på lämpligast sätt? Burt & Dunham (2011) förespråkar mentorskap eller coaching som 
de mest effektiva sätten att direkt överföra kunskap från en medarbetare till en annan. 
Mentorskap är ett väldigt bra sätt att bygga starka band, vilket då även underlättar 
överföringen av komplex information. 

Hällsten & Tengblad (2006) beskriver när de förklarar att ”relationen mellan medarbetare och 
ledare är av stor betydelse för organisationens utveckling där medarbetaren känner sig 
delaktig, uppmuntrad och lyssnad på. En nödvändig förutsättning för att en organisation skall 
utvecklas är att medarbetare lär sig ny kunskap” (sid.19). Det är således betydelsefullt att det 
finns ett gott samarbete mellan medarbetare och ledare för att ett gott medarbetarskap kan 
föreligga. Det är alltså även viktigt att medarbetare ges chansen att inhämta nya färdigheter 
och kunskaper för att organisationer ska kunna förbättras och stärkas samt för att förhindra att 
organisationer blir stillastående och inte utvecklas åt rätt håll. 

Frej (2010) anser att ”medarbetarskap är en nyckel till att öka motståndskraften för ombytliga 
händelser i företaget. Med hjälp av medarbetarskap och kompetenta, innovativa och flexibla 
medarbetare kan företaget klara av att möta den globala konkurrensen.” (sid. 4).  Frej hävdar 
att med ett gott medarbetarskap och med medarbetare som har kunskap om sina 
arbetsuppgifter lättare och mer självständigt löser de problem som uppstår. Det ger ett 
snabbare arbetssätt och en högre service som gör att organisationen klarar av konkurrensen på 
marknaden 

Wolvén (2000) framhåller vikten av att ”både målen och arbetsuppgifterna är tydliga för 
deltagarna liksom accepterandet av dem, samtidigt som de kontinuerligt diskuteras” (sid. 
182). Vidare förklarar Wolvén (2000) att medarbetarna bör vara aktiva och att de bör sträva 
efter att fatta gemensamma beslut samtidigt som det även är betydelsefullt att medarbetarna 
ger varandra feedback.  

Tydlighet handlar om att våga ta ansvar för innehållet i sitt budskap. Genom att våga med 
tydligt ledarskap utan att återgå till auktoritärt ledarskap har sin grund i människosyn och 
den innehåller en äkta tro på människor lika värde. Genom krav, ansvar, utmaningar och 
uppföljning utvecklar människor oanade förmågor. En tydlig chef som möter medarbetare 
med respekt och genom aktivt lyssnande behöver inte känna sig missförstådd eller skylla på 
omständigheter som innebär att medarbetarna uppfattar sin chef som bräcklig (Strandin, 
2008, sid.6). 

Strandin (2008) håller med om ömsesidigheten mellan ledaren och medarbetaren då även hon 
understryker vikten av att ledare är tydliga i kommunikationen och i ledarskapet samt att 
ledare vågar ta ansvar och möter medarbetare med respekt. 
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1.3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att presentera och redovisa några av de forskare som vi har 
använt oss av i studien. Litteraturen inom medarbetarskapsområdet är relativt stor och 
omfattar en del olika modeller och teorier som vi anser vara av intresse. Då syftet med studien 
är att utveckla kunskap om på vilket sätt medarbetare upplever och lär av sitt medarbetarskap 
samt hur medarbetare upplever medarbetarskapets betydelse för den lärande organisationen, 
så har vi bland annat valt att använda oss av Freddy Hällsten & Stefan Tengblad (2006) som 
är två framstående forskare på området. De har gjort en övergripande forskning och skrivit ett 
flertal böcker där de på ett intressant och omfattande sätt skriver om medarbetarskap och 
redogör för olika relevanta teorier och forskning. En utgångspunkt som de har i sin forskning 
är att man är medarbetare i första hand och ledare i andra hand. De har bland annat tagit fram 
modellen, som vi tidigare nämnt, om det myndiga medarbetarskapet som består av de fyra 
begreppsparen: förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och 
meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga. 

En annan forskare som vi har en studie av är Johan Frej (2010), han framhäver effekterna av 
utveckling av medarbetarskap ur medarbetares perspektiv. Han menar att varje avdelning 
måste finna sin modell för utveckling av medarbetarskap. Men att det, anpassat till varje 
organisation, finns några faktorer som i utvecklingen av medarbetarskap som bör finnas med. 
Dessa faktorer är ansvar, delaktighet, engagemang, motivation, relation till arbetsuppgifter, 
arbetsgivare och kollegor.  
 
Vi har upptäckt att det under senare år framkommit ett ökat intresse för detta område bland 
studenter vid olika universitet runt om i landet. Det har därmed publicerats ett antal 
examensarbeten på både C och D nivå. Dessa studier har undersökt medarbetarskap som 
ämne, men med varierande utgångspunkter. En av D-uppsatserna som vi vill lyfta fram är 
”Medarbetarperspektiv på delat ledarskap”, skriven av Birgitta Strandin (2008). Hennes studie 
har gjorts inom tre skolor och en förskola där hon undersöker delat ledarskap ur medarbetares 
perspektiv, hon framhåller att den enda skillnaden respondenterna påvisade jämfört med 
endast en chef var att de kompletterar varandra i form av styrkor och svagheter. Chefer är 
mindre trötta och tyngda eftersom de delar på arbetsuppgifterna, dock ansåg respondenterna 
att chefernas tillgänglighet inte hade ökat, Medarbetarsamtalen har brister gällande innehåll 
och kompetensutveckling, lönesamtalen kan knappast betraktas som samtal och 
arbetsuppgifter är många och skiftande där uppgifterna är otydliga och splittrade. 
 
Av internationell forskning lyfter vi fram Burt & Dunham (2011) och de är två forskare som vi 
har använt oss av. De framhåller vikten av att kunskapen inom organisationer fördelas jämt. 
De framhåller att det finns ett starkt samband mellan förlusten av äldre medarbetare samt den 
eventuella förlusten av viktig organisatorisk kunskap. Anheim (2001) är ytterligare en 
forskare som vi har använt oss av, han har undersökt hur lärande av erfarenheter i byggprojekt 
kan vara en faktor som kan bidra till att effektivisera byggbranschen. I sin forskning kom han 
fram till följande slutsats ”att lära av erfarenheter är viktigt både kortsiktigt och långsiktigt för 
ett företag. Bra eller dåliga enskilda händelser måste tas omhand så att de kommer företaget 
till nytta respektive inte inträffar igen. Långsiktigt kan också lärande av erfarenheter leda till 
förändringar i företagets kultur samt insikt om nya visioner och inriktningar.”(sid.158). Han 
instämmer i betydelsen av att lärande organisationer som utnyttjar medarbetares kompetens 
och att medarbetare och organisationer är i ständig utveckling. 
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Till vår teori har vi använt oss av Senge (1995) som är en väl etablerad och erfaren forskare 
inom organisations och medarbetarskapsområdet. Han har tagit fram teorin om fem 
discipliner som bygger en lärande organisation, personligt mästerskap, gemensam vision, 
teamlärande, tankemodeller och systemtänkande.  Disciplinerna skall ses som fem visioner 
och byggstenar, om organisationen implementerar alla fem visionerna samt utvecklar dem 
finns alla hörnstenarna för en lärande organisation. Han menar att utan vilja och engagemang, 
viljan att lära sig nya saker och engagemang att ta till sig den är det omöjligt att lära sig något. 
Det är enligt Senge (1995) grunderna till en lärande organisation. Vi valde denna teori 
eftersom att den handlar om just medarbetare i en lärande organisation, därmed så anser vi att 
den är högst relevant för vår studie. Vi kommer i teoriavsnittet att gå närmare in på Senges 
teorier. 

Varför vi har valt just dessa forskare, deras teorier samt utgångspunkter för medarbetarskap är 
för att de på ett omfattande, relevant och intressant sätt visar på olika typer av teorier som 
finns inom området samt vilka olika faktorer som påverkar medarbetarskapet, dvs. vår 
teoretiska utgångspunkt. Vi kommer i rapporten att gå närmare in på några olika forskare och 
deras teorier.  

 

1.4 Problemformulering 

En stor del av forskningen som tidigare har gjorts, och som vi har funnit inom medarbetarskap 
riktas utifrån ledarnas position samt hur de ska arbeta för att få medarbetare att motiveras. 
Detta gör att medarbetare hamnar lite i skymundan. Wolvén (2000) påpekar att ledarskap och 
organisationsutveckling under de senaste åren har fått ett väldigt stort intresse samtidigt som 
medarbetarna inte alls har uppmärksammats i samma utsträckning. Hällstén & Tengblad 
(2006) framställer att medarbetarskap är ett nytt forskningsområde och att det därför finns 
goda skäl att sammanställa kunskap om hur medarbetarskap fungerar i praktiken. Vidare finns 
det forskning gjord inom medarbetarskap som riktar sig mot organisationer i privat och 
offentlig sektor (Hällstén & Tengblad, 2006), dock så har vi inte funnit mycket gjort utifrån 
lärosäten och deras syn på medarbetarskap. Hällstén & Tengblad (2006) hävdar att 
”Skolvärlden har under många år präglats av organisatorisk experimentlusta. Det är därför 
intressant att ta reda på mer om hur skolans ledarskap har anpassat sig till ett aktivt 
medarbetarskap” (sid.180). Detta är något som vi som författare i vårt sökande efter material 
till vår studie också har upplevt. Johansson & Kopec (2006) styrker detta: 

Att vara arbetstagare, anställd eller medarbetare kan för vissa uppfattas som samma sak 
medan andra ser en uppenbar skillnad. Ett begrepp som idag används flitigt utan någon 
vedertagen definition är medarbetarskap och till skillnad från ledarskap finns det väldigt lite 
forskning kring området (Johansson och Kopec, 2006 sid 1). 

Detta har bidragit till att vi valt att inrikta oss på just lärosäten som organisation och vi hoppas 
därmed att kunna bidra med något nytt inom medarbetarskapsforskningen. Vi har dessutom 
valt att inrikta oss på medarbetarskapet inom högskolor istället för grund- samt 
gymnasieskolor.  

Frej (2010)  förklarar att ”ofta stannar idén om medarbetarskapsutveckling kvar på 
skrivbordet. Man pratar endast om utvecklingen istället för att faktiskt implementera den hos 
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medarbetarna” (sid 5). Frej hävdar att man istället för att endast prata om hur 
medarbetarskapet ska se ut så ska det istället tas fram planer och utbildningar för att 
medarbetarna ska bli delaktiga i arbetet och på sikt kunna arbeta efter idéerna. Frej förklarar 
vidare att ofta tas det heller inte beslut på idéerna utan det stannar ofta på skrivborden utan att 
man fullföljt planerna: 

Arbetsgrupperna lyckas ofta inte utvecklas till några dynamiska beslutsforum utan detta 
stannar mest på pappret. Det är få chefer som klarar av att vara goda coacher som verkligen 
bidrar till medarbetarens växt (Frej, 2010 sid.5). 

Ofta är det ledningen som styr utvecklingsarbetet, medarbetare tillfrågas men i slutet så är det 
ofta ledningen som har det sista ordet och tar beslutet utifrån tid och ekonomi. Skillnaden på 
en chefs uppfattning och en anställd kan vara tydligt och inte alls samstämmigt. Vi vill veta 
vad medarbetare har att tillägga, vad respondenterna säger om sitt medarbetarskap samt hur 
medarbetarskapet upplevs inom de två olika lärosäten. Detta anser vi vara speciellt intressant 
då tidigare forskning till stor del inriktas på förskola och de tidigare åren. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om på vilket sätt medarbetare upplever och lär av 
sitt medarbetarskap samt hur medarbetare upplever medarbetarskapets betydelse för den 
lärande organisationen. Utifrån syftet så kom vi fram till följande frågeställningar; 

• Hur beskriver respondenterna att de lär av medarbetarskapet inom organisationen? 

• Vilka faktorer upplever respondenterna som viktiga för främjandet av 
medarbetarskapet inom organisationerna? 

 

2.  Teori  

Vi använder oss av Senges (1995) teori om de fem disciplinerna som bygger en lärande 
organisation. Eftersom att hans teori handlar om medarbetare i en lärande organisation så 
anser vi att den är högst relevant för vår studie. Det har tagits fram fem olika discipliner som 
anses vara grundläggande för att en lärande organisation ska kunna komma till stånd och 
fungera; personligt mästerskap, gemensam vision, teamlärande, tankemodeller och 
systemtänkande. Disciplinerna bör ses som grundstenar och som riktlinjer för medarbetare 
och för att kunna skapa en lärande organisation.   

Senge (1995) hävdar att viljan att lära sig något nytt är något alla människor har inombords, 
vilket innebär att en lärande organisation således är möjlig. En lärande organisation ser 
möjligheterna i att skapa en framtid genom att tillämpa de discipliner som redan integrerats i 
våra liv. Genom att prioritera och göra medvetna val samt genom de fem olika disciplinerna 
som är hörnstenarna i en lärande organisation, finns möjligheten att förverkliga sina mål. 
Vidare genom teoretisk förståelse och praktiskt kunnande förklarar Senge att discipliner 
måste utvecklas som en helhet och förenas. Strandin (2008) anser att för att en organisation 
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skall kunna bli en såkallad lärande organisation så är en grundförutsättning att medarbetarna 
inom organisationen är villiga att utvecklas och ta till sig nya kunskaper. Vilja och 
engagemang är mycket viktiga delar och basen för att lärande ska kunna ske, utan vilja är det 
omöjligt att lära sig något.  

Den första av dessa discipliner, personligt mästerskap, som understryker vikten av 
medarbetarnas inbyggda nyfikenhet och vilja till att utvecklas och lära sig nya saker. Det är då 
inte är själva målet som är det viktiga utan istället resan dit, dessa medarbetare är medvetna 
om de aldrig kan vara fullärda och att det alltid finns nya saker som de kan lära sig. Senge 
(1995) hävdar att disciplinen som vidare handlar om växande och lärande, symboliserar ett 
förhållningssätt både mot sig själv och mot sin omvärld. Ofta lever människor med en vilja att 
finna vad som är viktigast för dem själva, de flesta människor har en nyfikenhet av att utvidga 
sina kunskaper och färdigheter, Människor som är inställda på att lära sig mer och inser att de 
aldrig når fram, dvs. kommer lära sig allt, har nått personligt mästerskap. Det är något som 
pågår hela livet att nå personligt mästerskap, en ständig process. Människor som har en hög 
självkänsla men som samtidigt inser sina brister och begränsningar har en god chans att nå till 
personligt mästerskap. När vi är helt på det klara med vad vi vill och håller fast vid denna 
insikt har personligt mästerskap blivit en integrerad del av livet.  

