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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken utsträckning de ledare som ingår i min undersökning 

arbetar med ökat medarbetarinflytande. Jag vill även kunna identifiera faktorer som kan stå i 

vägen för detta arbete. Uppsatsens teoretiska avsnitt beskriver teorier kring medarbetarskap och 

ledarskap. Avsnittet mynnar ut i en presentation av modellen för Krav, kontroll och socialt stöd 

samt en modell för att analysera medarbetarskap i relation till kontextuella faktorer. Teorin 

aktualiseras i avsnittet för ”Operationalisering av modellen” där jag för samman begrepp från 

modellen för krav, kontroll och stöd med teorier om ledarskap. Därefter presenteras resultaten 

från mina intervjuer enligt modellens struktur och slutsatser dras. Modellen möjliggör 

identifiering av eventuella faktorer i kontexten, bestående av ledarskap och organisatoriska 

förutsättningar, som kan stå i vägen för ett individualiserat medarbetarskap. De frågeställningar 

som jag söker svar på är: Arbetar respondenterna med ökat medarbetarinflytande? Vilka faktorer 

kan stå i vägen för detta arbete? Finns likheter bland mina respondenter när det gäller arbetssätt 

och komplikationer?   

 

Mina resultat visar att ledarskapet i kombination med organisationens struktur har stor betydelse 

för arbetet med att utveckla medarbetare mot ett mer individualiserat medarbetarskap.   

 

Respondenterna arbetar med medarbetarskap på liknande sätt genom att ta tillvara idéer om 

effektivisering och arbetssätt, utvecklingssamtal samt delegering av ansvar.  

 

Gemensamma motverkande effekter är en pressad arbetssituation med ökande krav, frånvarande 

ledare och brist på tid för reflektion vilket skapar frustration och även en efterfrågan av den 

traditionella chefsrollen. Respondenterna delar en uppfattning om att personer med egenskaper 

som är viktiga för att kunna ta eget ansvar och utöva ett medarbetarskap i första hand måste 

rekryteras, inte utvecklas utifrån befintlig personal.   
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1. Inledning  
Rollen som medarbetare har genomgått stora förändringar från, den underkastade arbetstagaren i 

industrins begynnelse till dagens alltmer individualiserade medarbetare. Michael Allvin talar om 

ett medarbetarskap där individen får större utrymme men också mer ansvar vilket leder till en mer 

ostrukturerad tillvaro med höga krav på egna initiativ. Vad krävs då av ledarskapet för att leda 

och utveckla dagens medarbetare? Jag har intervjuat gruppchefer i finansbranschen om hur de ser 

på och arbetar med eget ansvarstagande för sina medarbetare?  

 

Uppsatsen är ett försök att förena teorier kring medarbetarskap, organisation och ledarskap i en 

teoretisk modell. Modellens struktur samlar systematiskt upp fakta av betydelse för ett 

individualiserat medarbetarskap i syfte att kunna belysa faktorer med motverkande effekt på 

medarbetarens utveckling i arbetet med att uppnå denna form av medarbetarskap.  

 

Jag har valt att använda mig av Karlsson och Lovéns modell för medarbetarskap med fokus på 

medarbetarens möjlighet till ansvar, delaktighet och självstyre i relation till företagets kontext.  

I modellen har jag sedan fört in begreppen i Theorells modell för krav-, kontroll- och socialt stöd 

tillsammans med modern ledarskapsteori. Modellens utformning gör det möjligt att belysa 

faktorer med motverkande effekt på medarbetarens utveckling och koppla dem till 

organisationens struktur eller ledarskapet. 

 

Min ambition är att besvara följande frågeställningar: Arbetar respondenterna med ökat 

medarbetarinflytande? Vilka faktorer kan stå i vägen för detta arbete? Finns likheter bland mina 

respondenter när det gäller arbetssätt och komplikationer?      

2. Teori/Tidigare forskning  

2.1 Medarbetarrollens utveckling? 
Förhållandet arbetsgivare – arbetstagare utvecklades under 1800-talets industrialisering och 
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arbetarrollen var då en underordnad roll. Idag ser vi istället en alltmer individualiserad 

medarbetarroll (Allvin, 1997) som ger individen större utrymme men också en mer ostrukturerad 

tillvaro med höga krav på egna initiativ (ibid) – ett mer uttalat medarbetarskap?   

 

Bakgrunden till det synsätt som Allvin (1997) presenterar finns i en föreställning om arbetet som 

en institution i samhället som ska förstås som två skilda praktiker, en social och en funktionell 

praktik. Den sociala praktiken formar vår vilja och består av relationen arbetsgivare och 

arbetstagare. Den funktionella praktiken består av individens regelstyrda handlande i en 

organisation och regleras av den funktion individen har. Allvin menar att det är relationen mellan 

dessa båda praktiker, samt praktikerna i sig, som har förändrats och medfört att medarbetarens 

roll har förändrats. Arbetet som det primära livsvillkoret börjar mer och mer upplösas. Vårt 

arbete är inte på samma sätt som tidigare vår identitet, vi väljer istället utifrån egna villkor vårt 

engagemang i arbetslivet. När vår vilja inte formas utifrån arbetets villkor förlorar arbetet sin 

socialiseringseffekt och vi får ett mer individualiserat arbete (ibid).  

 

Förändringen kan beskrivas som en utveckling av arbetet bort från det byråkratiska och 

Tayloristiska (Kira & Forslin, 2006), till en form där nya möjligheter bjuds för både anställda och 

verksamheter genom mer gränslösa arbeten där de anställdas arbete blir återskapande. Vägen dit 

innebär en förskjutning från konstitutivt handlande (regelstyrt) till regulativt reglerat handlande 

(Allvin, 1997) som innebär att individen själv definierar de regler som är funktionella för 

uppgiften. Det regulativa handlandet kräver en annan form av kompetens eftersom det innefattar 

en medvetenhet och en förmåga att reflektera och agera mer självständigt i förhållande till 

organisationens övergripande målsättning. Genom regulativt handlande skapar individen en 

anpassad, individuell kompetens (ibid). Specialiseringen ökar i sin tur behovet av att kunna 

samverka eftersom den kunskap individen har blir snävare (Tengblad & Hellsten, 2000:14). 

Denna kompetens där individen måste utveckla en kapacitet att sköta och ”förestå” sig själv när 

det gäller såväl ansvaret i arbetet som att värna om sin egen utveckling och anställbarhet kallas 

även självförvaltande kompetens (Hansson, 2006).  

 

När individen själv blir ansvarig för sina handlingar på ett annat sätt så kommer moraliska 
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aspekter att bli viktigare (Allvin, 1997). Risken för identitetskonflikter mellan de egna 

ambitionerna och den anpassade kompetensen ökar till exempel om individen inte kan realisera 

sina planer med arbetet eller om arbetet tvingar individen att bli något annat än den hon är. 

Konflikter på arbetsplatsen kommer att handla om personliga problem, konflikter i 

personalgruppen, attitydproblem och samarbetssvårigheter snarare än kollektivt organiserade 

arbetsmarknadskonflikter (ibid). Den spänning som alltid finns mellan organisationen och 

individens egen vilja (Ahrne, 1994) blir då ännu viktigare för organisationen att kunna hantera för 

att skapa lojalitet för företaget, speciellt som det blir svårare att bygga en kollektiv identitet t.ex. i 

form av en företagskultur (Tengblad & Hellsten, 2000:14). Relationen kan stärkas genom att 

övertyga individen om att de budskap som är i organisationens intresse även stämmer med 

individens identitet och intresse, denna övertygande roll är lämplig för närmaste chef (Tengblad 

& Hellsten, 2 000, Allvin, 1997). 

 

För att underlätta individens uppgift bör företaget bidra med personalutveckling i olika former. 

Intern marknadsföring bidrar till att visa riktningen och kunskapsbaserade system underlättar för 

individen att tolka systemet och reglera sitt handlande (Allvin, 1997). Det är också viktigt att 

skapa förhållanden som gynnar samarbete (Tengblad & Hellsten, 2000:14).   

 

2.2 Medarbetarskap 
Begreppet medarbetarskap fick först fäste i samband med 1990-talets trend med platta 

organisationer där man ville hitta ett sätt att få medarbetarna att ta ansvar för och utveckla 

verksamheten (Tengblad & Hellsten, 2006). Medarbetarskap kan ses som en rollspecialisering 

(Von Otter, 2006) med olika utseende beroende på den form av medarbetarskap som eftersträvas. 

Idag eftersträvas ofta ett medarbetarskap baserat på självständighet där medarbetaren antingen 

kan agera sin egen chef (Backström, 2003) eller, vid behov, kan träda in i chefens ställe 

(Danielsson, 2005).  

 

Om vi ser på medarbetarskapet som en individuell egenskap så baseras denna syn på det 

beteendemönster som individen utvecklar i relation till sin arbetsgivare, arbetet och 

arbetskamraterna (Tengblad och Hellsten, 2006). Arbetsrollen kan ses som tre olika roller 
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(Danielsson, 2005), rollen som arbetskamrat som baserar sig på den indelning som gjorts med 

syfte att lösa en gemensam uppgift, kollega beskriver relationen baserat på yrkessamhörighet och 

rollen som medarbetare som mer beskriver relationen med chefen och organisationen.  Dessa 

roller kan ibland stå i konflikt med varandra (ibid). Ett gott medarbetarskap kan beskrivas som en 

förmåga att hantera dessa roller och finna en bra balans mellan dem (Tengblad och Hellsten, 

2002) och kan även innefatta avvägning mellan arbete och privatliv.  

 

På en organisatorisk nivå innebär ett traditionellt medarbetarskap att chefen tar ansvar och ger 

order och instruktioner (Tengblad & Hellsten, 2006). Andra former utgörs av ett 

organisationsorienterat medarbetarskap. Det innebär att medarbetaren utifrån ledningens 

fastlagda riktlinjer och arbetsmetoder ges relativt stort ansvar och befogenheter i sitt arbete. I det 

ledarlösa medarbetarskapet har chefer en mer symbolisk eller administrativ roll. Denna form av 

medarbetarskap förekommer ofta bland läkare eller advokater (ibid). Ett grupporienterat 

medarbetarskap bygger på idén om självständiga grupper medan det individorienterade 

medarbetarskapet innefattar ett individuellt ansvarstagande och en i hög grad självständig 

yrkesutövning (ibid). Något som talar för det individorienterade medarbetarskapet är att 

medarbetarnas egna spontana upptäckter är ett bra sätt att få nya idéer att ta form och etableras 

(Czarniawska & Joerges, 1996) medan idéer som framhålls av ledare ofta inte materialiseras i 

praktiken. Idag går trenden allt mer mot det individorienterade medarbetarskapet (Hansson, 2006) 

och det är också denna form av medarbetarskap, med Allvins (1997) individualiserade 

medarbetarroll som grund, som jag kommer att relatera till när jag talar om förekomst av 

medarbetarskap.  

 

2.3 En modell för medarbetarskap 

Medarbetarskap

Eget ansvarstagande

Aktivt deltagande

Självstyre
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Karlsson och Lovén (2006) presenterar en modell som fokuserar kring ansvar, delaktighet och 

självstyre vars förutsättningar ges av kontextuella förhållanden som struktur och grundläggande 

värderingar i ett företag. Utifrån dessa faktorer formas sedan organisationens medarbetarskap. Ett 

gott medarbetarskap uppnås i modellen genom en samstämmighet mellan ledare, struktur, 

värderingar och medarbetarnas ansvarstagande, aktiva deltagande och självstyre (ibid). Det egna 

ansvaret innebär att ansvara för det egna arbetet när det gäller kvalitet och utförande (Karlsson, 

Lovén, 2006). Ett aktivt deltagande ger individen engagemang, initiativkraft och en vilja att 

påverka både sin egen utveckling och organisationens (ibid). En sådan situation gynnar att 

känslor av meningsfullhet kan växa fram vilket framhålls som en viktig del av medarbetarskapet 

(Karlsson & Lovén, 2006, Fjellström, m.fl., 1994, Tengblad & Hellsten, 2006). Självstyret är 

viktigt för att det egna ansvaret och delaktigheten ska kunna komma till sin rätt (Karlsson & 

Lovén, 2006) och handlar om ledningen över sig själv och hur medarbetaren kan finna mening 

både i och utanför organisationen. Självstyre förutsätter att cheferna delegerar arbetsuppgifter 

(ibid).  