Den andra disciplinen kallar Senge (1995) för gemensam vision, han menar att visionen är en 
vital kraft i människans hjärta. Att sträva mot samma mål och gemensamma bilder skapar 
engagemang och förenar medarbetare i en organisation. Har organisationen är mycket stark 
och konkret vision skapar den motivation och skapar tillit. Det gället att skapa bilder av 
framtiden och att se vad som är viktigast för organisationen och det som gör att medarbetare 
strävar åt samma håll. Som ledare gäller det att se vad som skapar tillit och stimulerar 
människors mod, sedan att integrera det i den dagliga verksamheten. En gemensam vision 
behöver tid att växa fram. Vidare förespråkar Senge (1995) att personligt mästerskap och 
gemensam vision är lite av varandras förutsättningar då de ligger nära varandra samt är 
väldigt tätt sammankopplade.  

Tredje disciplinen, teamlärande, är betydelsefull på så sätt, att genom att se till att det råder 
en arbetsmiljö där det är högt i tak och där alla medarbetare inom organisationen får komma 
till tals, samt där de har en fungerande och öppen dialog, så bidrar det till att skapa en positiv 
stämning med en välfungerande arbetsgrupp. Senge (1995) hävdar att det finns två processer 
som kompletterar varandra, dock så är det många arbetsgrupper som har svårt att skilja dem åt 
och i en väl fungerande arbetsgrupp kan man vandra fritt mellan processerna, dialog och 
diskussion. I en dialog är syftet att tillsammans lära, vidga vyerna få tillgång till andras 
kunskap. I en dialog möter man varandra med respekt, arbetar tillsammans, lyssnar aktivt, 
prövar varandras idéer och lösningar, på så sätt får grupper tillgång till en stor mängd åsikter 
och kommer nå mycket längre i samverkan och kunskapsutbyte. Ingen är ute efter att vinna 
och alla blir vinnare samt att alla har ansvar för resultatet. Genom en dialog belyses en mängd 
olika perspektiv och åsikter och svåra frågor utforskas med hjälp av allas kunskap. En av de 
viktigaste förutsättningarna för en dialog är att deltagarna måste vara tillgängliga för andra 
och kunna ifrågasätta sig själv och sina antaganden, samt att kunna få dem granskade utan att 
gå i försvar. I diskussionen presenterar och försvarar man sina åsikter, och syftet är att komma 
fram till ett beslut och finna nya lösningar. Men i samma stund arbetsgruppen är beredd att ta 
emot, reflektera och undersöka då finns grunden för dialog och diskussion. 
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Senge (1995) förklarar att den fjärde disciplinen, tankemodeller, framhåller vikten av att 
medarbetarna har ett öppet sinne och är villiga att tänka utanför ”boxen” och granska sig 
själv, sina fördomar och värderingar. Att förstå världen runtomkring oss är att utsätta sina 
egna värderingar för andras bedömningar. Så istället för att medarbetarna hela tiden tänker att 
de har rätt så bör de försöka att vara öppna för nya idéer och tankesätt, även fast dessa kanske 
inte överensstämmer med det de är vana vid. Tankemodeller handlar om vilka bilder och 
symboler som på verkar vår syn på världen, är ledningen och medarbetarna inte beredda att 
ifrågasätta sin syn på omvärlden och inte är beredda på att omvärdera sig själva kan inte en 
grund för en lärande organisation skapas. En vanlig reaktion är att reagera och tänka negativt 
på andras idéer, särskilt annorlunda idéer eller de som står ut. Vilket kommer att resultera i 
missförstånd samt att vi låser oss själva, i vårt sätt att tänka och i vår personliga samt i 
slutändan även den organisatoriska framgången.  

Avslutningsvis har vi den femte disciplinen, systemtänkande. Enligt Strandin (2008) så 
innebär denna disciplin att medarbetarna tar ansvar för sitt medarbetarskap och för sitt arbete, 
att de kan överblicka olika situationer och se helheten istället för att endast se till de olika 
delarna. På så vis så förstår medarbetare att även små handlingar kan få stora konsekvenser i 
längden. Systemtänkande tillsammans med de andra visionerna är enligt Senge (1995) 
grunden till att se individen i sin helhet. Integreras de olika visionerna ser vi sambanden och 
mönstret till en lärande organisation, det handlar om att se förändringsprocessen. Det innebär 
att kunna se att små insatser kan få väsentliga konsekvenser för helheten, att se orsak och 
verkan. Genom att kunna se helheten för sina handlingar och har en känsla för dem skapas 
den effektivaste inlärningen. I en lärande organisation är det endast de svåraste frågorna som 
ledaren tar ansvar för, där det behövs en person med stor erfarenhet. Genom att delegera 
beslut skapar man ansvarsfulla medarbetare som är beredda att lära genom utmaningar och ta 
ansvar, det är just genom utmaningar och egna erfarenheter som vi lär oss bäst och som 
skapar nöjda medarbetare. Vi avslutar med ett träffsäkert citat som sammanfattar en lärande 
organisation: 

Grunden i den lärande organisationen är att se på sig själv och omvärlden (Senge, 1995). 

Senge (1995) anser att grunden i en lärande organisation är vara beredd på att omvärdera sin 
kunskap och värderingar för att ta in andras kompetens och idéer. Att kunna se hur omvärlden 
ser ut för att sedan möjligtvis implementera den hos sig själv eller i sina arbetsuppgifter. 

En annan teoretisk utgångspunkt som ligger till grund för denna studie är Hällstén & 
Tengblads (2006) modell om det idealistiska medarbetarskapet, det s.k. myndiga 
medarbetarskapet. Med ett myndigt medarbetarskap syftar vi på ett väl fungerande samarbete 
mellan medarbetare och där medarbetarna är tillfredställda med relationerna till varandra. 
Anledningen till att vi har valt att ha med deras modell och teori är att modellen innefattar de 
delar som genomsyrar och återspeglar vad ett gott medarbetarskap bygger på. Hällstén & 
Tengblad (2006)  har i sin modell sammanfattat några viktiga aspekter som krävs för ett 
framgångsrikt medarbetarskap, dessa aspekter är ”bestående av fyra begreppspar: förtroende 
och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och meningsfullhet samt 
ansvarstagande och initiativförmåga” (sid. 14).  
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Figur 1. Det myndiga medarbetarskapets delar. Hällstén & Tengblad, 2006 (sid. 15). 
 
För att förtydliga modellen ytterligare så är det enligt Hällstén & Tengblad (2006) viktigt att 
alla medarbetare har ett ömsesidigt förtroende för varandra, för en öppen och ärlig dialog med 
varandra och där meningsskiljaktigheter respekteras. En viktig faktor är att de kan samarbeta 
väl över yrkes-, avdelnings- och funktionsgränser och att medarbetare upplever tillhörighet 
och trivsel i en arbetsgemenskap dvs. att de hjälper varandra i en prestigelös anda. Vidare 
beskriver de att det är viktigt att medarbetare upplever arbetet och arbetsuppgifterna som 
meningsfulla och strävar efter att utföra ett gott arbete samt att de känner stolthet för att de 
tillhöra ett företag eller organisation. Egenskaper som värdesätts är att medarbetare besitter 
initiativförmåga, har förmåga att ta ansvar för det egna arbetet och har förmåga att balansera 
ansvar och initiativ med fysiskt och psykiskt välbefinnande över tid. Till sist är det även 
betydelsefullt att medarbetare strävar efter att göra ett gott arbete. 
 Hällsten & Tengblad (2006) anser även att istället för att medarbetaren lämnar över ansvar 
för sitt arbete på ledaren så bör medarbetaren vara aktivt självgående samt visa ansvar både 
gentemot sig själv med även gentemot sina medarbetare. Organisationer bör alltså även sträva 
efter att nyttja dess medarbetares kunskaper så mycket som möjligt för att både organisationer 
samt medarbetare ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. En ledare bör alltså sträva efter att 
visa respekt samt vara så tydlig som möjligt i sin kommunikation med sina medarbetare. Samt 
att det även är betydelsefullt att en ledare vågar ta ställning samt ta ansvar utan att för den 
sakens skull utnyttja sin makt på ett felaktigt sätt. 
 

3. Metod 

3.1 Ansats 

Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv där jämförs tolkningarna av enskilda 
uttalanden med tolkningen av helhetsuppfattningen av intervjuerna. Detta perspektiv 
kännetecknas av att texten är en helhet där de olika delarna tolkas var för sig. Genom det så 
uppnås en djupare förståelse för meningen.  
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Hermeneutisk tolkning karaktäriseras av en ständig växling mellan delar och helhet vilket 
betyder att texten uppfattas som en helhet och utifrån det tolkas de enskilda delarna. Utifrån 
dessa tolkningar av delarna relateras de åter till helheten och så vidare. Detta för att så 
småningom få en allt djupare förståelse av meningen (Frödin och Lahrech, 2008, sid. 16). 

Genom att vi först har tagit del av respondenternas enskilda svar och återgett dem i resultatet, 
för att sedan se till helheten och hur den övergripande upplevelsen av medarbetarskapet i 
organisationerna ser ut så anser vi att ett hermeneutiskt perspektiv är uppfyllt. Detta upplevs 
också i tolkningen där vi först tolkar både resultatet och teorins olika delar var för sig, för att 
sedan sammanfatta och se till helheten och åter igen hur det övergripande resultatet ser ut.  
Hermeneutiken har som utgångspunkt att subjektiviteten präglar människans tolkningar av 
verkligheten. Enligt Kvale (1997) så handlar den om tolkning, förförståelse och förståelse 
mellan de olika delarna och helheten i studien. Vidare avser hermeneutiken att få fram en 
gångbar och gemensam förståelse av textens mening och att framhäva respondenternas 
upplevelser. Det är just detta som vår studie syftar till, att försöka framhäva respondenternas 
tankar kring ämnet. Med utgångspunkten i ett hermeneutiskt perspektiv kan författaren tolka 
och förstå de olika erfarenheter och upplevelser som respondenterna beskriver. Vidare 
framhäver Kvale (1997) att det hermeneutiska perspektivet inte kan ge en absolut sanning 
utan endast författarens tolkning av sanningen. Det som vi har kommit fram till och de 
slutsatser som vi har dragit utifrån respondenternas svar är våra egna tolkningar av sanningen. 

Strandin (2008) förklarar att i ett ”induktivt angreppssätt som är upptäcktens väg utgår 
forskaren från empirin för att dra slutsatser i teorin” (sid 30). Vidare beskriver Strandin 
(2008) att ”forskaren försöker studera företeelsen inifrån och sätta sig in i den undersöktes 
värld utifrån den undersöktes perspektiv” (sid 30). Vi har utgått ifrån ett induktivt 
angreppssätt då vi utgått från medarbetares perspektiv samt att våra slutsatser baserats från 
studiens empiriska data för att sedan kopplas samman med teorin. Efter insamlingen av det 
empiriska underlaget, har en analys skett utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Den 
valda metoden medför att resultatet inte är generaliserbart för medarbetare i organisationer. 
Men den valda metoden kan förhoppningsvid bidra med att ge en uppfattning av hur olika 
medarbetare inom lärosäten resonerar. 

3.2 Val av metod för datainsamling 

Vi har valt att genomföra en egen undersökning i form av en intervjustudie. Studiens data 
består av intervjuerna och informationen som gavs i dessa. Kvale (1997) framhåller att 
observationer, intervjuer och strukturerade frågeställningar är bra metoder att använda då man 
som forskare önskar att uppnå goda resultat i studien kring människors beteende och tankar. 
Björklund & Paulsson (2007) hävdar att ”observationer och intervjuer är ofta mer lämpade 
vid kvalitativa studier, men det är i slutändan det praktiska tillvägagångssättet som avgör 
vilken form av information man får” (sid. 63). Då vi har genomfört intervjuer via e-post så är 
det kvalitativa tillvägagångssättet som vi har använt oss av. De skriver även att ”genom 
intervjuer får författaren tillgång till s.k. primärdata, d.v.s. data som samlats in i syfte för att 
användas i den aktuella studien”(sid.68). Primärdata är vanligen det som anses vara säkrast att 
använda då det är så kallad förstahandsinformation, därav valde vi att basera vår studie på 
intervjuer. Björklund & Paulsson (2007) anser att ”intervjuer ger tillgång till information som 
är av direkt relevans för studiens syfte” (sid. 70). Detta upplevde vi vara en stor fördel då vi 
ansåg att det ökade sannolikheten för att uppnå vårt syfte, och med tanke på att e-
postintervjuer ger tid och plats för reflekterande både för respondenterna och för oss som 
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forskare. Eftersom att det då finns tid att tänka efter noga vid en fråga utan tidspress så valde 
vi därför att genomföra våra intervjuer via internet.  

Vi har med hjälp av internet använt oss av intervjumetoden @ography, vilket innebär att vi 
gjort intervjuer via e-post, för att söka svar på undersökningsfrågorna. Frågor skickas ut till 
respondenterna som sedan svarar och skicka tillbaka till forskaren. Den här tekniken är i 
reflekterande form då den ger respondenterna möjligheten att reflektera över sina svar på ett 
annat sätt än vad som vanligen är möjligt vid traditionella intervjuer. Carlsson-Wahlgren 
(2009) beskriver nedan @ographymetoden på ett bra och intressant sätt; 
 

Att intervjua med hjälp av metoden @ography innebär att frågor och svar skickas digitalt 
via e-post. I en tid då människor är stressade är det helt rätt att pröva en relativt ny metod 
för att samla in data där forskaren inte behöver ta upp värdefull tid av informanten. De 
frågor som forskaren vill få besvarade skickas via e-post och besvaras när informanten har 
utrymme att besvara frågan. En intervju gjord med hjälp av @ographymetoden är ett 
postmodernt sätt att arbeta och har stora potentialer i och med de nya digitala medierna. 
Sättet att intervjua via e-post har funnits under ett antal år men det som gör den här 
metoden speciell är att den har beskrivits och utvecklats som ett alternativt sätt att inhämta 
intervjusvar och data (Carlsson-Wahlgren, V., 2009, sid. 99). 

Att vi valde just denna intervjumetod är därför att vi på så sätt har möjlighet att intervjua flera 
respondenter samtidigt och att respondenterna kan svara när de har tid i lugn och ro. Vi 
slipper därmed även ta upp deras tid med ett möte och allt sker på deras egna villkor och i 
deras egen takt. Detta tror vi bidrar till samt ger en större möjlighet till att få fler respondenter 
att ställa upp på en intervju. En annan viktig och bidragande faktor till att vi valde just denna 
intervjumetod är att intervjun är i reflekterande form. Det är därmed en fördel om 
respondenterna inte behöver känna tidspress eller stress över att svara, utan istället hinner 
reflektera mer och förhoppningsvis då även ger ett mer uttömmande svar. Samt att vi som 
forskare har kunnat studera svaren och sedan återkomma med frågor om något var oklart. Om 
intervjuerna inte hade blivit avbrutna under sommarperioden hade e-postkontakterna 
förmodligen varit tätare och på sätt även troligen kunnat bli mer utförligare och djupare. 
 Ytterligare en anledning till att vi valde denna intervjumetod är att vi själva har studerat hela 
vårt utbildningsprogram på distans via internet. Detta har bidragit till att vi fått upp ögonen 
för alternativa undervisningsformer samt även fått oss att tänka mer innovativt. Eftersom att 
vi har genomfört vår utbildning via internet och tidigare, med ett gott resultat, även har prövat 
på att intervjua med den här metoden så föll det sig därmed relativt naturligt för oss att även 
nu genomföra intervjuerna för studien på detta sätt. 