 

Att kontexten i form av organisationens struktur och värderingar är viktiga ingredienser för 

medarbetarskapet bekräftas även av Backström (2003). Han har studerat hur man kan organisera 

sig för att uppnå ett hållbart medarbetarskap för både företaget och medarbetarna. Studien har 

genomförts med hjälp av erfarenheter från ett samarbete med ett tiotal svenska apotek kring 

arbetsintensitet och hållbarhet samt utifrån en fallstudie om arbetsintensitet, kompetens och 

ledarskap vid ett svenskt telekomföretag. Backström kom i sin studie fram till tre grundläggande 

förutsättningar för medarbetarskap: lös struktur, samverkan och helhetssyn. Organisationen bör 

ge utrymme för olika sätt att handla och inte utformas av ledningen. Detta för att medarbetarna 

ska kunna påverka organisationens utformning. Organisationen ska kunna växa fram utifrån det 

behov av stöd och befogenheter som uppstår när medarbetarna på ett självständigt sätt ska lösa 

sina problem. För att gemensamma strukturer sedan ska kunna växa fram krävs samverkan i form 

av möjligheter att prata och diskutera kring regler och erfarenheter i arbetet. Bristande samverkan 

kan leda till att medarbetarna tar på sig för mycket för att de har svårt att uppskatta ett rimligt 

arbetsinnehåll. Samverkansproblem kan även leda till att det stora handlingsutrymmet som ska 

uppmuntra till egna initiativ istället får negativa effekter. Utan vetskap om vad andra gör kan 

individen inte förutse hur det påverkar deras arbetsbelastning och får då sämre kontroll över sin 
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arbetsdag.  För att kunna hantera medarbetarskapet krävs också en förståelse för helheten vilket 

innebär att man för att kunna ta bra affärsbeslut måste ha god kunskap om produkten och den 

egna organisationens marknad, partners, mål och visioner. Här kan mellancheferna fylla en viktig 

funktion genom att utöva ett ledarskap som sker i nära interaktion med medarbetarna i pågående 

processer, ett så kallat medledarskap som jag återkommer till (ibid).  

 

2.4 Hinder 
Det största hindret i organisationers arbete mot ett det individorienterat medarbetarskap är att 

organisationens synsätt och arbetets karaktär inte stämmer överens (Kira & Forslin, 2006). 

Samtliga intervjuer i min studie har gjorts på företag i finansbranschen som på många sätt har 

karaktären av en professionell byråkrati (Mintzberg, 1983). Denna organisationsform 

kännetecknas av en dominerande operativ kärna som i hög grad är specialiserad och utför sitt 

arbete med relativt stor egenkontroll. Koordineringen av arbetet i företaget sker genom 

standardisering av de anställdas kunskaper (ibid) och baseras därmed på konstitutivt handlande 

(Allvin, 1997). Den professionella byråkratin är bäst lämpad för en komplex men stabil och 

förutsägbar omvärld eftersom den ofta är ganska osmidig och dålig på att förnya sig (Mintzberg, 

1983). Medarbetarskap och byråkratiska organisationer är inte en bra kombination utan kan lätt 

leda till en situation där arbetet blir frustrerande, krävande och uttröttande (Backström, 2003, 

1997, Kira & Forslin, 2006) istället för nyskapande. En anledning till det är att de organisatoriska 

rutinerna ofta upplevs som hindrande och inte ger medarbetarna nödvändigt stöd. Det blir svårt 

att hantera en mer flexibel arbetsform (Kira & Forslin, 2006) jämsides med de krav som det 

organisatoriska regelverket utgör med sina styrnings- och kontrollmekanismer, vilket leder till 

frustration. En situation riskerar då att uppstå där det dagliga arbetet blir mindre begripligt och 

hanterbart både för anställda och ledare på grund av tvetydliga signaler. Arbetet får helt enkelt 

inte tillräckligt stöd av organisationen. Den byråkratiska mentaliteten hindrar både anställda och 

ledare att få inflytande över sitt arbete och förverkliga sina mål och resulterar i att resurser 

snarare förbrukas än förnyas och den viktiga känslan av meningsfullhet uteblir. Vanliga problem 

för ledarna är att de inte får tid över att stödja verksamheten på grund av en stor administrativ 

arbetsbörda. Det finns inte tillräckligt med utrymme för att coacha medarbetarna till att förstå och 

klara av det nya komplexa arbetet (ibid).  



7 

 

 

Enligt organisationsteorin (Mintzberg, 1983) så måste en anpassning till en mer föränderlig 

omvärld förenas antingen med att organisationen går mot divisionalisering med mer 

prestationsinriktade enheter eller mot adhocrati med en friare struktur som koordineras genom 

ömsesidig anpassning d.v.s. informell kommunikation mellan medarbetare (ibid). Idag ersätts 

också många traditionella detaljstyrda arbetsformer (Hansson, 2006) av mer decentraliserade och 

målstyrda organisationer med självstyrande enheter och individer (ibid). I dessa strukturer kan 

författningar och regler ersättas av riktlinjer och dialog för att undvika motstridiga krav och 

utbränning (Kira & Forslin, 2006).  

 

En annan viktig faktor är att det finns en kollektiv uppfattning om organisationens utformning 

och funktion bland alla medarbetare. Ett nytt synsätt måste utvecklas där medarbetaren inte 

längre uppfattar sig som kopplad till en bestämd organisatorisk ruta i organisationen utan som en 

medlem i flera olika grupper samtidigt (ibid). Denna problematik tas upp i en fallstudie inom 

Försvarsmakten (Danielsson, 2002) där en av anledningarna till att det är svårt att få personalen 

delaktig föreslås vara en stark identifikation mellan uppgift och person. Individen sitter fast i en 

organisationsruta i en hierarki genom vilken individen får sin identitet. Ett sätt att ta sig ur det 

kan vara att arbetet placeras i boxen medan individen frigörs. Detta särskiljande skulle sedan 

kunna skapa en delaktig miljö där individerna får möjlighet att ”lära sig delaktighet” (ibid).        

 

Medarbetarskap har kopplats ihop med utbrändhet (Backström, 2003). Sverige har den högsta 

graden av medbestämmande på företag men även högst andel stressade och långtidssjukskrivna 

(ibid). En förklaring till en utebliven positiv effekt av ökat medarbetarinflytande kan vara brist på 

kunskap om hur och i vilken omfattning arbetet bör bedrivas (Theorell, 2003). Antingen 

genomförs medarbetarskapet inte fullt ut eller så kan en kombination av brist på kunskap och 

uthållighet medföra att de rätta förutsättningarna för att lyckas helt enkelt inte finns (ibid).  

 

2.5 Krav- kontroll, stöd- modellen 
De tre dimensionerna krav- kontroll och socialt stöd lyfter fram det ömsesidiga samspelet mellan 
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individen och faktorer i omgivningen på arbetsplatsen (Theorell, 2003).  I modellen görs en 

viktig distinktion mellan aktiva och passiva arbeten. Aktiva arbeten kombinerar höga, men inte 

överväldigande, krav med stort beslutsutrymme och är förknippade med många positiva 

egenskaper (Theorell, 2003). De aktiva arbetena förväntas inte ackumulera stress (Levi 

m.fl.2000), eftersom individen har möjligheter att agera och lösa problem. De stimulerar istället 

lärandet och kan innebära positiv stress (ibid). Extremt höga kravnivåer kan däremot göra 

individens kontrollmöjligheter små (Theorell, 2003), även om de formellt har stora möjligheter 

att fatta egna beslut. Under sådana förutsättningar kan även aktiva arbeten innebära hälsorisker.  

De passiva arbetena med förhållandevis låga krav och litet beslutsutrymme kan innebära en 

stegvis förlust av tidigare kunskaper och uppmuntrar inte till engagemang i arbetet (Theorell, 

2003). De mest psykiskt pressande arbetena är de så kallade spända arbetena där beslutsutrymmet 

är litet men kraven höga. Finns dessutom bristfälligt socialt stöd i arbetet betecknas det som 

isospänt vilket är det tillstånd som förknippas med störst hälsoproblem (ibid).   

                 

De två viktigaste formerna av socialt stöd är instrumentellt stöd (Levi m.fl. 2000) som består av 

mer handgriplig hjälp vid behov, samt emotionellt stöd som trygghet, gemenskap och 

uppskattning. Det finns också betydelsefulla organisatoriska faktorer (Theorell, 2003) som till 

exempel en gemensam bild av arbetets målsättning samt rättvis lönesättning. Dessa faktorer kan 

påverka gruppens sociala klimat och därigenom stödet arbetskamrater emellan. Det ideala för 

hälsan och när det gäller att stimulera lärandet och förmågan att självständigt lösa problem i 

arbetet är att ha ett stöd som uppfattas som lagom till högt, inte allt för höga krav samt ett stort 

beslutsutrymme, det vill säga ett aktivt arbete med ett fungerande socialt stöd (ibid).  
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2.6 Kopplingar mellan medarbetarskap och krav-

kontroll, stöd- modellen 
Eget ansvar, aktivt deltagande och självstyre i modellen för medarbetarskap (Karlsson & Lovén, 

2006) överlappar på många sätt kontrollbegreppet i krav-, kontroll, stöd modellen (Karasek, 

Theorell 1990). I begreppet ingår både kontroll över själva arbetsuppgiften, deltagande i 

beslutsfattade samt kompetensen att kunna utöva kontroll över sin situation som är en aspekt som 

inte framgår lika tydligt i Karlsson & Lovéns beskrivning (2006) men framhävs av Backström 

(2003) som en viktig faktor. Att kontroll över arbetet har en positiv effekt på både 

arbetstillfredsställelse, mental hälsa och prestation i enlighet med modellen för krav- och kontroll 

(Karasek, 1979) bekräftas i en longitudinell studie av kundserviceanställda i en finansiellt 

inriktad organisation (Bond & Bunce, 2003) i England som omfattade 412 personer.  

 

Kontexten i modellen som Karlsson & Lovén (2006) presenterar kan på fleras sätt relateras både 

till begreppet för krav och socialt stöd som Theorell (2003) beskriver. Kravbegreppet handlar om 

de psykiska krav som ställs på individen med en skala från rimliga till orimliga krav eftersom 

låga krav nästan inte finns på arbeten idag. Både kvalitativa aspekter som svårighetsgrad, 

motstridiga psykologiska krav samt kvantitativa aspekter som arbetstempo ingår i begreppet 

(ibid). Socialt stöd i form av bra relationer med arbetskamrater och chefer spelar också en viktig 

roll för välbefinnandet på arbetsplatsen (Theorell, 2003). Ledarskapets betydelse i form av 

ledarens relationer till gruppen för att uppmuntra individen till eget ansvar och tillhandahålla stöd 

och struktur i arbetet framhålls av Theorell, Nyberg och Bernin (2005) under beteckningen ”det 

relationsorienterade ledarskapet”. Vilka krav som ställs på individen samt vilken form av stöd 

och ledarskapsfilosofi som tillämpas kan ofta kopplas ihop med organisationens struktur och 

grundläggande värderingar som utgör kontexten i modellen för medarbetarskap (Karlsson & 

Lovén, 2006).  

 

Den form av medarbetarskapet som tas upp i denna studie där individen själv ska värna om sin 

egen utveckling och anställbarhet (Hansson, 2006) ställer även stora krav på individen när det 

gäller benägenhet till förändring vilket också kan kopplas ihop med aktiva arbeten (le Grand 

m.fl., 2001, Cunningham m.fl., 2002). De aktiva arbetena förväntas ge en hög nivå av delaktighet 
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bland de anställda (le Grand m.fl., 2001) och anses därför speciellt lämpliga i en 

förändringsprocess eller i en föränderlig arbetsmiljö (ibid). Den aktiva approachen har även visat 

sig vara det bästa sättet att förutspå deltagande i förändringsarbete (Cunningham m.fl., 2002). Det 

visade en studie baserad på ett stickprov på 880 sjukhusanställda bestående av två survey- 

undersökningar som genomfördes på ett stort sjukhus i Kanada. I undersökningen spelade 

modellen för krav och kontroll med aktiva gentemot passiva arbeten samt socialt stöd en viktig 

roll som mätfaktorer. Resultaten visade att arbetare med ett aktivt sätt att lösa arbetsrelaterade 

problem och med hög personlig effektivitet, som innebär en tro på sin egen förmåga, nådde högre 

nivåer av skattad beredskap för förändring. De deltog i fler aktiviteter under året och ansåg sig 

även bidra mer till förändringen i organisationen (ibid).  