Berquist, Lövheim & Svenningsson (2003) förklarar att det föreligger vissa skillnader med 
intervjuer som är gjorda via internet och med intervjuer som är gjorda på ett mer traditionellt 
sätt, utanför internet. Den mest framträdande skillnaden ligger i att intervjuer via internet sker 
”direkt” och därmed inte behöver transkriberas. Författarna hävdar att vi på så sätt får 
informationen direkt och oredigerat vilket anses vara en fördel. Vidare anser Bergquist m.fl. 
(2003) att intervjuer via internet kan ha en ökad risk för missförstånd eftersom att det inte 
finns tillgång till kroppsspråk. Men att intervjuaren och respondenterna inte träffas kan även 
vara till en fördel då det kan bidra till en bättre kvalité på forskningen på så sätt att individer 
som intervjuas via internet kan vara mer ”ärliga” och öppna i sina svar än vad de kanske hade 
varit i en traditionell intervju där de träffat intervjuaren personligen. Vilket bidrar till att 
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individer känner sig mer anonyma och därmed vågar avslöja mer känslig information som de 
annars kanske inte hade gjort. 
 
Vi har via e-post skickat ut ett informationsbrev (Bilaga 1) och sedan skickat ut frågorna till 
respondenterna (Bilaga 2). Intervjufrågorna delades upp i fyra utskick via separata dokument 
till de respondenterna som ställde upp på att medverka i vår studie. Vi valde att dela upp 
utskicken för att underlätta för respondenterna som då kan ge mer utförliga svar än vid flera 
frågor på en och samma gång, frågorna delades upp efter syftet på frågorna. Vi har använt oss 
av strukturerade intervjuer med öppna frågor. Vi har försökt att ställa frågorna på ett sådant 
sätt att svaren kunnat utvecklas och därmed bli så utförliga som möjligt. Därefter har vi 
återkommit till respondenterna med eventuella följdfrågor då vi ansett det nödvändigt för att 
kunna få fram önskad information. Vi har sammanlagt intervjuat 11 respondenter, där empirin 
bestod av respondenternas erfarenheter och svar som sedan har analyserats och kopplats ihop 
med de teorier inom medarbetarskap som vi använt oss av. Genom intervjuerna har vi 
undersökt medarbetares uppfattning om det rådande medarbetarskapet, och deras åsikter 
gällande förbättring och utveckling av medarbetarskapet inom organisationer. 
Forskningsprocessen växte fram i en växelverkan mellan teorin och empirin. Syftet med 
studien var dock inte främst att undersöka ifall medarbetares svar överensstämde med teorin, 
utan vi har istället försökt att lyfta fram medarbetares egna upplevelser kring 
medarbetarskapet inom organisationerna. 

 
3.3 Databearbetning 
 
Baserat på vårt syfte och frågeställningar så sållade vi sedan ut intressant material från 
intervjuerna som sedan kopplades till rubricering och kategoriserade därefter 
intervjumaterialet under respektive rubrik. På så sätt har presentationen av studien blivit 
tydligare och läsaren kan därmed på ett enklare sätt följa resultatet och slutsatsen. Genom 
enskilda intervjuer med medarbetare inom två olika lärosäten, ett i Mellansverige och ett i 
sydöstra delen av Sverige, har vi undersökt deras upplevelse av rollen som medarbetare i en 
organisation. Vi har valt att benämna lärosätet i Mellansverige som ”lärosäte A” och lärosätet 
i sydöstra Sverige benämner vi som ”lärosäte B”. Detta för att underlätta läsningen av studien. 

Vi har valt att studera respondenternas svar, därefter återge dem genom att dela upp svaren i 
kategorier och i olika kapitel samt endast beskrivit deras upplevelser. I resultatdelen 
fokuserar vi på respondenternas upplevelser kring medarbetarskapet inom organisationerna, 
ingen tolkning genom våra egna uppfattningar har påverkat resultatet. Genom detta resultat 
har vi tolkat svaren utifrån vår teori. 

 

3.4 Urval och avgränsning 

Till vår intervjustudie så har vi valt att inrikta oss på endast två lärosäten, att vi valde just 
dessa två föll sig naturligt då vi som författare av denna studie är bosatta i respektive del av 
landet. För att nå våra respondenter har vi slumpvist valt ut respondenter som vi kontaktat via 
e-post. Det viktiga för oss är alltså att få intervjua de individer som är relevanta för vårt syfte, 
medan ålder och kön inte spelar någon större roll i sammanhanget. Vi kunde ha valt att ställa 
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krav på t ex. kön, ålder, antal yrkesverksamma år osv.  men detta anser vi dock inte är av 
någon större vikt till denna studie. Detta då på grund av att syftet med studien är att utveckla 
kunskap om på vilket sätt medarbetare upplever och lär av sitt medarbetarskap samt hur 
medarbetare upplever medarbetarskapets betydelse för den lärande organisationen. Eftersom 
att det finns så många anställda på universitetet så har vi dock valt att endast kontakta 
anställda på en institution. Vi har sedan slumpvist valt ut några som vi till en början kontaktat 
för att se vilka och hur många som kunde tänka sig att ställa upp på att medverka i studien.  

 

3.5 Presentation av respondenterna 

För att ge läsaren en inblick i hur respondenternas bakgrund ser ut samt för att läsaren på så 
sätt förhoppningsvis även skall få en bättre förståelse för respondenternas syn på och hur dem 
upplever sitt medarbetarskap så följer nedan en presentation av de respondenter som deltagit i 
studien. I resultatet återges respondenterna med fiktiva namn. Lärosäte A:s medarbetare 
benämns; Annika, August, Axel, Alfons och Adrian. Lärosäte B:s medarbetare benämns; 
Beatrice, Berit, Bodil, Bernt, Bosse och Bengt. 

Annika är en kvinna som är verksam inom lärosäte A. Större delen av hennes tjänst har hon 
olika typer av administrativa uppgifter där hon förbereder ärenden, skriver underlag till beslut, 
gör utredningar, leder sammanträden, deltar i sammanträden, går in i stället för 
akademichefen, fattar olika typer av beslut som berör lärosätets utbildning på grund- och 
avancerad nivå. Hon är vice akademichef till största del och resten av tjänste forskar hon och 
periodvis har hon även undervisning. Hon har varit verksam inom organisationen sedan 1999. 
Stora delar av tiden har hon haft olika typer av ledningsfunktioner. 

August är en man som är verksam inom lärosäte A. Han är lektor, docent, samt 
ämnesansvarig. Han arbetar med forskning, forskarutbildning och undervisning. Men har 
även administrativa uppdrag.  Han har de senaste åren arbetat med forskning ungefär halvtid 
och undervisning halvtid. Han har undervisat på alla nivåer från grundutbildning till 
forskarutbildning samt handledarskap för doktorander. Sällan dock på a-nivå på senare år. 
Sedan ett par år är han ämnesansvarig vilket innebär en del administrativt jobb. Han har varit 
verksam inom organisationen, mer eller mindre, sedan 1992. 

Axel är en man som är verksam inom lärosäte A. Han har varit verksam inom lärosätet sedan 
slutet av 70-talet. Först som projektanställd, sedan som lektor och de sista åren före pension 
som professor. Han pensionerades 2009 och har därefter arbetat cirka 20 % som forskare 
lärosätet. Han har sedan dess haft olika uppdrag i forskningsfrågor samt handledning av 
doktorander, en viss del undervisning på C-nivå samt även artikelskrivande i samarbete med 
olika kollegor. 

Alfons är en man som är verksam inom lärosäte A. Han är doktorand och är delaktig i 
datainsamling i ett omfattande projekt där han, tillsammans med andra, ansvar för 
förberedelser till datainsamlingen, administration gällande densamma samt faktiskt fältarbete. 
Då han inte arbetar med datainsamling går mycket av hans tid åt till sin egen avhandling. 
Vilket innebär inläsning och kartläggning av forskningsfältet, analys av data, artikelskrivande 
med mera. Han undervisar även i en mycket liten grad, där endast ett fåtal procent av hans 
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sammanlagda går till undervisning. Han har varit verksam i organisationen sedan 2009. Innan 
dess var han studerade på lärosätet. 

Adrian är en man som är verksam inom lärosäte A. Hans position är studievägledare lärosätet 
och han har varit verksam i organisationen i cirka ett år. Hans huvudsakliga uppgift är att 
vägleda studenter vid universitetet genom personliga möten, mejl och via telefon. Andra 
arbetsuppgifter som han har är av mer administrativ karaktär, så som att arbeta med 
tillgodoräkningar och behörighetsbedömning. Det förekommer också en hel del möten 
tillsammans med övriga vägledare vid lärosätet, samt möten med administrationen inom 
organisationen.  

Berit är en kvinna som är verksam inom lärosäte B. Hon är lektor i historia där 
undervisningen främst gäller studenter på A, B, och C-nivå men hon har även handlett några 
studenter fram till en magisterexamen. Utöver undervisning har hon administrativa uppgifter 
inskrivna i sin tjänst. Hon sitter som ordförande i högskolans stipendienämnd. Därutöver har 
hon kursansvar för olika kurser och kursmoment. I hennes arbetsuppgifter ska det också ingå 
forskning. Hon blev t.f. anställd som lektor HT 2001 och efter några fick hon sedan en 
tillsvidaretjänst. 

Bodil är en kvinna som är verksam inom lärosäte B. Hon undervisar på både grund- och 
avancerad nivå. Hon är även ledamot av flera nämnder och kommittéer. Forskning ingår i 
liten omfattning. Hon har varit verksam inom organisationen sedan 2003, alltså i cirka åtta år. 

Bernt är en man som är verksam inom lärosäte B. Han är distanslärare på heltid och läser och 
kommenterar inlämnings uppgifter på distanskurser. Han har varit verksam inom 
organisationen sedan början av 2011. 

Bosse är en man som är verksam inom lärosäte B. Han är lärare (adjunkt) med mestadels 
distansutbildning. En till två kortare kurser ges som uppdragsutbildning som Campuskurser. 
Arbetsuppgifterna består i framtagning av läromedel, uppsättning av kursen på kursportal, 
kontakter via e-post, telefon och chatt med studenter, examination via inlämningsuppgifter 
och rapporter. Han har varit verksam i organisationen med fast anställning i cirka 2 år. Innan 
det så har han under många års tid vart anlitat som gästföreläsare samt gästlärare. 

Bengt är en man som är verksam inom lärosäte B. Han är handläggare och hans 
arbetsuppgifter är inom ekonomi- o lönefrågor. Han har ansvar för bokföring o redovisning 
för de anställda. Han har varit verksam inom organisationen sedan mitten av 90-talet. 

Beatrice är en kvinna som är verksam inom lärosäte B där hon har varit verksam i ca 4 år. 
Hon arbetar som examenshandläggare, sekreterare samt vikarierande registrator. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Björklund & Paulsson (2007) förklarar att med ”validitet menar i vilken utsträckning man 
verkligen mäter det man avser att mäta. Insamlad data bör vara relevant för undersökningens 
syfte för att en hög validitet ska kunna uppnås” (sid.59). Studien utformades på ett sätt att 
följdfrågorna anpassades efter respektive respondents svar så det skulle uppfylla syftet på 
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bästa möjliga sätt.  På så sätt anser vi att kravet på validitet är uppfyllt eftersom att vi därmed 
har undersökt just det som i enlighet med syftet var avsett att undersöka. 

Reliabilitet handlar enligt Björklund & Paulsson (2007) om ”tillförlitligheten i 
mätinstrumentet dvs. i vilken utsträckning man får samma värde om man upprepar 
undersökningen. En undersökning ska alltså kunna ge samma resultat om den upprepas av 
någon annan” (sid.59). 

Då vi i vår studie inte försöker genaralisera verkligheten utan istället strävar efter att beskriva 
medarbetares rådande upplevelser om medarbetarskapet så är vårt främsta mål därmed inte att 
studien ska kunna göras om och då få ett likadant resultat. Utan vi utgår istället från att varje 
enskild respondent har sin egen personliga uppfattning och åsikt kring det rådande 
medarbetarskapet. Vi försöker heller inte jämföra den skrivna litteraturen med 
respondenternas svar då detta inte är syftet med studien. Istället vill vi framhäva 
respondenternas verklighet, sett utifrån deras eget perspektiv på tillvaron i organisationer. 

Vi har efter bästa förmåga beskrivit i detalj hur studien gjordes, så att efterföljande forskare 
ska kunna upprepa studien utan frågetecken. Dock så kommer inte samma resultat uppnås då 
inte samma respondenter kommer att delta i studien. 
 
Enligt Kvale (1997) kan forskare som utgår från en hermeneutisk ansats inte lämna sin 
förförståelse utanför vid tolkningen av en text. Att besitta en stor kunskap kring ett ämne är 
snarare en premiss för att verkligen kunna förstå och tolka texten på ett bra sätt. Kvale (1997) 
menar även att det också är viktigt att man som forskare är medveten om sin förförståelse och 
hur den kan påverka tolkningen men även respondenterna. Vi har strävat efter att försöka 
hålla en neutral ställning och att vara så objektiva som möjligt i vår studie, men vi är väl 
medvetna om att våra värderingar och attityder kan ha påverkat vårt sätt att skriva studien då 
det är mycket svårt att avbilda verkligheten på ett helt objektivt sätt. Vi är medvetna om att 
respondenterna kan ha tolkat våra frågor på olika sätt och därför finns det alltså en risk att 
våra egna tolkningar av svaren inte alltid speglar verkligheten. Vi har även valt att skriva 
citaten från respondenterna i resultatdelen precis som de är, utan att ändra på något. Citaten är 
därmed helt autentiska vilket innebär att stavfel kan förekomma. 
 

3.7 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningsetiska principer 
(www.codex.vr.se) så finns det fyra huvudkrav som vi utgått ifrån: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet; 

Vi har genom ett informationsbrev informerat respondenterna om uppsatsens syfte och hur 
intervjun kommer att gå till samt frågornas antal. Enligt Vetenskapsrådet innefattar 
informationskravet att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och villkoren för deras deltagande. Sedan ska undersökningsdeltagare upplysas om 
att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan närhelst de vill. I 
informationsbrevet informerades respondenterna om deras valmöjligheter till deltagande i 
studien och därmed anser vi att kravet om information är uppfyllt kravet. 
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Samtyckeskravet uppfyller vi genom att respondenterna e-mailade tillbaka sitt samtycke eller 
nekande till deltagande innan studien påbörjades. Vetenskapsrådet framhåller att forskaren 
skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke.  

Konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådet innefattar att alla uppgifter om 
undersökningsdeltagare ska ges största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifterna ska 
förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Inga namn eller 
personuppgifter efterfrågas i intervjuerna och deltagarna i studien kommer att benämnas med 
fiktiva namn. Endast vi som forskare och handledare kommer att ta del av resultaten och 
därmed har vi uppfyllt konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att materialet endast används av oss i studien och 
endast kommer att användas i studiens syfte. Enligt Vetenskapsrådet får inte 
insamlade uppgifter för forskningsändamål, utlånas eller användas för kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

   

3.8 Metoddiskussion 

Vi hade till en början vissa svårigheter med att avgränsa studien men vi hade trots det än dock 
relativt klart för oss vilket område som vi var intresserade av samt vad vi ville göra vår studie 
kring. Men syftet var till en början något för brett vilket innebar att vi fick omarbeta syftet och 
avgränsa oss ytterligare. Då syftet sedan utvecklades så formades det till att utveckla kunskap 
och förståelse på vilket sätt medarbetare upplever och lär av sitt medarbetarskap samt hur 
medarbetare upplever medarbetarskapets betydelse för den lärande organisationen. Detta 
medförde att vi behövde ha flera olika perspektiv med i studien vilket resulterade i att vi utgick 
ifrån syftet och kategoriserade därefter intervjumaterialet under respektive rubrik. På så sätt 
har presentationen av studien blivit tydligare och läsaren kan därmed på ett enklare sätt 
överblicka samt följa resultatet och slutsatsen.  

Valet av teknik anser vi överlag vara bra och det är ett mycket intressant sätt att intervjua 
med. Det som vi dock i efterhand skulle vilja ha tänkt på är att intervjuerna tar avsevärt längre 
tid med denna teknik samt när på året man har tänkt genomföra intervjuerna. I vårt fall 
genomfördes intervjuerna sent på våren, över sommaren och en bit in på hösten, anställda på 
högskolor har semester en längre tid över sommaren och har som mest arbete under 
terminsstarten under hösten. Det gjorde att våra intervjuer påbörjades, sedan fick en paus och 
när terminen började hade intervjuerna fallit bort i glömska för respondenterna på grund av 
den höga arbetsbelastningen. Konsekvenserna av detta blev att vissa av respondenterna valde 
att inte fortsätta med intervjuerna och vi fick så att säga börja om med att ge all information 
och syftet med studien. Om intervjuerna inte hade blivit avbrutna under sommarperioden hade 
e-postkontakterna förmodligen varit tätare och på sätt även troligen kunnat bli mer utförligare 
och djupare. 

Vår erfarenhet av den här studien är bland annat att man från början bör se till att ha ett så 
avgränsat syfte och frågeställningar som möjligt, annars blir det svårt att inrikta studien på rätt 
saker. Men vi anser dock att vi ändå har lyckats få svar på vårt syfte samt att vi även har lyckats få 
med de väsentligaste delarna till denna undersökning, detta trots att det till en början var lite 
rörigt. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den information som vi har fått från våra intervjuer. 
För att redovisa vårt resultat på ett strukturerat och lättförståeligt sätt, har vi valt att dela in 
resultatet i olika teman med följande två kategorier;  
 

• Lärande av medarbetarskap inom organisationen 
 

• Faktorer som främjar medarbetarskapet inom organisationen 
 
De ovanstående olika kategorierna är baserade på vårt syfte samt våra frågeställningar och 
dessa kategorier återspeglas även i frågorna i vår intervju och det är dessa som vi 
konstruerade vår intervjumall ifrån. Ytterligare en anledning till att vi valde att dela upp 
resultatet på detta sätt är på grund av läsningen av svaren som vi fick från respondenterna var 
avgränsade i förhållande till varandra och vi kunde framhäva dessa kategorier relativt enkelt. 

Eftersom att vi med denna studie önskat att få en djupare förståelse för hur medarbetarskapet 
upplevs av medarbetarna inom de respektive organisationerna så har vi valt att beskriva hur 
medarbetarna själva upplever att medarbetarskapet inom organisationerna fungerar. 

 

4.1 Lärande av medarbetarskap inom organisationen 

Då en av våra frågeställningar var att undersöka på vilket sätt respondenterna lär av 
medarbetarskapet inom organisationerna så valde vi att ha lärandet som en egen rubrik i 
resultatdelen. 

4.1.1  Utveckla och utmana sig själv 

Flera av respondenterna belyste vikten av att kunna utveckla och utmana sig själva i sitt 
arbete. Bengt hävdar att det är viktigt att trivas med det man gör, att man får utvecklas och 
utmanas hela tiden. 
 

Att trivas med det man gör. Att man får utvecklas o utmanas (Bengt, 2011). 

Att arbetet är utvecklande, att det finns utmaningar, variation och att man som medarbetare 
trivs med sina arbetsuppgifter är betydelsefullt. En av respondenterna, Alfons, anser att just 
detta är så pass betydelsefullt då han menar att för att det ska kunna vara en långsiktig 
arbetssituation för honom så är personlig utveckling viktigt och om inte hans arbete eller han 
själv tas på allvar så kommer han inte vilja jobba kvar.  
 
Bodil beskriver att det inte bara är genom nya kunskaper som man får vid utbildningar som är 
viktiga, att det är lika viktigt med olika arbetsuppgifter som studentkontakter, undervisning 
och arbetsgemenskap.  
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(…) Därtill är det viktigt att själv kunna utvecklas – och det gör man både genom 
studentkontakter, undervisning och arbetsgemenskap (Bodil, 2011). 

 
Hon menar att det finns flera olika sätt som en medarbetare kan utvecklas på samt att det är av 
stor vikt att utvecklingen inte enbart sker genom olika slags utbildningar.  Utan det är även 
lika betydelsefullt med den utveckling som sker genom de ”vardagliga” situationerna, som t 
ex. genom arbetsgemenskapen mellan medarbetarna och kontakten med studenter. I följande 
stycke så kommer vi att gå närmare på just den utveckling och det lärandet som sker på detta 
sätt.  
 
I en del teorier framhålls betydelsen av att medarbetarna ges möjlighet till att ta ett steg åt 
sidan och reflektera över sina egna och medarbetarnas situation. Detta sägs då bidra till ett 
lärande som sker på djupet. Då vi frågade respondenterna om intervjun har inneburit att de 
tänkt på saker som de annars inte skulle ha tänkt på så fick vi varierande svar. En del av 
respondenterna gav uttryck för att medverkan i studien fått dem att reflektera över sitt 
medarbetarskap.  

Tanken som vi hade med den ovanstående frågeställningen var att försöka undersöka 
om respondenterna på grund av intervjun reflekterat över sitt medarbetarskap mer än 
de annars hade gjort. Och om intervjuerna i sin tur kanske även kan ha bidragit till att 
respondenterna fått en större förståelse och kunskap över respondenternas egna 
situationer och deras eget medarbetarskap. Vissa av respondenterna bekräftar då 
detta och att de har fått chansen att reflektera över sitt medarbetarskap. 

Som exempelvis Bodil, som uttrycker att hon har börjat tänka på hur viktigt det är att 
medarbetarna har förtroende för ledningen. En annan respondent, Alfons, beskriver att de 
tankar och åsikter som han har gett uttryck för under intervjun, är mycket närvarande och att 
han på så sätt kanske inte har kommit in på några nya tankebanor. 

De tankar jag har formulerat i denna korrespondens är för mig väldigt närvarande och 
kanske har detta istället fungerat mycket väl för mig som en slags strukturering av mina 
tankar. Det tackar jag i så fall för (Alfons, 2011). 

Men han menar dock även att intervjun på ett sätt kan ha bidragit till att strukturera hans 
tankar kring det hela. 

 

4.1.2 Samtal om nya idéer och utvecklingsmöjligheter  

En del av det lärande som äger rum sker inte alltid vid schemalagda möten utan kan även ske 
på luncher och raster genom att medarbetarna för spontana diskussioner med varandra. Bodil 
berättar att de ständigt har pågående samtal om nya idéer och utvecklingsmöjligheter, dessa 
samtal är inte alltid vid schemalagda möten utan förs ofta i lunchrummet, vid kopiatorn eller i 
korridoren. Detta är även något som Adrian håller med om: 
 

Det är en god stämning mellan de som är verksamma inom organisationen vid exempelvis 
lunch- och fikaraster. Det förekommer även spontana diskussioner i korridorer osv. 
(Adrian, 2011). 

 



27 

 

Adrian anser att det finns ett gott medarbetarskap inom organisationen samt att det finns en 
slags öppenhet mellan medarbetarna där spontana diskussioner äger rum mellan 
medarbetarna. 
 
Vad gäller utvecklingsmöjligheterna för de enskilda medarbetarna så gav en av 
respondenterna, August, förslag på vad som kan förbättras och satsas på. Han anser att det 
behöver satsas på en större fast del forskning i tjänst för lektorer samt på en mer planmässig 
satsning på att forskarutbilda adjunkter.  
 

4.1.3 Lära av varandra  

Vidare ges det uttryck för att de lär av varandra som medarbetare. Eftersom att alla 
medarbetare har olika bakgrund och kunskap så bidrar det på så sätt även till lärandet inom 
organisationen som helhet. Detta är något som Bengt förklarar nedan; 

Eftersom vi har små arbetsgrupper har alla olika kompetens, kunskap o erfarenhet som är 
givande för organisationen (Bengt, 2011). 
 

Han menar att arbetet i små grupper bidrar till att medarbetarna lär av varandra samt att dess 
olika kompetenser tillvaratas och även bidrar till organisationen på ett positivt sätt. Lärandet 
inom organisationer är en ständigt pågående process där medarbetarna lär av varandra hela 
tiden genom utbyte av kunskap och erfarenhet. Bodil belyser detta; 

Vi har ständigt pågående samtal om nya idéer, utvecklingsmöjligheter, ämnesövergripande 
kurser mm. Sådana samtal förs ofta i lunchrummet, vid kopiatorn eller i korridoren (Bodil, 
2011). 

Hon menar även att dessa utvecklingsprocesser som sker genom de vardagliga samtalen 
mellan medarbetarna vanligen inte är schemalagda utan sker spontant exempelvis i 
lunchrummet. 

 

4.1.4 Tillvarata olika kompetenser 

En del av respondenterna framhäver att medarbetarnas individuella skillnader och deras olika 
kompetenser samt kunskaper bör tillvaratas. Bengt anser att olika kompetens, kunskap och 
erfarenhet är givande för organisationen och något man bör eftersträva. Detta är även något 
som Bodil håller med om: 

Varje medarbetares särskilda kompetens tas tillvara. Individuella skillnader ses som positivt 
(alla är inte likadana). (Bodil, 2011). 

De anser alltså att organisationerna måste framhålla samt respektera de individuella skillnader 
som existerar mellan medarbetarna samt att dessa skillnader bör ses som något positivt och 
utvecklande för organisationerna. En annan sak som flera av de intervjuade framhåller även 
vikten av är delade arbetsuppgifter och att ”kunna hoppa in där det behövs”. Att alla 
medarbetare har insikt i varandras arbetsuppgifter och att de på så sätt lättare kan hoppa in 
och hjälpa varandra vid behov. 



28 

 

Vi har mycket god insikt i vad de andra inom gruppen gör så att vi lätt kan hoppa in och 
växla arbetsuppgifter med varandra. Vissa uppgifter, som t.ex. uppsatsarbete görs bäst om 
man samarbetar (Berit, 2011). 
 

Att hela tiden utvecklas genom att fylla i andras platser och växla arbetsuppgifter med 
varandra, ger ett mycket gott arbetsklimat då medarbetarna alltid kan känna stöd av 
arbetskamraterna som stöttar upp en i arbetsuppgifterna. På detta sätt är inte pressen för den 
enskilde medarbetaren lika stor, eftersom att kunskapen då är relativt jämt fördelad inom 
organisationen så kan ju alltid någon annan medarbetare ta över och hjälpa till om någon 
medarbetare exempelvis blir sjuk.  

4.1.5 Sammanfattning  

Respondenterna har i sina svar berättat att utveckling och ett ständigt lärande är viktiga 
faktorer för att de ska trivas i sitt arbete och för medarbetarskapet. En gemensam tendens som 
vi upptäckt är hos respondenterna är att de vill utveckla och utmana sig själva samt förnya 
sina kunskaper. Flera av respondenterna belyste vikten av att kunna utveckla och utmana sig 
själva i sitt arbete.  
Det ges även uttryck för att de lär av varandra som medarbetare. Eftersom att alla medarbetare 
har olika bakgrund och kunskap så bidrar det på så sätt även till lärandet inom organisationen 
som helhet. En del av det lärande som äger rum sker inte alltid vid schemalagda möten utan 
kan även ske på luncher och raster genom att medarbetarna för spontana diskussioner med 
varandra. En del av respondenterna framhäver att medarbetarnas individuella skillnader och 
deras olika kompetenser samt kunskaper bör tillvaratas. Att istället försöka se de individuella 
skillnaderna mellan medarbetarna som något positivt och utvecklande för organisationerna. 
 
 

4.2 Faktorer som främjar medarbetarskapet inom organisationer 

4.2.1 Arbetets organisation  

Vidare skriver respondenterna om respekt inom gruppen och att de rår om varandra, om 
respekt för sitt ansvar för arbetsgemenskapen på sin organisation oavsett rang. Samt att varje 
medarbetare är aktiv och villig att samarbeta med arbetsuppgifterna istället för att endast se 
till sitt eget och sina egna arbetsuppgifter. Annika anser att medarbetarskap innebär eget 
ansvar för hur arbetssituationen blir.  

Medarbetarskap är att ta eget ansvar är hur arbetssituationen blir. Som medarbetare har man 
alltid ett ansvar för att bidra till hur det gemensamma blir. Medarbetare bidrar på samma 
sätt som arbetsledaren/chefen (Annika 2011). 

Hon menar att varje medarbetare har ett eget ansvar för att bidra till hur det gemensamma blir 
samt att det gällande detta inte finns bör göras någon skillnad mellan en medarbetare och en 
chef, utan medarbetare bidrar på precis samma sätt som chefen. Detta är även någon som Axel 
instämmer i då han berättar att alla har ett individuellt ansvar för helheten samt att alla ska ge 
sitt bidrag och vara beredda att inte alltid sätta sitt eget arbete i centrum.   

Individuellt ansvar för helheten. Enskilda forskare/doktorander måste ge sitt bidrag genom 
fysisk och intellektuell närvaro, rapportering om sin verksamhet och vilja till samarbete 
kring artiklar, antologier, forskningsprojekt etc.  Att inte alltid sätta sin egen forskning i 
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centrum utan vara beredd att ställa upp för andra i miljön, till exempel genom att kritiskt 
läsa och kommentera andras texter, delta på seminarier och informella möten, samtala i 
fikarum och korridor etc. (Axel 2011). 