2.7 Ledarskapet  
Denna uppsats har ett ledarskapsperspektiv eftersom det enbart är ledare i gruppchefs-

befattningar som ingår i mitt material. Men hur ska då en ledare vara för att på ett bra sätt leda sin 

grupp till självständighet och ökat ansvarstagande? Och vad är en ledare?  

 

I Chester Barnards The Functions of the Executive (1968) betraktas chefsrollen som ett yrke som 

kräver mer kunskap än den för arbetet i sig, kunskapen att leda. Barnars betonar vikten av att 

kunna motivera olika personer i olika stadier av livet för att nå effektivitet (ibid). Denna syn 

stämmer väl överens med viktiga egenskaper som idag läggs in i ledarskapsbegreppet där ledare 

ses som en mer omfattande roll än att vara chef (Von Otter, 2006). Chefsrollen fokuserar på 

implementering och utförande samt påvisar en hierarkisk ordning och ingår idag som en del av 

ledarskapsrollen. I ledarskapsbegreppet ingår dessutom ett antal mer socialt och funktionellt 

kreativa moment där mål, utveckling och förändring står i centrum. Ledarskap kan likt 

medarbetarskap ses som en rollspecialisering (ibid). Begreppet chef kommer i denna uppsats att 

användas i de fall som betoningen främst ligger på den hierarkiska ordningen, i annat fall 

kommer genomgående begreppet ledare att användas.    

 

Dagens ledare måste, förutom hänsyn till individen, väga in olika omständigheter i sitt agerande 

(Ahrne, 1994) som till exempel beslut tagna högre upp i företaget samt yttre mer opåverkbara 

omständigheter (ibid). När ledaren i högre grad styrs utifrån blir det område som ledarna själva 
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kan besluta om allt mindre (Von Otter, 2006). En fokusering på medarbetarens utveckling har 

även börjat bli mer påtaglig. Danielsson (1997) ställer sig frågan om ledaren kommer att vara 

viktig i en framtid präglad av platta, nätverksliknande, virtuella organisationer (ibid). Men är det 

självklart att utvecklingen går mot denna form av organisationer? Ohlsson och Rombach (1998) 

menar att en ensam chef i praktiken kan innebära ett längre avstånd än flera led. När antalet 

medarbetare per chef ökar så minskar möjligheterna till dialog. Mellanliggande led fyller en 

viktig uppgift att på individnivå tolka och förtydliga budskap. En avvägning kan därför vara av 

betydelse för att få en bra balans istället för att bara sträva mot en platthet (ibid). Många pekar 

också på att ett mer individualiserat arbete och betydelsen av ett gott ledarskap, och då särskilt på 

mellan- och linjenivå, går hand i hand (se till exempel Backström, 2003, Karlsson, Lovén, 2006, 

Nyberg, m.fl. 2005, Tengblad & Hellsten, 2006). Så även om själva chefspositionen förlorar i 

status när de vanligare arbetena blir allt mer intressanta och ledarens beslutsområde minskar (Von 

Otter, 2006) så kommer ledaren enligt många källor fortsatt ha en viktig uppgift. Spreier m.fl. 

(2006) menar att framgångsrika ledare i allt högre grad kommer att motiveras av socialiserad 

makt istället för personlig makt. Socialiserad makt är den styrka ledaren får genom att hjälpa 

fram sina medarbetare (ibid).   

 

Allvin (1997) menar att dagens och framtidens ledarskap mycket kommer att handla om att tolka 

och motivera, ett övertygande ledarskap. Det kan handla om att övertyga individen att 

organisationens budskap går i linje med individens identitet, både när det gäller moraliska 

aspekter och intressen (Tengblad och Hellsten, 2002). Att skapa intresse kan vara att erbjuda 

utvecklingsmöjligheter och goda anställningsförhållanden. Med ökad individualisering kommer 

en unik behandling att vara ett medel för att locka kompetens, och behålla den, det kan gälla 

arbetstider såväl som lön och förmåner (ibid).  

 

Jag har valt att fokusera på relationsorienterat ledarskap och medledarskap där båda även har lite 

av det övertygande ledarskapet som en ingrediens. I det relationsorienterade ledarskapet talas om 

en identifikation med ledaren genom inspirerande motivation och medledarskapet förutsätter 

lyhördhet och interaktion.   
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2.8 Relationsorienterat ledarskap 
Den närmaste chefen avgör med sin ledarstil om medarbetaren upplever stöd och struktur i sin 

arbetssituation, vilket har visat sig ha betydelse för arbetstillfredsställelse och hälsa menar 

Nyberg, Bernin och Theorell i en rapport (1: 2005) från SALTSA (ett samarbetsprogram inom 

arbetslivsforskning i Europa). De menar att det relationsorienterade ledarskapet är det ledarskap 

som främst bidrar till att medarbetare utvecklar en högre grad av engagemang, tar mer initiativ 

och får bättre självförtroende. En relationsorienterad ledare karaktäriseras av självförtroende, 

beslutsamhet, frihet från inre konflikter och en förståelse för medarbetarens behov dvs. en hög 

grad av självinsikt, empati och trygghet i ledarrollen. En relationsorienterad ledare är intresserad 

av sina medarbetare, visar omtanke och tillhandahåller samtidigt struktur i form av stöd och 

vägledning, särskilt i pressade situationer. Medarbetarna bör även vara delaktiga i beslut och 

känna kontroll över sin arbetsmiljö (ibid).  

 

Det finns fyra olika aspekter av det relationsorienterade ledarskapet (Nyberg, m.fl. 2005): Det 

idealiserade ledarskapet, inspirerande motivation, individinriktad omtanke och intellektuell 

stimulans. Det idealiserade ledarskapet innebär ett ledarskapsbeteende som stimulerar 

medarbetare att uppleva identifikation med sin ledare vilket i sin tur ger känslor av till exempel 

respekt och stolthet. Meningen är att ledaren ska stå för och konkretisera ett ideal som sedan 

stimulerar framväxandet av en idealiserad bild hos medarbetarna som ersätter medarbetarnas 

självbild. En idealisering medför att medarbetarna skyddar sin ledare, kritik mot ledaren uppfattas 

som kritik mot den egna (idealiserade) självbilden. Den andra aspekten, inspirerande motivation, 

är intimt kopplad till det idealiserade ledarskapet och innebär en formulering av högre värden 

som sedan konkretiseras och exemplifieras genom ledarens eget beteende. Förhållningssättet 

omfattar också användandet av kraftfulla symboler som ska gynna engagemang och känslor av 

tillhörighet. Om ledaren förknippas med högre värden, och medarbetarna genom idealisering av 

ledaren tar del av den självbilden, så kommer de att eftersträva ett agerande i enlighet med den 

bilden. Slutligen karaktäriseras det relationsinriktade ledarskapet av en individinriktad omtanke 

som står för det sociala ledarskapet i form av stöd och uppmuntran samt intellektuell stimulans 

där ledaren inspirerar medarbetarna att se problem ur nya perspektiv för att skapa utrymme för 

kreativitet, nya idéer och lösningar på problem (ibid).  
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En studie av tjugoen ”senior managers” på IBM (Spreier, S. m.fl. 2006), med avsikt att studera 

hur motivation och ledarskapsstil påverkar gruppens arbetsklimat och prestation, visade att de 

ledare som skapade högt presterande och stimulerande klimat fick mer hållbara resultat. Olika 

stilar utövades för olika omständigheter men överlag valde de att istället för att ge direkta order 

förse medarbetarna med visioner, skapa delaktighet, engagemang och coacha dem. Istället för att 

ge direktiv diskuterades till exempel hur olika mål skulle uppnås (ibid).        

2.9 Medledarskap 
Medledarskap utövas genom att gå in i växelspel med nuet på så lika villkor som möjligt som 

övriga deltagare (Backström, 2003). Det innebär att inte hålla det avstånd till sina medarbetare 

som traditionellt tillskrivs mellanchefen. Ledarens uppgift är att ha en överblick, kunna se 

långsiktigt och till organisationens bästa och planera enligt det. Ledaren måste även vara 

medveten om att planerna aldrig kommer att följas utan förändras och utvecklas under resans 

gång. Därför är det viktigt att ledaren är med i interaktionen och påverkas av de processer som 

sker på arbetsplatsen. Genom den interaktionen får ledaren styrka av det gemensamma och en 

stadig grund av kunskap om vardagsprocesserna på arbetsplatsen (ibid).   

3. Operationalisering av modellen 

för medarbetarskap  
Jag har valt att utgå ifrån strukturen som Karlsson & Lovén (2006) presenterar i sin modell för att 

analysera mitt material. I operationaliseringen av modellen kommer jag till stor del att använda 

mig av begreppen krav-, kontroll- och socialt stöd (Theorell, 2003).  
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Eget ansvarstagande 

Individens kontroll över arbetsuppgiften

Aktivt deltagande 
Samverkan i beslut, finns 
möjlighet att framföra egna 
idéer

Självstyre

Inflytande över sin egen 
kompetensutveckling

Kontextuella förutsättningar

Krav kontra struktur och socialt stöd i arbetssituationen.  

Medarbetarskap

 

3.1 Kontextuella förutsättningar 
Kontexten kommer att studeras utifrån begreppen krav och socialt stöd. Jag kommer att titta på 

omvärldens och ledarens krav på medarbetaren kontra företagets strukturella förutsättningar samt 

socialt stöd i form av en gemensam värdegrund, medledarskap och stöd medarbetare emellan. Jag 

hoppas kunna identifiera eventuella motstridiga krav i arbetssituationen samt balansen mellan 

krav och socialt stöd. 

 

I kravbegreppet ska kvalitativa aspekter som svårighetsgrad och motstridiga psykologiska krav 

räknas in liksom kvantitativa aspekter som arbetstempo (Theorell, 2003). I det sociala stödet är 

relationerna till chef och medarbetare viktiga för det instrumentella, mer handgripliga stödet 

(Levi m.fl.2000), som består av hjälp när det behövs och det emotionella stödet i form av 

trygghet, gemenskap och uppskattning. Det sociala stödet från ledaren kommer att utgå ifrån 

begreppet medledarskap (Backström, 2003) som främst utmärks av att ledaren går in i växelspel 

med nuet på så lika villkor som möjligt som sina medarbetare (Backström, 2003). Här har jag valt 

att främst lyfta fram respondenternas svar när det gäller delaktighet och tillgänglighet vilket jag 

ser som kritiska faktorer för att kunna utöva ett medledarskap. Hänsyn tas också till 

beskrivningen av stödet mellan medarbetare. Organisatoriska faktorer som en gemensam bild av 

målet med verksamheten kan också utgöra ett socialt stöd (ibid). Här ligger respondenternas svar 

om en förekomst av en gemensam värdegrund i företaget till grund tillsammans med 

beskrivningen av hur resultat kommuniceras ut i företaget.  
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3.2 Eget ansvarstagande, aktivt deltagande och 

självstyre  
Här ligger kontrollbegreppet till grund för mina iakttagelser. Utifrån resultatet hoppas jag kunna 

avgöra om konstitutivt eller regulativt handlande dominerar. En dominans av regulativt 

handlande pekar på ett stort beslutsutrymme i arbetet. 

 

För att kunna hantera det faktum att mina respondenter utgörs av ledare och min studie har ett 

ledarskapsperspektiv så består kontrollbegreppet i denna studie av två aspekter av det 

relationsorienterade ledarskapet. Dessa kan kopplas till ett stöd från ledarens sida som specifikt 

syftar till att ge medarbetaren möjligheten att utöva kontroll i sin arbetssituation. Aspekterna 

utgörs av individinriktad omtanke, som står för det sociala ledarskapet i form av stöd och 

uppmuntran, samt intellektuell stimulans, där ledaren inspirerar medarbetarna att se problem ur 

nya perspektiv för att skapa utrymme för kreativitet, nya idéer och lösningar på problem (Nyberg, 

m.fl. 2005). Eget ansvarstagande i modellen utgörs av individens kontroll över arbetsuppgiften. 