Axel menar då att man som medarbetare måste vilja ha ett samarbete kring olika projekt och 
arbetsuppgifter och att man ställer upp för varandra och hjälps åt. I ovan citat ger han exempel 
om att det är viktigt att inte alltid sätta sin egen forskning främst utan att även ge tid till att 
kritiskt läsa och kommentera sina medarbetares texter. 

Då vi frågade respondenterna kring om de har egna förslag på hur organisationen skulle 
kunna satsa på mer för att utveckla medarbetarna så framgår det bland annat från en 
respondent, Alfons, att det behövs satsas på olika övningar och utbildningar där grupparbetet 
främjas. Alfons menar att medarbetare skulle utvecklas om organisationen t.ex. satsade på 
gruppdynamiska övningar eller utbildningar dvs. övningar och utbildningar om hur man som 
grupp arbetar genom svårigheter och samarbetar vid meningsskiljaktigheter; Samt att 
organisationen skulle behöva satsa på strukturella arbetsbeskrivningar. Eftersom ett problem 
kan vara att för mycket av kunnandet finns hos vissa individer och inte i organisationen så 
förklarar han med detta att medarbetare skulle förstå värdet av vissa individuella insatser om 
de såg hur viktigt det är att alla arbetar med gemensamma frågor på samma sätt enligt en 
strukturell arbetsbeskrivning.  
 

Följaktligen tror jag att vi som medarbetare skulle utvecklas om organisationen i fråga t.ex. 
satsade på (1) gruppdynamiska övningar eller utbildningar – dvs. övningar och utbildningar 
om hur man som grupp arbetar genom svårigheter och samarbetar vid 
meningsskiljaktigheter; (2) jag tror också att organisationen skulle behöva satsa på 
strukturella arbetsbeskrivningar. Eftersom jag tror att ett problem hos oss är att för mycket 
av kunnandet finns hos vissa individer och inte i organisationen så menar jag med detta att 
vi som medarbetare skulle förstå värdet av vissa individuella insatser om vi såg hur viktigt 
det är att alla arbetar med gemensamma frågor på samma sätt – enligt en strukturell 
arbetsbeskrivning (Alfons, 2011). 

 
Han uttrycker alltså att kunskapen sitter fast på vissa ställen inom organisationer genom att 
det endast är vissa medarbetare som är kunniga inom ett visst område. Detta borde då istället 
omfördelas på så sätt att kunskapen kan nyttjas och överföras till alla medarbetare inom 
organisationer, istället för att hela organisationer är beroende av en enskild medarbetares 
kunskap. Detta är även något som Bengt till viss del instämmer i då han uttrycker att 
medarbetarna inte har tillräcklig kunskap om varandras verksamheter i de olika 
arbetsgrupperna. 
 

4.2.2 Social samvaro  

 
Medarbetarskapet kommer in som en viktig faktor för att respondenterna ska trivas på sin 
arbetsplats och den allmänna uppfattningen bland respondenterna var att det finns ett starkt 
samband mellan medarbetarskapet och hur arbetet inom organisationen fungerar.  

I den här kategorin finns det relativt stora likheter mellan respondenternas svar. Den 
gemensamma bilden sammanfattar medarbetarskapet i form av ett bra arbetsklimat med god 
sammanhållning där alla ställer upp för varandra. Vi ser en gemensam tendens hos 
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respondenterna där flera ord och tankar hos respondenterna är relativt likartade. ”Gemenskap” 
och eget ansvar är ord som återkommer. Gemenskap både för medarbetarskapet mellan de 
anställda men även till företaget, där delaktighet och jämställdhet är viktiga faktorer. 
Respondenterna anser att man har ett eget ansvar för gemenskapen och hur arbetssituationen 
ser ut på arbetsplatsen. Respondenterna skriver att viktiga delar är att de är delaktiga i 
processen som leder fram till beslut, och att ledningen förklarar bakgrunden till de beslut som 
fattas, känner en samhörighet och tillsammans hjälper till att föra organisationen framåt.  

Att låta anställda ta del i processen som leder fram till beslut. Att förklara bakgrunden 
till de beslut som fattas (Beatrice, 2011). 

August framhäver att det är viktigt att de känner en samhörighet både med de andra 
medarbetarna och med företaget, samt att de står på någon slags jämställd fot med 
företagsledningen. August sammanfattar det här med känslan av samhörighet och delaktighet: 

Vi tillsammans för det här ’skeppet’ framåt (August, 2011). 

Här kan man även se likheter och dra paralleller mellan kamratskap och medarbetarskap. 
Majoriteten av respondenterna tar upp liknande drag som återfinns i vanligt kamratskap, 
respekt, förtroende, samarbete och att man ställer upp för varandra.   

Flera av respondenterna gav uttryck för att det finns en god gemenskap där medarbetarna 
ställer upp för varandra. 
 

Inom den institution där jag arbetar har vi en mycket god gemenskap. Vi delar både glädje 
och bekymmer. Om någon får problem (kanske blir sjuk – sådant händer även vid 
högskolor/universitet) ställer kamraterna upp (Bodil, 2011). 
 
Det finns en stark solidaritet och folk ställer upp när så krävs (August, 2011). 

De anser alltså att sammanhållningen är stark samt att medarbetarna gläds med varandra men 
även delar varandras problem. Bodil anser att en viktig faktor för henne är att arbetet fungerar, 
och att det är beroende på hur just medarbetarna fungerar tillsammans. Berit beskriver, liksom 
flera andra av respondenterna, hur hon upplever sambandet mellan medarbetarskap och en väl 
fungerande organisation samt dess betydelse för organisationen. 

Det är självfallet viktigt att göra sitt bästa och att ha en bra relation tillkollegorna, samt att 
nå bra resultat (Berit, 2011). 

Även August instämmer i detta då han uttrycker att social samvaro och gemenskap är viktiga 
faktorer. 

Spännande arbetsuppgifter, gott inflytande såväl kring mina egna arbetsuppgifter som mer 
generellt på lärosätet samt slutligen social samvaro och gemenskap – att arbeta i ett 
arbetslag som strävar efter att hålla god kvalité och utveckla verksamheten (August, 2011). 

 
Han förklarar att det är betydelsefullt med ett gott inflytande samt att arbeta i ett arbetslag 
som strävar efter att hålla god kvalitet och utveckla verksamheten.  
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Men trots medarbetarnas samstämmighet kring att medarbetarnas gemenskap och samarbete 
så innebär det enligt en av respondenterna, Alfons, inte att man måste vara överens med alla 
om allt. Han ger uttryck för hur han på senare tid märkt att han inte behöver vara vän med 
precis alla medarbetare och han kräver inte heller att alla är vän med honom. Men han 
understryker dock att han däremot inte finner sig i en situation där en medarbetare går mot 
hans principer. Meningsskiljaktigheter kommer alltid att finns men det är alltså viktigt med 
ömsesidig respekt där medarbetare inte går över varandras gränser, men för den sakens skull 
så innebär det inte att alla behöver vara vän med alla. 
En annan sak som Alfons anser vara en viktig faktor för att han ska kunna trivas på sin 
arbetsplats är arbetstiden. Han uttrycker att han inte tror sig kunna arbeta under vilka former 
som helst då hans liv kräver en viss fri tid. Med det menar han tid då han kan släppa arbetet 
och istället ägna sig åt helt andra saker. Han sammanfattar detta med, vad han kallar, en 
klyscha;  
 

Jag jobbar för att leva, jag lever inte för att jobba (Alfons, 2011). 
 
Han anser alltså att det är viktigt och värderar sin fritid, att få ha ett liv vid sidan av jobbet där 
man kan få släppa tankarna kring sitt arbete och endast ägna sig åt sådant som man vill och 
tycker är roligt.  
 
Respondenterna kände också mycket för vikten av ett meningsfullt arbete där 
arbetsuppgifterna spännande, omväxlande samt att de inte är tyngda med onödig byråkrati.  
 

För mig är det viktigt att mitt arbete och den arbetsplats som jag är anställd vid får mig att 
känna att jag ingår i ett sammanhang där jag trivs. Det handlar alltså om att känna att det 
arbete som jag gör känns meningsfullt för mig (..). (Adrian, 2011). 

 
Adrian menar att det är viktigt med ett gott inflytande och där man ingår i ett sammanhang. 
Även här kommer gemenskap in och flera andra av respondenterna ger uttryck för betydelsen 
utav just den känslan, att ingå i ett sammanhang. 
 
Respondenterna gav också uttryck för betydelsen av att medarbetarna tas på allvar samt att det 
råder ett gott arbetsklimat mellan medarbetarna på organisationen.  
 

Personlig utveckling. Jag tycker att detta är viktigt för att det ska kunna vara en långvarig 
arbetssituation för mig. Om jag jobbar med något som jag inte tycker är personligt 
utvecklande eller där jag, eller mitt arbete, tas på allvar, så kommer jag inte vilja jobba kvar 
på ett sådant jobb (Alfons, 2011). 

 
Alfons förklarar att det är viktigt att han känner att arbetet känns utvecklande och att han tas 
på allvar, samt att han utan dessa förutsättningar har svårt att se en långsiktig arbetssituation. 
Vidare framhölls vikten av att medarbetare försöker att sprida en god stämning, på så sätt att 
varje enskild medarbetare aktivt strävar efter och anstränger sig för att vara en god 
medarbetare och på så sätt bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat. Adrian förklarar att han 
delar upp begreppet medarbetarskap i två delar, att han som medarbetare får en känsla av tas 
på allvar och bidrar med något gentemot organisationen och å andra sidan att det finns en god 
stämning mellan de som arbetar, att genom att vara en god medarbetare sprider en god 
stämning och stöttar andra.  
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Jag skulle nog dela upp begreppet i två delar, dels känslan av att känna att jag tas på allvar 
och bidrar med något gentemot den organisation som jag är verksam vid, dels att det finns 
en god stämning mellan de som arbetar på arbetsplatsen. Med det senare menar jag att man 
kan vara en god medarbetare genom att sprida en god stämning samt stötta andra 
medarbetare vid olika typer av situationer (Adrian 2011). 

Ordet medarbetarskap för Bodil betyder kamratskap, lojalitet, gemenskap och att ”ställa upp” 
för varandra. Hon säger att mycket viktiga delar är öppenhet och förtroende mellan 
medarbetarna, och att man ser varandras värde. Flera av respondenterna uttrycker att 
medarbetarskap är en form av kamratskap där samma faktorer spelar in för att det ska kunna 
fungera tillfredställande. 

De flesta anser inte heller att det förekommer någon form av diskriminering inom 
organisationen.  

(…)vår organisation har ett mycket väl fungerande, öppet klimat där åsikter får komma 
fram från alla håll och kanter. Jag tycker inte heller det finns några tendenser till 
diskriminering av de slag som är olagliga, så jag tycker att medarbetare överlag respekteras 
bra inom min organisation (Alfons, 2011). 
 

Alfons hävdar att på hans arbetsplats råder en god stämning där alla får ha en åsikt i ett väl 
fungerande, öppet klimat med högt i tak där alla medarbetare inom organisationen 
respekteras.  
 
Axel beskriver att det finns ett gott medarbetarskap hos tillräckligt många för att det överlag 
ska kunna klassas som ett gott medarbetarskap. 
 

Min erfarenhet av arbetet i den ”egna” forskningsmiljön är övervägande positiv. Det har 
funnits och finns (jag finns fortfarande i miljön som ”veteran”/emeritus) fortfarande ett gott 
medarbetarskap hos tillräckligt många för att jag ska kunna se ett gott medarbetarskap. Det 
gäller dock långt ifrån alla, vilket understryker betydelsen av att det finns en uthållig kärna 
av medarbetare som inser betydelsen av det som sagts i de två föregående punkterna (Axel, 
2011). 

 
Han menar att det finns flera som inte medverkar till ett gott arbetsklimat men han 
understryker betydelsen av den ”kärna” av medarbetare inom organisationen som arbetar för 
ett gott medarbetarskap samt vikten av detta. 
 
Bengt förklarar att medarbetarna i hans arbetsgrupp samarbetar mycket och arbetar nära 
varandra. 
 

I min arbetsgrupp jobbar vi mycket tillsammans. Ingen sitter ensam om sina 
arbetsuppgifter. Våra arbetsuppgifter går i varandra. På våra arbetsmöten sitter det med 
personer från andra arbetsgrupper så vi kan utbyta information mellan de olika 
arbetsgrupperna vi jobbar nära (Bengt, 2011). 

 
Han beskriver hur arbetsuppgifterna hänger samman och går i varandra samt att de brukar ha 
möten med medarbetare från andra arbetsgrupper där de kan utbyta information med 
varandra. 
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Respondenters svar över hur medarbetarskapet faktiskt ser ut inom deras organisation 
stämmer även väl överens med hur samtliga respondenter definierade ett gott medarbetarskap. 

4.2.3 Negativa faktorer  

 
Respondenterna har enligt ovan lyft fram flera faktorer som verkar främjande för med 
medarbetarskapet inom organisationer, men det finns likväl några negativa faktorer som kan 
motverka främjandet av medarbetarskapet inom organisationer. 
Som en av respondenterna, Beatrice, lyfter fram så kan det även finnas en viss baksida med en 
arbetsgrupp som är så sammansvetsade även på det privata planet. Vid exempelvis en 
omorganisation så kan det innebära problem eftersom att allt berör alla både på gott och ont. 
Hon förklarar att när privata vänskapsband ofta är kopplade till jobbet så kan dessa vara svåra 
att hantera när en organisation förändras. Här kan man då även tänka sig att det lätt kan uppstå 
problem om någon konflikt eller liknande sker på det privata planet så dras det även in i 
arbetet och eventuellt så kan det påverka både arbetet i sig samt medarbetarskapet negativt. 
 
En del av respondenterna skiljer på den arbetsgemenskapen som råder närmast och på den 
som råder i övrigt inom organisationen. Vad gäller den arbetsgemenskap som råder bland de 
närmaste medarbetarna så ger det överlag uttryck för en positiv bild av medarbetskapet och 
arbetsklimatet. Men utanför den närmsta kretsen och i organisationen som helhet, så ges hos 
en del av respondenterna uttryck för ett mindre gott arbetsklimat och där vissa enskilda 
medarbetare inte respekteras. Axel beskriver situationen enligt följande: 

När det den övergripande organisationen (ämne/disciplin, fakultet och universitetsledning) 
är bilden inte alls så positiv som sagts ovan (…) Olika typer av exkludering förekommer – 
informella maktrelationer förekommer. Ofta negativt för yngre, särskilt kvinnliga 
medarbetare. Inom horisontella forskargrupper, i alla fall den jag har erfarenhet av, bättre 
inbördes respekt, mindre vikt vid formella positioner (Axel, 2011). 