Till grund används främst respondenternas svar avseende medarbetarnas möjligheter att kunna 

planera sitt dagliga arbete, vilka befogenheter medarbetarna har och om mer ansvar har 

efterfrågats. Jag kommer även att väga in respondenternas svar gällande förmåga att 

tillhandahålla struktur när det behövs vilket också ingår i det relationsorienterade 

förhållningssättet (Nyberg, m.fl. 2005). Den aktiva delaktigheten beskrivs utifrån 

respondenternas svar avseende medarbetarnas möjligheter att föra fram egna idéer samt 

delaktighet i beslutsfattade genom samverkan. Slutligen beskrivs självstyret utifrån individens 

möjligheter att kunna styra över sin egen kompetensutveckling.  

 

3.3 Medarbetarskap  
Med hjälp av den bild av medarbetarskapet som jag får när jag behandlat mitt material i modellen 

med hjälp av krav, kontroll och stöd - modellens begrepp (Karasek, Theorell 1990) så hoppas jag 

kunna besvara de frågeställningar som var syftet med denna undersökning. 
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4. Metod och data 

4.1 Arbetets gång 
Jag valde att närma mig fältet genom att göra en förstudie i form av en intervju med Fredrika, 37 

år som arbetar i finansbranschen. Fredrika har varit chef i tre år men har en lång bakgrund inom 

organisationen och är mitt uppe i ett arbete relaterat till eget ansvar tillsammans med sina arton 

medarbetare. Intervjun var semistrukturerad (Bryman, 2001, s.301) med en intervjuguide som 

omfattade tjugoen frågor och syftet var att hitta både riktning och avgränsning i mitt fortsatta 

arbete. Under intervjun ställdes många följdfrågor och Fredrika fick tillfälle att prata fritt om det 

arbete som lagts ner och hur hon ser på eget ansvar. I intervjun tog jag fasta på ett par uttalanden 

som kändes relevanta, sammanlänkande och av intresse för mitt fortsatta arbete. Fredrika såg 

bristande självförtroende och självinsikt som det största hindret för att ta ett större eget ansvar. 

Hon menade att hennes medarbetare, som hon såg det, ofta tenderade att skriva ner sin roll och 

hade svårt att se vad deras enskilda insats hade för betydelse i det större perspektivet. Fredrika 

anser att hennes ledarskap är viktigt för att komma tillrätta med problemet. Genom att släppa 

ifrån sig ansvar och ge medarbetaren förtroendet att ta egna beslut samt förtydliga varje 

medarbetares bidrag till organisationen hoppas hon öka självförtroendet i rollen och få en mer 

aktiv attityd till arbetet.  

 

Utifrån förstudien tog jag ut en riktning för mitt fortsatta arbete. Därefter följde litteraturstudier 

för att formulera min intervjuguide inför de andra intervjuerna (se bilaga). Ett begrepp som 

fångade mitt intresse var empowerment, som även kopplades till en modell (Spreitzer, 1995). Jag 

tyckte att modellen innehöll viktiga ingredienser för att skapa en grund för eget ansvar och 

använde därför de centrala begreppen meningsfullhet, kompetens, personlig drivkraft och 

möjligheter att påverka som grund för en del av mina frågor. Jag tog även hänsyn till faktorer för 

ett relationsorienterat ledarskap, kontroll och befogenheter, rollförväntningar och tydlighet i 

rollerna. Frågorna i intervjuguiden styrde mot preliminära teman, ledarskap, empowerment, 

kontroll, befogenheter/ansvar, rollförväntningar och självförtroende/tydlighet. Även om arbete 

gällande avgränsning och struktur återstod kände jag mig i detta skede redo för att intervjua.  

Efter att ha genomfört och transkriberat alla intervjuer fick jag en förförståelse som hjälpte mig 
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att tränga djupare ner i ämnet. Efter ytterligare litteraturstudier övergav jag empowerment -

modellen för en modell för medarbetarskap som gav mig en mer hållbar struktur och 

avgränsning. I operationaliseringen av modellen fann jag att begreppen i modellen för krav-

kontroll- och socialt stöd (Karasek, Theorell 1990) var användbara och utgick från den för att 

begränsa de aspekter som omfattas av analysen. Det material som jag fick fram gav mig en bra 

grund för att avgränsa och besvara min frågeställning. Modellen kräver en analys på flera nivåer. 

Jag har därför valt att redovisa mina resultat utifrån varje respondents svar men med en tydlig 

företagsövergripande koppling. 

 

Ganska sent i mitt arbete beslutade jag mig för att utesluta en av intervjuerna ur mitt material. 

Orsaken var att arbetssituationen på respondentens arbetsplats inte var jämförbar med de fyra 

andra som var mycket lika avseende såväl arbetssätt som arbetsuppgifter. Avgränsningen gjordes 

främst av utrymmesskäl eftersom det komplicerade min analys.  

4.2 Urval 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2001, s.313) såtillvida att det baseras på egna 

kontakter som jag har använt direkt eller indirekt för att komma i kontakt med mina respondenter. 

Urvalet har begränsats till personer i finansbranschen på medelstora företag (100-600 anställda) 

med en gruppchefsposition sedan minst ett år utan underställda chefer men med personalansvar. 

Att jag har valt en bransch som jag är bekant med underlättar min förståelse och tolkning 

(Bryman, 2001, s.305) och gav mig ett naturligt tillträde till fältet (ibid, s.282).  

 

Urvalet kom att utgöras av tre för mig bekanta chefer (en av dem har använts i förstudien) och 

fyra chefer som jag inte träffat tidigare. Bortfallet utgörs av en person av de fyra obekanta som 

hade svårt att frigöra tid under intervjuperioden som var i slutet av år 2006. Med förstudien 

inkluderad baseras uppsatsen på totalt sex intervjuer med chefer från fyra olika företag i 

finansbranschen. I förstudien deltog en kvinnlig chef från ett företag och i själva studien deltog 

sedan fem chefer, tre manliga och två kvinnliga, från ytterligare tre företag.  