I intervjuerna framkom det att majoriteten av respondenterna anser att medarbetarna inom 
organisationen är respekterade men som nämndes i citatet ovan, så ges det en splittrad bild 
kring den uppfattningen. En annan respondent, Berit, uttrycker att ”Universitetsvärlden är en 
konflikthärd, vilket är ett internationellt känt faktum” och ger även hon uttryck för en ganska 
så dyster bild då hennes organisation just nu befinner sig i kris vilket medför att konflikter blir 
ännu bittrare. Hon berättar att vissa av medarbetarna inom organisationen utsätts för 
trakasserier från både ledningen och övriga medarbetare. Genom att t ex. öka dessa 
medarbetares arbetsbelastning, ge obefogad kritik och uteblivande löneökning. Vidare 
uttrycker Berit att mycket ”sopas under mattan” då flera medarbetare inte vågar säga ifrån 
eller agera med risk för att själva utsättas för trakasseri. 

Några av respondenterna beskriver även den hierarki som inom högskole- och universitet 
väsendet verkar förekomma på vissa håll. Där medarbetare inom organisationen, av vissa, 
bemöts med olika respekt beroende på vilken position de besitter. Där t ex. professorer anses 
åtnjuta en högre respekt än exempelvis en icke disputerande lärare. Dessutom så framkommer 
det i intervjuerna att ledningen inte verkar eller agerar för att motverka dessa hierarkier, utan 
snarare istället uppmuntrar till det. Bosse belyser att det finns en problematik med att 
universitetsväsendets definition på kompetens inte stämmer med exempelvis 
arbetsmiljöverkets definition.  
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Högskoleväsendet och universitetsväsendet har ett problem att deras definition på 
kompetens inte stämmer med till exempel arbetsmiljöverkets definition varför 
segregationen mellan disputerade och ej disputerade lärare inte är enligt de normer vi har i 
Sverige på diskriminering på en arbetsplats.  Är då alla behandlade med samma respekt då 
samma kunskap inte värderas på liknande sätt beroende på hur den har införskaffats? Min 
tolkning är att ledningen och högskoleverket inte behandlar sina medarbetare med respekt 
(Bosse 2011). 

 
Detta menar han då bidrar till att segregationen mellan disputerade och icke disputerade lärare 
inte överensstämmer med de normer som finns i Sverige gällande diskriminering på 
arbetsplatser. Detta tolkar Bosse som att ledningen och högskoleverket inte behandlar sina 
medarbetare med respekt. 
 
August är en av de som också ger uttryck för den rådande hierarki som verkar förekomma 
inom universitets och högskoleväsendet:  

Universitetet är en synnerligen hierarkisk organisationen, respekt uttrycks därför på väldigt 
olika sätt, vissa har mer andra mindre. Professorer t ex åtnjuter avsevärt högre respekt såväl 
av andra medarbetare som av ledning osv. Tydligt är att ledningen inte söker motverka 
sådana hierarkier, tvärtom så uppmuntras de. Hur och på vilket sätt olika medarbetare är 
respekterade beror således på vilken position de har i organisationen. En annan sida av detta 
är den informella organisationen, här handlar det mer om att du som person måste vinna 
respekt bland dina kollegor (August, 2011). 

Han menar att medarbetarna behandlas olika beroende på vilken position som de besitter samt 
att det från ledningens sida inte görs något för att motverka dessa hierarkier utan att de snarare 
uppmuntras. Nedan kommer vi att gå närmare in på ledningens roll i den lärande 
organisationen. 
 

4.2.4 Ledningsgruppens roll 

När det kommer till upplevelsen av ledningsgruppen och deras agerande kring främjandet av 
medarbetarskapet så råder det bland respondenterna relativt delade uppfattningar kring detta.  

En av respondenterna, Bosse, uttrycker att organisationen har en mycket liten erfarenhet av 
ledning och coachning av medarbetare. En annan respondent, Alfons, förklarar att 
ledningsgruppen brister i förmågan med att inom en rimlig tid kunna lösa de problem som 
uppstår. Han uttrycker att det finns ett intresse att lösa problemen, men att kunskapen för att 
kunna lösa problemen direkt, saknas. Detta menar han, innebär då att det tar väldigt lång tid 
för ledningen att konstruera formerna för hur problemen ska kunna lösas. Vidare förklarar han 
att detta i sin tur drabbar medarbetarskapet på så sätt att relationerna mellan medarbetarna 
ansträngs och att oklarheter resulterar i större problem än vad som egentligen var nödvändigt. 
Men han understryker även att det ofta finns en vilja att lösa problemen istället för att skapa 
problem. 

Å andra sidan har vi små fester, resor, ganska öppna ramar och regler för ledighet samt 
ersättning för resor osv. Sådant, dvs. att det ofta finns en vilja att lösa problem snarare än 
att skapa problem är så klart positivt och något som jag ser som främjande (Alfons, 2011). 

En annan av respondenterna, Beatrice, ger även hon uttryck för att det görs en hel del från 
ledningens sida för att försöka få alla anställda att känna en gemensamhet. Hon ger exempel 
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på hur medarbetarna har ett gemensamt lunchrum och personalfester, men hon menar att det 
även märks i arbetet genom att man informerar alla medarbetare om vad varje person arbetar 
med. 
 
Axel styrker till viss del ovanstående och beskriver att det nog finns en god vilja från 
ledningens sida samt att det troligen görs många försök till att försöka främja 
medarbetarskapet och detta då med ett blandat resultat. 
 

Det finns ett intresse att lösa problemen men, som jag förstår det, så saknas kunskap för att 
kunna lösa det direkt, varvid tiden går utan några konkreta lösningar. Detta drabbar 
medarbetarskapet så till vida att relationer mellan medarbetare ansträngs och oklarheter blir 
större problem än vad som troligen var nödvändigt (Axel 2011). 

 
 Men vidare förklarar Axel det dock finns en problematik på så sätt att när många anställda 
saknar förtroende för ledningen tenderar ledningens ansträngningar till att försöka förbättra 
medarbetarskapet att framstå som oärliga. Han menar att det är svårt att få ett ordentligt och 
ärligt engagemang från ledningen, detta trots att det ju faktiskt är dem som har något att vinna 
på det. Vidare uttrycker Axel att om misstroendet mot ledningen är starkt så innebär det att 
det blir svårt, eller rent utav omöjligt, att få annat än symbolisk effekt av uppifråninitiativ. 
Han menar även att ett organisatoriskt dilemma som han anser att hans organisation har 
drabbats av, är att cheferna jobbar för långt ifrån den vardagliga verksamheten. 
 

Ett organisatoriskt dilemma som jag tycker att vår organisation drabbats av är att våra 
chefer jobbar för långt ifrån den vardagliga verksamheten. De ser inte de problem som vi 
brottas med och jag skulle värdesätta en post, en chef som fanns närmare mig (Axel 2011). 

 
 Detta resulterar i att de inte ser problemen som medarbetarna handskas med. Han skulle 
därmed värdesätta en post, en chef, som fanns närmare honom.  
 

4.2.5 Sammanfattning  

Respondenterna ger uttryck för att alla medarbetare har ett eget ansvar för hur den 
gemensamma miljön blir samt att man som medarbetare är aktiv och villig att samarbeta med 
varandra. Vissa av respondenterna uttrycker att kunskapen sitter fast på vissa ställen inom 
organisationer genom att det endast är vissa medarbetare som är kunniga inom ett visst 
område, kunskap över avdelningarna är viktigt. Den gemensamma bilden sammanfattar 
medarbetarskapet i form av ett bra arbetsklimat med god sammanhållning där alla ställer upp 
för varandra. Gemenskap både för medarbetarskapet mellan de anställda men även till 
företaget, där delaktighet och jämställdhet är viktiga faktorer. 

En majoritet av respondenterna anser alltså att det inom organisationen överlag råder ett 
relativt gott arbetsklimat mellan medarbetarna där alla är respekterade och att det råder ett 
öppet klimat där alla medarbetares åsikter får komma fram. Men några av respondenterna gav 
även uttryck för att det finns negativa aspekter, bland annat att det finns en risk med att flera 
av medarbetarna är så sammansvetsade även på det privata planet. Vilket innebär att det 
ibland kan vara svårt att skilja det privata från det jobbrelaterade. 

Respondenterna gav även uttryck för vikten av ett meningsfullt arbete där arbetsuppgifterna 
spännande och omväxlande. Samt belystes betydelsen av fritid, att kunna ha ett liv vid sidan 
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av arbetet. Vidare framhölls vikten av att medarbetare försöker att sprida en god stämning, på 
så sätt att varje enskild medarbetare aktivt strävar efter och anstränger sig för att vara en god 
medarbetare och på så sätt bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat. 

Gällande ledningens roll så råder det bland respondenterna relativt delade uppfattningar kring 
detta. Viljan från ledningens sida är god, dock saknas kunskap för att lösa problemen och det 
tar ofta för lång tid. Det behövs från ledningens sida mer handlingskraft och inte enbart 
tomma ord och löften. 

 

4.3 Resultatsammanfattning 

Vi anser att ett stort antal av svaren som finns presenterade i resultatdelen mer eller mindre 
har starka kopplingar till varandra på så sätt att majoriteten av respondenterna var så pass 
eniga i sina svar att dessa nästan går in i vartannat. Respondenterna gav uttryck för flera 
likartade upplevelser kring medarbetarskapet vilket för vår del medförde att det var relativt 
svårt att hitta avvikande resultat där respondenternas åsikter skiljer sig åt. Gemenskap är ordet 
som alla respondenter var överens om är viktigt för medarbetarskapet, vilket även är något 
som vi skulle kunna sammanfatta hela undersökningen med. Men det fanns dock vissa 
motsättningar bland resultaten, där några respondenter upplevde att medarbetarskapet för 
tillfället inte fungerade helt tillfredställande. Detta fann vi kunde kopplas till att en av 
organisationerna genomgår en omorganisering så är så påtaglig och problemfylld att en av 
respondenterna uttryckte det som att organisationen är i kris. En generell slutsats som kan 
dras utifrån denna studies resultat är att medarbetarskapet i de båda organisationerna är 
relativt välutvecklat men att upplevelserna kring detta är ganska så splittrade hos 
respondenterna. Organisationerna har kommit en bra bit på väg till att bli en så kallad lärande 
organisation, men som vi nämnde behöver ledningen arbeta på upplevelsen av 
omorganisationer i en av organisationerna. Men vi ser dock goda möjligheter och viljan till att 
bli lärande organisationer bland de två vi organisationer som vi studerade. Respondenterna 
inom organisationerna verkar överlag ha ett gott medarbetarskap, framför allt inom den 
närmsta miljön, där man tar ansvar och ställer upp för varandra. Respondenterna har i sina 
svar överlag haft en positiv framtoning som gör att vi kan tyda ett gott medarbetarskap och en 
vilja att samarbeta, där det vidare framkom i studien att det är en fördel om alla medarbetare 
tar ansvar både för sig själva och för varandra samt anstränger sig för att samarbetet ska 
fungera. På så sätt kan ett positivt arbetsklimat skapas där kommunikationen fungerar 
tillfredställande samt där alla medarbetare får komma till tals och där medarbetare känner en 
gemenskap samt behandlas med respekt. Detta i sin tur gynnar då lärande organisationer på så 
sätt att när medarbetarna trivs och upplever ett fungerande arbetsklimat så ökar deras 
möjligheter och viljan till att utveckla både sig själva och organisationen. 
 

5. Tolkning 

I detta avsnitt kommer vi att tolka resultatet utifrån vår teori som bygger på de följande fem 
disciplinerna; personligt mästerskap, gemensam vision, teamlärande, tankemodeller och 
systemtänkande. 
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5.1 Personligt mästerskap 

I resultatet framkom det att utveckling och ett ständigt lärande är viktiga faktorer för att 
respondenterna ska trivas i sitt arbete. En gemensam tendens som vi upptäckt hos majoriteten 
av respondenterna är att de vill utveckla och utmana sig själva samt förnya sina kunskaper. 
Som vi även tidigare nämnt så hävdar Hällsten & Tengblad (2006) att ”en nödvändig 
förutsättning för att en organisation skall utvecklas är att medarbetare lär sig ny kunskap” 
(sid.19). Det är alltså betydelsefullt att medarbetare ges chansen att inhämta nya färdigheter 
och kunskaper för att organisationer ska kunna förbättras och stärkas samt för att förhindra att 
organisationer blir stillastående och inte utvecklas åt rätt håll. Respondenternas svar är 
därmed samstämmiga med det som Hällsten & Tengblad har uttryckt i sina teorier. 

Hällsten & Tengblad (2006) förklarar att även att ”relationen mellan medarbetare och ledare 
är av stor betydelse för organisationens utveckling där medarbetaren känner sig delaktig, 
uppmuntrad och lyssnad på” (sid.19). Det Hällsten & Tengblad beskriver är det samma som 
respondenterna ger uttryck för när de förklarar att det är viktigt att de känner sig uppskattade 
och att arbetet de gör är meningsfyllt och tas på allvar, annars har de svårt att se en långsiktig 
arbetssituation. 
 
I enlighet med Burt & Dunham (2011) som förklarar att i många fall är effektiv 
kunskapshantering baserad på förmågan och viljan från erfarna medarbetare att dela sin 
organisations och arbetsrelaterade kunskap med övriga medarbetare så instämmer 
respondenterna i vikten av att kunskap inte ska sitta fast i avdelningarna, utan att kompetens 
ska finnas överlag i organisationen och att alla medarbetare ska kunna arbeta på de flesta 
avdelningarna. På så vis är inte organisationen beroende av enskilda medarbetare utan alla 
arbetar tillsammans för en lärande organisation. De uttrycker även att organisationen skulle 
behöva satsa på strukturella arbetsbeskrivningar, eftersom ett problem kan vara att för mycket 
av kunnandet finns hos vissa individer istället för i själva organisationen. Det stämmer väl 
överens med det som vi tidigare skrivit där Burt & Dunham (2011) hävdar att det finns ett 
starkt samband mellan förlusten av äldre medarbetare samt den eventuella förlusten av viktig 
organisatorisk kunskap. De förklarar även att när en erfaren medarbetare lämnar 
organisationen så kan detta utgöra ett visst hot mot organisationens konkurrensfördel på så 
sätt att det uppstår en förlust av det organisatoriska minnet. Som vi tidigare nämnt så bör 
organisationer sträva efter att nyttja dess medarbetares kunskaper så mycket som möjligt för 
att både organisationer samt medarbetare ska kunna utvecklas på ett positivt sätt men att 
kunskapen fördelas jämt hos alla medarbetare istället för att kunskapen sitter fast hos enskilda 
individer. 
 
I enlighet med Senges (1995) teori om det personliga mästerskapet så är medarbetare med ett 
utvecklat personligt mästerskap införstådda med att lärande är en process som pågår hela 
livet, de strävar efter att lära sig mer och att utvecklas. De har även insett att man aldrig är 
fullärd och att det alltid finns nya saker att lära sig. Vidare förklarar Senge (1995) att dessa 
medarbetare vanligen har ett bra självförtroende, samtidigt som de är väl införstådda med sina 
begränsningar och brister. I resultatet framkom det även att de flesta av respondenterna är 
medvetna om detta, att lärandet är en ständigt pågående process och de framhåller vikten av 
att medarbetarna lär av varandra som medarbetare genom utbyte av kunskap och erfarenhet. 
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Genom att alla medarbetare har olika bakgrund och kunskap så bidrar det därmed till lärandet 
inom organisationen som helhet.  

Senge (1995) hävdar att det personliga mästerskapet är en vision som är nära förankrad med 
den gemensamma versionen samt att organisationer som inte förespråkar utvecklingen av ett 
personligt mästerskap tenderar att få problem med att få med medarbetare i den gemensamma 
versionen. Han beskriver således att medarbetarna måste få känna att de utvecklas och lär av 
varandra och av organisationen för att kunna känna motivation och gemenskap för att 
tillsammans kunna föra organisationen framåt. 

5.2 Gemensam vision 

Gemenskap och det egna ansvaret för arbetsmiljön är något som Senge (1995) nämner i en av 
disciplinerna, gemensam vision. Visionen handlar om gemensamma mål och sammanhållning. 
Senge (1995) beskriver att en gemensam strävan och ett gemensamt mål förenar och bidrar till 
gemenskap i organisationer. Detta resulterar då i en ökad motivation och ett ökat engagemang 
bland medarbetare. Denna disciplin är även i enlighet med Hällsten & Tengblads (2006) 
modell, som vi tidigare nämnt, om det myndiga medarbetarskapet på så sätt genom att ett av 
modellens begreppspar innefattar just ”gemenskap och samarbete”. Detta begreppspar 
förespråkar betydelsen av att medarbetare kan samarbeta väl över yrkes-, avdelnings- och 
funktionsgränser och att medarbetare upplever tillhörighet och trivsel i en arbetsgemenskap 
dvs. att de hjälper varandra i en prestigelös anda. 
 
Respondenterna var i stort sätt överrens om att medarbetarskap för dem betyder gemenskap. 
Resultatet säger att viktiga delar för en god arbetsmiljö är delaktighet i processer och känslan 
av att tillsammans föra företaget framåt, samhörighet med både de andra medarbetarna och 
med organisationen och ledningen, att alla står på samma sida och att det råder jämställdhet 
med företagsledningen. Därmed är respondenternas svar i enlighet med denna disciplin. 
 
Respondenterna anser att de arbetar mycket tillsammans på sin arbetsplats, arbetsuppgifterna 
går i varandra och ingen sitter ensam om sina uppgifter. På möten sitter flera avdelningar med 
så de kan byta information och lära av varandra. Genom att som vi nämnde i första visionen, 
personligt mästerskap, så är det viktigt att kunskapen sitter överlag i organisationen och inte i 
avdelningarna så skapar det gemenskap. Ingen medarbetare sitter själv med sina 
arbetsuppgifter utan kan känna stöd i de andra medarbetarna vid sjukdom etc. De kan även 
utbyta kunskap och utveckla idéer tillsammans.  
 
En av respondenterna hävdar att det inte alltid är positivt med en bra gemenskap på 
arbetsplatsen. När gemenskapen går över till det privata planet så kan de innebära negativa 
konsekvenser för arbetsmiljön och även medarbetarskapet när en konflikt eller liknande 
uppstår. 
 
Precis som Senge (1995) så anser respondenterna att man bör ha ett eget ansvar för 
gemenskapen och hur arbetssituationen ser ut på arbetsplatsen. I resultatet framkom det även 
att respondenterna anser att det är betydelsefullt att de är delaktiga i processen som leder fram 
till beslut, att ledningen förklarar bakgrunden till de beslut som fattas, känner de en 
samhörighet och att de tillsammans hjälper till att föra organisationen framåt. Precis som i 
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Senges (1995) teori om ”gemensam vision” så ges det även hos respondenterna uttryck för 
vikten av att de känner en samhörighet både med de andra medarbetarna och med företaget, 
samt att de står på någon slags jämställd fot med företagsledningen. När det gäller frågan om 
samhörighet med ledningen och att man står på samma sida, anser de att det finns en god vilja 
hos ledningen för att främja medarbetarskapet och skapa en trivsam arbetsmiljö. Dock anser 
respondenterna att ledningens försök och ansträngningar framkommer som oärliga då 
förtroendet för ledningen är skadad eftersom att engagemanget från ledningen är bristfällig. 
De beskriver även att ett organisatoriskt dilemma som de anser att organisationen har drabbats 
av, är att cheferna jobbar för långt ifrån den vardagliga verksamheten. Vilket innebär att de 
inte ser problemen som medarbetarna handskas med. I resultatet framkom det även att 
respondenterna uttrycker att organisationen har en mycket liten erfarenhet av ledning och 
coachning av medarbetare. En annan respondent förklarar att ledningsgruppen brister i 
förmågan med att inom en rimlig tid kunna lösa de problem som uppstår. Han menar att det 
finns ett intresse att lösa problemen, men att kunskapen för att kunna lösa problemen direkt, 
saknas. Detta menar han, innebär då att det tar väldigt lång tid för ledningen att konstruera 
formerna för hur problemen ska kunna lösas. Vidare beskriver han att detta i sin tur drabbar 
medarbetarskapet på så sätt att relationerna mellan medarbetarna ansträngs och att oklarheter 
resulterar i större problem än vad som egentligen var nödvändigt. Detta är något som 
överensstämmer med det som Frej (2010) beskriver då han förklarade att ”ofta stannar idén 
om medarbetarskapsutveckling kvar på skrivbordet. Man pratar endast om utvecklingen 
istället för att faktiskt implementera den hos medarbetarna” (sid.5). Alltså att det är för 
mycket prat och för lite verkstad. Man bör då istället för att endast prata om hur 
medarbetarskapet ska se ut så istället ta fram planer och utbildningar för att medarbetarna ska 
bli delaktiga i arbetet och på sikt kunna arbeta efter idéerna. Frej (2010) beskriver vidare att 
ofta tas det heller inte beslut på idéerna utan det stannar ofta på skrivborden utan att man 
fullföljt planerna. Respondenterna utlyste och skulle värdesätta en post, en chef, som fanns 
närmare dem vilket troligen skulle kunna vara en bra lösning på ovanstående problem. För 
precis som vi nämnt tidigare så är det viktigt att med ett bra samarbete mellan medarbetare 
och ledare för att ett gott medarbetarskap kan föreligga. Detta är även något som Hällsten & 
Tengblad (2006) beskriver då de förklarar att ”relationen mellan medarbetare och ledare är av 
stor betydelse för organisationens utveckling där medarbetaren känner sig delaktig, 
uppmuntrad och lyssnad på” (sid.19).  
 

5.3 Teamlärande 

Den gemensamma bilden av respondenternas svar sammanfattar medarbetarskapet i form av 
ett bra arbetsklimat med god sammanhållning där alla ställer upp för varandra. Vi ser en 
gemensam tendens hos respondenterna där flera ord och tankar hos respondenterna är relativt 
likartade. ”Gemenskap” och eget ansvar är ord som återkommer. Gemenskap både för 
medarbetarskapet mellan de anställda men även till företaget, där delaktighet och jämställdhet 
är viktiga faktorer. Att arbeta tillsammans och känna en gemenskap bygger i grunden på en 
kommunikation mellan de inblandade. Enligt Senge (1995) så är denna disciplin betydelsefull 
på så sätt, att genom att se till att det råder en arbetsmiljö där det är högt i tak och där alla 
medarbetare inom organisationen får komma till tals, samt där de kan ha en fungerande 
dialog, så bidrar det till att skapa en positiv stämning med en välfungerande arbetsgrupp. 
Även Hällsten & Tengblad (2006) förespråkar detta i sin modell om det myndiga 
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medarbetarskapet i ett av modellens begreppspar ”förtroende och öppenhet”. Detta 
begreppspar beskriver betydelsen av att alla medarbetare har ett ömsesidigt förtroende för 
varandra, för en öppen och ärlig dialog med varandra samt där meningsskiljaktigheter 
respekteras. 
 
I resultatet framkom det att en majoritet av respondenterna anser att det inom organisationen 
överlag råder ett relativt gott arbetsklimat mellan medarbetarna där alla är respekterade samt 
att det råder ett öppet klimat där alla medarbetares åsikter får komma fram. Dialog är enligt 
Senge (1995) en process som man i en fungerande arbetsgrupp kan ta användning av. Senge 
menar att i en dialog är syftet att lära tillsammans och få tillgång till andras kunskap. Man 
möter varandra med respekt och prövar varandras idéer, arbetar tillsammans. Genom en 
dialog kommer grupper åt en stor mängd kunskap och åsikter vilket påverkar samverkan 
positivt. Respondenterna menar att de ständigt har samtal om nya idéer och 
utvecklingsmöjligheter, det är nödvändigtvis inte schemalagda möten utan det sker ofta i 
korridorer och vid kopiatorn. Vidare ger respondenterna uttryck för att det är viktigt att 
ledningen ser till att medarbetarna är delaktiga i processen och förklarar alla steg och 
bakgrunden till besluten som fattas. Samt att medarbetarna känner sig något jämställda med 
ledningen och med de andra medarbetarna. 
 
 
Men i resultatet framkom det även att en splittrad bild kring uppfattningen av arbetsklimatet 
på organisationen. Några av respondenterna gav uttryck för att medarbetare inte respekterades 
samt att vissa utsatts för trakasserier både från ledningen och från sina övriga medarbetare 
samt att det finns en hierarki inom organisationerna. Detta är, i enlighet med de teorier som vi 
har använt oss av, inte alls främjande för medarbetarskapet, utan snarare tvärtom så ger det en 
negativ effekt på medarbetarskapet där det då inte bidrar till en välfungerande arbetsgrupp. 
Detta resulterar då i negativa aspekter för organisationen i sin helhet samt även för lärandet 
inom organisationen. 
 

5.4 Tankemodeller 

Senge (1995) förklarar att den fjärde visionen handlar om att granska sig själv och att 
ifrågasätta det vi vet. Han skriver; 

Genom att ifrågasätta och granska sina egna värderingar och utsätta sina egna värderingar 
för andras bedömningar är att förstå världen runtomkring oss. Den fjärde disciplinen 
tankemodeller handlar om vilka bilder och symboler som påverkar vår syn på världen. Ofta 
sker våra antaganden där medarbetare måste granska och revidera och synliggöra sina 
antaganden så att de inte hindrar utvecklingen. Är ledningen och medarbetarna inte beredd 
att ifrågasätta sin syn på omvärlden utan ser det som det enda riktiga då skapas ingen grund 
för en lärande organisation (Senge, 1995). 

Respondenterna har varit överens om att det viktiga för dem och för sin arbetssituation är att 
de hela tiden utvecklas och utmanas. De hela tiden har samtal om utvecklingsmöjligheter och 
idéer, och att de inte ser en långvarig arbetssituation om de inte uppskattas och har 
meningsfyllda arbetsuppgifter. Respondenterna lyfter även vikten av att kompetensen inte 
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sitter i avdelningarna, utan medarbetarna kan stödja varandra i deras arbete och ingen sitter 
ensam om sina uppgifter.  

Senge (1995) förklarar vidare att det är vanligt att medarbetare reagerar negativt på en ny och 
annorlunda idé, detta anser han då kan skapa låsningar som sedan resulterar i missförstånd 
och svårigheter i att utvecklas och nå framgång. Respondenterna har i sina svar angett att de 
är mycket öppna för nya idéer och välkomnar dem, Respondenterna anser att i 
arbetsgrupperna sitter ingen ensam om sina arbetsuppgifter, arbetsuppgifterna går i varandra 
och de jobbar tillsammans. På möten sitter andra arbetsgrupper med och de utbyter 
information och nya idéer diskuteras.  

Som vi tidigare nämnt så är det även betydelsefullt att medarbetare kan reflektera över 
situationerna och sina egna handlanden. Ramic & Rosqvist (2007) gör gällande att 
”grundförutsättning för att ett lärande genom erfarenhet ska ske är att det finns utrymme för 
reflektion, såväl över utfall av det egna handlandet såsom reflektion under själva handlandet” 
(sid 14). Vidare förklarar Ramic & Rosqvist (2007) att ”ett flertal organisationsforskare 
understryker vikten av att organisationer och individer reflekterar över och ifrågasätter sin 
grundläggande förståelse ” (sid 13) samt att ”den grundläggande förståelsen anses under vissa 
omständigheter utgöra hinder för organisationers möjligheter att utveckla lärandet” (sid 13). 
För att lärande ska äga rum och kunna utvecklas så är det alltså viktigt att medarbetare även 
reflekterar över samt ifrågasätter sin grundläggande förståelse. Hos en del av respondenterna 
så framkom det att de genom medverkan i studien har fått tid och möjlighet till eftertanke och 
reflektion över det rådande medarbetarskapet inom organisationen. Detta kan då 
förhoppningsvis leda till en större förståelse och kunskap över respondenternas egna 
situationer och deras eget medarbetarskap, vilket i sin tur även kan verka främjande för 
respondenternas lärande samt utveckling av medarbetarskapet inom organisationerna. 

5.5 Systemtänkande 

Senges 1995) femte och sista disciplin för en lärande organisation är systemtänkande. 
Grunden till att se individen i sin helhet. Det handlar om att se förändringsprocessen, genom 
att se att även små insatser kan få väsentliga konsekvenser för helheten, att se orsak och 
verkan och att se helheten för sina handlingar. Senge (1995) förklarar vidare att i en lärande 
organisation är det endast de svåraste frågorna som ledaren tar ansvar för, eftersom att det där 
behövs en person med mycket erfarenhet. Men genom att delegera beslut skapar man 
ansvarsfulla medarbetare som är beredda att lära genom utmaningar och ta ansvar. Detta är 
även något som Hällsten & Tengblad (2006) förespråkar i modellen om det myndiga 
medarbetarskapet. Där framgår det att i ett av modellens begreppspar ”ansvarstagande och 
initiativförmåga så är egenskaper som värdesätts att medarbetare besitter initiativförmåga, har 
förmåga att ta ansvar för det egna arbetet samt att de har förmåga att balansera ansvar och 
initiativ med fysiskt och psykiskt välbefinnande över tid. Fortsättningsvis beskriver Hällsten 
& Tengblad (2006), precis som Senge (1995), betydelsen av att istället för att medarbetaren 
lämnar över ansvar för sitt arbete på ledaren så bör medarbetaren vara aktivt självgående samt 
visa ansvar både gentemot sig själv med även gentemot sina medarbetare. Ovanstående är 
något som dessutom framkom väldigt tydligt i resultatet där flera av respondenterna gav 
uttryck för betydelsen av respekt för sitt ansvar och för arbetsgemenskapen på sin, 
organisation oavsett rang. Vidare framkom det i resultatet att respondenterna förespråkade att 
varje medarbetare är aktiv och villig att samarbeta med arbetsuppgifterna istället för att endast 
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se till sitt eget och sina egna arbetsuppgifter. Att medarbetare har ett eget ansvar för hur 
arbetssituationen blir, samt ett eget ansvar för att bidra till hur det gemensamma blir. Precis 
som i teorierna så gavs det i resultatet uttryck för att medarbetare bidrar på samma sätt som 
arbetsledaren/chefen. En av respondenterna förklarade att alla medarbetare har ett individuellt 
ansvar för helheten, att alla ska ge sitt bidrag och ställa upp för varandra samt vara beredda att 
inte alltid sätta sitt eget arbete i centrum. Detta kan då göras genom att t ex. inte alltid sätta sin 
egen forskning främst utan att även ge tid till att kritiskt läsa och kommentera andras texter. 
 
Respondenterna anser även att ett gott medarbetarskap har en stor inverkan på organisationen 
som helhet, utan en god arbetsmiljö kommer resultatet att drabbas och kvaliteten försämras. 
De anser att det är helt beroende på hur medarbetarskapet fungerar och hur medarbetarna 
fungerar tillsammans, utan en positiv arbetsmiljö fungerar inte arbetet heller. Att arbeta i ett 
arbetslag som strävar efter att hålla en god kvalitet och en vilja att utveckla verksamheten är 
viktigt, vikten i en god samvaro och gemenskap. Respondenterna beskriver att det självfallet 
är viktigt att göra sitt bästa och att ha en bra relation tillkollegorna, samt att nå bra resultat.  
 

5.6 Tolkningssammanfattning 

Vi anser att respondenternas svar stämmer relativt väl överens med de teorier som vi har 
bearbetat i denna studie samt att resultatet speglar dessa teorier. Senge (1995) förklarar i sina 
fem discipliner vikten och styrkan i viljan och engagemanget för sina arbetsuppgifter och 
organisationen. Senge anser att finns inte viljan så kommer individen aldrig lära sig något 
samt aldrig utvecklas. Respondenterna har i sina svar belyst faktorn om att hela tiden lära sig 
nya saker och att lära av varandra, de nämner att om inte utveckling finns kvar i 
organisationen sänks trivseln och viljan för arbetsuppgifterna. Senge berättar vidare i sin teori 
om personligt mästerskap om att hela tiden utvecklas, samt i tankemodeller som innebär att 
ifrågasätta sig själv och ha en förmåga att vilja ta in andras kunskap. Respondenterna beskrev 
i sina svar att de hela tiden har möten om nya idéer och att andra avdelningar sitter med och 
att de utbyter kunskap. Senges teori om de fem disciplinerna påminner en del om teorin om 
det idealistiska medarbetarskapet, det som Hellsten & Tengblad (2006) benämner som det 
myndiga medarbetarskapet. Båda teorierna innefattar sammanhang, samarbete och 
meningsfullhet, samt det som går igenom hela denna undersökning, gemenskap. Precis som 
Senge menar Hällsten & Tengblad att medarbetarna ska känna en meningsfullhet för arbetet i 
sig själv samt för uppgifterna, en annan viktig faktor menar Hällsten och Tengblad är att 
medarbetarna känner ett samarbete sinsemellan. Ansvar är något som Hällsten & Tengblad 
menar är en viktig faktor, ett ansvar för arbetsmiljön samt för sina arbetsuppgifter. 
Medarbetaren ska istället för att lämna över ansvar på ledaren kunna ta ansvar själv, 
organisationen ska därmed ta tillvara på de anställdas kompetens på så sätt att de ska kunna 
känna en trygghet i att ta ansvar. Senge i sin tur menar att medarbetarnas kunskap bör tas 
tillvara på av den anledningen att medarbetarna hela tiden ska utvecklas och känna en 
meningsfullhet. Hällsten & Tengblad (2006) understryker dock att det myndiga 
medarbetarskapet bör ses för vad det är, ett ideal och det är därmed något som kan vara 
väldigt svårt för organisationer att nå upp till. Men det är något som organisationerna bör 
eftersträva då det utvecklar och gynnar både medarbetarna samt organisationer. 
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6. Diskussion 

Vi anser att vår studie i dagsläget är intressant och relevant eftersom att allt fler forskare 
verkar inse betydelsen av ett gott medarbetarskap istället för att bara fokusera på ledarskapet. 
Det är något som medarbetarna själva belyser i vår studie, att det inte endast är relationen med 
ledarna som är viktigt. De menar att utan en god arbetsmiljö med medarbetarna och utan 
samarbete sänks trivseln samt utan samarbete försvinner glädjen med arbetsuppgifterna. Det 
är med andra ord viktigt att studera medarbetares situationer och inte enbart fokusera på 
ledarskapet. Precis som Berit menar: ”Det är självfallet viktigt att göra sitt bästa och att ha en 
bra relation tillkollegorna, samt att nå bra resultat”. 
 
Vi anser att en kartläggning av medarbetares upplevelser kring medarbetarskap i lärande 
organisationer är användbar kunskap för alla organisationer och för dess medlemmar. 
Vetenskapen kring medarbetares syn på medarbetarskap leder till en ökad förståelse och 
kännedom för på vilket sätt medarbetare upplever och lär av sitt medarbetarskap. Vidare anser 
vi att studien bidrar till att kartlägga de faktorer som respondenterna upplever som viktiga för 
främjandet av medarbetarskapet inom organisationerna. Vi tror och hoppas att kunskapen är 
användbar av alla som är verksamma inom en organisation samt att studien även ses som ett 
praktiskt bidrag till alla organisationer som strävar efter att utveckla och främja 
medarbetarskapet. Vidare hoppas vi att studien kan ses som ett teoretiskt bidrag till den 
forskning som pågår inom ämnesområdet, kring delat medarbetarskap inom lärande 
organisationer, sett utifrån ett medarbetarperspektiv. 
 
Som vi tidigare nämnt så är en förutsättning för att lärande ska äga rum och kunna utvecklas 
att medarbetarna reflekterar över samt ifrågasätter sin grundläggande förståelse. Genom att 
respondenterna medverkat i vår studie så hoppas vi att de genom sin medverkan på så sätt 
även haft möjlighet att kunna reflektera över samt ifrågasätta den rådande situationen kring 
medarbetarskapet inom organisationerna. Detta kan då förhoppningsvis leda till en större 
förståelse och kunskap över respondenternas egna situationer och deras eget medarbetarskap, 
vilket i sin tur även kan verka främjande för respondenternas lärande samt utveckling av 
medarbetarskapet inom organisationerna. 
 
En generell slutsats som kan dras utifrån denna studies resultat är att medarbetarskapet i de 
båda organisationerna är relativt välutvecklat men att upplevelserna kring detta är ganska så 
splittrade hos respondenterna. Men respondenterna inom organisationerna verkar överlag ha 
ett gott medarbetarskap, framför allt inom den närmsta miljön, där man tar ansvar och ställer 
upp för varandra. Men det idealistiska medarbetarskapet, det som Hellsten & Tengblad (2006) 
benämner som det myndiga medarbetarskapet bör ses som för vad det är, ett ideal och det är 
därmed något som kan vara väldigt svårt för organisationer att nå upp till. Men det är något 
som organisationerna bör eftersträva då det utvecklar och gynnar både medarbetarna samt 
organisationer. Vidare framkom det i studien att det är en fördel om alla medarbetare tar 
ansvar både för sig själva och för varandra samt anstränger sig för att samarbetet ska fungera. 
På så sätt kan ett positivt arbetsklimat skapas där kommunikationen fungerar tillfredställande 
samt där alla medarbetare får komma till tals och där medarbetare känner en gemenskap samt 
behandlas med respekt. Detta i sin tur gynnar då lärande organisationer på så sätt att när 
medarbetarna trivs och upplever ett fungerande arbetsklimat så ökar deras möjligheter och 
viljan till att utveckla både sig själva och organisationen. Som vi tidigare nämnt så anser vi att 
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ett stort antal av svaren som finns presenterade i resultatdelen har mer eller mindre starka 
kopplingar till varandra på så sätt att majoriteten av respondenterna var så pass eniga i sina 
svar att de nästan går in i vartannat. Respondenterna gav uttryck för flera likartade upplevelser 
kring medarbetarskapet vilket för vår del medförde att det var relativt svårt att hitta avvikande 
resultat där respondenternas åsikter skiljer sig åt. Men det fanns dock vissa motsättningar 
bland resultaten, där några respondenter upplevde att medarbetarskapet för tillfället inte 
fungerade helt tillfredställande. Detta fann vi kunde kopplas till att en av organisationerna 
genomgår en omorganisering så är så påtaglig och problemfylld att en av respondenterna 
uttryckte det som att organisationen är i kris. 
 
Tanken med studien var att undersöka samt utveckla kunskap och förståelse på vilket sätt 
medarbetare upplever och lär av sitt medarbetarskap samt hur medarbetare upplever 
medarbetarskapets betydelse för den lärande organisationen. Forskningsfrågorna som vi har 
för arbetet var: Hur beskriver respondenterna att de lär av medarbetarskapet inom 
organisationen? Hur upplever respondenterna medarbetarskapets betydelse för den lärande 
organisationen? Vilka faktorer upplever respondenterna som viktiga för främjandet av 
medarbetarskapet inom organisationerna? Vi anser att syftet med rapporten är uppfyllt och att 
vi har funnit svar på frågeställningarna genom att vi har undersökt hur respondenterna 
upplever samt lär av medarbetarskapet i organisationerna. Vidare så har vi även fått fram de 
faktorer som respondenterna anser främja medarbetarskapet. Det hade dock varit bra om vi 
hade kunnat använda oss av fler intervjuer för att få ytterligare svar på våra frågeställningar. 
Detta fanns det tyvärr inte tid för. En annan fördel hade även varit om vi hade planerat 
intervjuerna under en annan tid på året så att det inte hade blivit ett uppehåll under sommaren.  
 
I den här studien kan man inte generalisera på samma sätt som man förmodligen hade kunnat 
göra om det istället hade genomförts en kvantitativ studie, men vi anser att med hjälp av 
respondenternas utförliga svar så har vi ändå funnit svar på syftet samt även ökat vår kunskap 
om medarbetarnas upplevelser, hur de lär av sitt medarbetarskap samt hur medarbetare 
upplever medarbetarskapets betydelse för den lärande organisationen.  
 
Vi anser att det har varit intressant att göra undersökningar kring medarbetarskap inom 
organisationer, speciellt utifrån medarbetarnas perspektiv. Detta främst på grund av att 
området är förhållandevis outforskat, i alla fall i kontrast med den forskning som är gjord 
kring ledarskap. Genom studiens gång har det hos oss väckts ett flertal nya frågor kring 
medarbetarskap. Området visade sig vara väldigt brett och vi fick under studiens gång endast 
skrapa på ytan av vissa frågor, men vi har trots detta lyckats med att få en hel del svar på hur 
medarbetarskap inom organisationer kan uppfattas av medarbetare. Likväl så kvarstår dock en 
del frågetecken som vi inte hade möjlighet eller fokus på att besvara. För att gå vidare med 
forskning i detta ämne föreslår vi att man kan göra en uppföljning i form av en litteraturstudie 
och ytterligare fördjupa sig mer i de vetenskapliga artiklar som finns skrivna inom ämnet. 
Detta då för att på ett djupare plan kunna undersöka hur den bild av litteraturen kring 
medarbetarskap stämmer överens med hur verkligenheten ser ut inom olika organisationer 
idag. En annan intressant vidareutveckling av vår studie är att undersöka hur ledares och 
medarbetares synvinklar och uppfattningar om ett främjande medarbetarskap är samstämmiga 
eller inte, om deras uppfattningar skiljer sig åt eller om de delar uppfattningar. Det är något 
som Strandin (2008) styrker. Strandin anser att ”ett intressant perspektiv vore att undersöka 
chefernas uppfattningar samt hur cheferna tror att medarbetarna uppfattar och upplever deras 
ledarskap. Är deras uppfattningar samstämmiga eller skiljer det sig åt”. En sådan studie kan 
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troligtvis medföra ett mer djupt och ”svart på vitt” resultat, då man kan jämföra och dra 
paralleller samt då respondenternas och ledarnas svar kommer att stå bredvid varandra i 
resultat och tolkning. Vilket gör att resultatet kommer att bli tydligare.
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Bilaga 1 

Informationsblad till deltagarna 
 
Intervju om medarbetarskap och motivation 
 

Vi är glada att du är intresserad av att delta i vår studie kring medarbetarskap. Vi sätter stort 
värde på tillfället att få ta del av dina erfarenheter inom detta område. 

Deltagande i det här projektet innebär att du kommer att få två inledande frågor rörande din 
arbetssituation (se bifogat dokument). Då vi sedan mottagit svaren så återkommer vi därefter 
till dig med följdfrågor rörande motivation och medarbetarskap. 

Forskningen kommer att rapporteras i form av en skriftlig rapport. Alla respondenter som har 
deltagit i undersökningen kommer att få möjlighet till att ta del av vår sammanställning, vi 
återkommer med mer information kring det senare. 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och bara att användas i former som garanterar 
anonymitet för de intervjuade och andra berörda, med undantag från att vi som forskare vet 
namnen på de intervjuade. Inga namn eller annan känslig information kommer att publiceras i 
studien.                  

Du kan fylla i dina svar direkt under respektive fråga. Svara gärna så utförligt som möjligt på 
frågorna. När du känner dig färdig med frågorna ber vi dig att via e-post skicka dina svar 
tillbaka till oss på nedanstående e-postadress; 

gabriellawilson@ymail.com s-jonsson@hotmail.com    

Stort tack på förhand! 

Vänliga Hälsningar, 

Gabriella Wilson & Sandra Jonsson 

                                                    
Blekinge Tekniska Högskola                                      
Samhällsvetareprogrammet  

Utveckling, lärande & kommunikation 

SAGLU-08 
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Bilaga 2 

Intervjuformulär till studien om medarbetarskap och motivation. 

Motivera gärna dina svar och svara gärna så utförligt som möjligt. Tack på förhand! 
 

• Vilken sorts position i organisationen har du? Chef, mellanchef, medarbetare? 

• Skulle du kunna berätta lite kort om dina arbetsuppgifter och din roll samt vilken 
position du har inom organisationen?  

 

• Vad betyder begreppet medarbetarskap för dig? 

• Vad är i allmänhet viktigt för dig i ditt arbete? 

• Kan du beskriva arbetsgemenskapen inom organisationen? 

 

• Anser du att alla medarbetare inom organisationen är respekterade? 

• Vilka fördelar med medarbetarskapet anser du att det finns inom organisationen? 

• Vilka nackdelar med medarbetarskapet anser du att det finns inom organisationen? 

 

• Hur trivs du med din chef? 

• Anser du att ledningsgruppen arbetar för att främja medarbetarskapet inom 
organisationen? (Om ja, på vilket sätt?) 

• Har du egna förslag till vad organisationen skulle kunna satsa på mer för att utveckla 
er som medarbetare?  

• Har det här intervjuformuläret inneburit att du tänkt på saker som du annars inte skulle 
ha tänkt på? 

• Är det något som du skulle vilja tillägga? 

 