4.3 Datainsamling 
Jag har i alla intervjuer använt mig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

(Bryman, 2001, s.301), främst på grund av flexibiliteten i intervjusituationen. Alla intervjuer 
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spelades in på MP3. Intervjuguiden till förstudien innehöll tjugoen frågor och den guide som jag 

utformade till själva studien innehöll närmare fyrtio frågor. Frågorna i båda intervjuguiderna var 

en blandning av inledande, uppföljande, sonderande, direkta, preciserande och indirekta frågor 

(Kvale, 1996) för att kunna fånga upp övergripande fakta såväl som respondentens åsikter och 

reflektioner. För att inte missa viktig information och undvika missförstånd använde jag mig fritt 

av följdfrågor i form av tolkande frågor och tystnad för att invänta svar (ibid). Jag gav mig själv 

möjlighet att följa upp intressanta svar samt lägga till frågor i följande intervjuer om jag hittade 

intressanta vinklingar. I förstudien som var av mer sonderande karaktär hade intervjuguiden inte 

samma betydelse utan utgjorde mer en utgångspunkt för samtalet. I de följande intervjuerna var 

det däremot viktigt för resultatet att alla frågor ställdes till samtliga fem respondenter, även om 

innehållet i stort kunde variera beroende på hur intervjun utvecklade sig. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant för att underlätta fortsatt analys (Bryman, 2001, s.310). Det 

transkriberade underlaget för de sex intervjuerna omfattar sextiotre sidor.   

4.4 Intervjusituationen  
Alla respondenter i studien fick i god tid innan intervjutillfället ett brev med en kort presentation, 

kontaktuppgifter, tidsperspektiv och ett övergripande syfte som var: Att studera rollfördelningen 

mellan chef och medarbetare. Avsikten med att inte avslöja den exakta frågeställningen utan 

istället lägga syftet på en högre nivå var att undvika en eventuell påverkan av svaren. Ingen av 

respondenterna ställde några närmare frågor om syftet med uppsatsen. I intervjusituationen valde 

jag att i förstudien samt i de tre första intervjuerna att berätta att ämnet var eget ansvar för 

medarbetare precis innan jag påbörjade intervjun. För att få en uppfattning om svaren påverkades 

av denna information så valde jag att i de två sista intervjuerna ge informationen först efter 

avslutad intervju. Den påverkan jag kunde se var att respondenterna lättare kunde förstå syftet 

med några av frågorna när de kunde relatera till eget ansvar. När informationen uteblev fick jag i 

högre grad förtydliga dessa frågor. Alla intervjuer löpte på bra men intervjutiden förlängdes för 

varje intervju. Det berodde delvis på att jag efterhand ställde fler följdfrågor när jag kunde 

relatera till tidigare svar. Intervjuerna tog mellan 45 och 75 minuter. Intervjusituationen kändes 

avslappnad. De fem intervjuer som utgör studien genomfördes på respektive respondents 

arbetsplats, förstudien ägde rum i mitt hem. På de företag jag besökte kände jag mig väl 

mottagen, alla deltagare hade avsatt tid, bokat ett avskilt rum och var fokuserade. Mitt intryck var 

att det var en ovan situation för cheferna att få prata om sig själva och sina åsikter, vilket även en 
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person uttryckte. Varje intervju avslutades med efterprat som gav mer värdefull information. 

Samtliga uttryckte att det gick bra att återkomma med frågor vid behov (Aspers, 2006, s.179).      

4.5 Etiska överväganden 
Intervjuerna har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Esaiasson, 

m.fl., 2003, s.442 - 448). Samtliga respondenter har fått information i samband med att de 

tillfrågades och vid själva intervjutillfället där det tydligt framgår på vilket sätt materialet 

kommer att hanteras och hur deras och företagets identitet kommer att skyddas. Alla 

informerades om sin rättighet att när som helst avbryta sin samverkan och ombads höra av sig vid 

tveksamheter eller frågor. De respondenter där kontakt förmedlats genom en tredje person 

informerades om att risken att deras uttalanden kan identifieras av denna person, om personen 

läser uppsatsen, då studien innehåller ett fåtal intervjuer.  

4.6 Kritiska reflektioner, validitet och reliabilitet 
Jag har upplevt stora fördelar med att använda en process där jag varvat en fördjupning i tidigare 

forskning och teori med djupdykningar i verkligheten genom både förstudien och övriga 

intervjuer. Varje gång jag var ute i verkligheten fick jag en skjuts in i litteraturen med förnyade 

kunskaper om vad jag ville uppnå. Samtidigt som detta fick mig att i flera omgångar prioritera 

och tränga djupare in i ett mer begränsat område så innebar det även att min intervjuguide blev 

omfattande, då jag inte var helt klar över vilka delar som var viktigast för mig. Svaren kom att 

passa in väl i den slutgiltiga formen men behov av följdfrågor hade lika gärna kunnat uppstå.    

 

En farhåga som jag kunde se med min arbetsprocess var att jag bara redovisar det som jag redan 

vet att jag kommer att kunna hitta. För att undvika det kändes det nödvändigt att ha en trovärdig 

teoretisk modell där jag tvingas lyfta fram vissa aspekter oavsett resultat för att öka den interna 

validiteten (Bryman, 2001, s.257). Genom att begränsa mig till en bransch och företagsstorlek 

och även försöka definiera begreppen så påverkas validiteten positivt. Reliabilitet och 

replikerbarhet är framför allt viktigt i en kvantitativ undersökning men jag har försökt att uppnå 

det i den mån det är möjligt i en kvalitativ studie genom att noggrant beskriva tillvägagångssätt 

och bifoga min intervjuguide. Eventuell påverkan av min egen förförståelse och kunskap om 
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branschen kan försvåra replikerbarheten. Ett liknande resultat mellan företagen kan ge en 

fingervisning om sammanfallande tendenser när det gäller arbetet med ökat inflytande för 

medarbetare inom dessa företag i samma bransch, tendenserna kan även vara kopplade till 

företagens gemensamma struktur.  

 

Jag har funderat på om det är ett problem att jag i min studie tillämpar modellen enbart utifrån 

gruppchefens verklighet. Resultatet avseende medarbetarnas situation blir som en följd av detta 

andrahandsinformation. Jag har valt att inte se ledarperspektivet som ett problem utan som en 

intressant vinkling av en verklighet. Varje individ, ledare eller inte, formar en personlig bild av 

verkligheten. Ledarens bild ligger till grund för hur personen agerar i sin ledarroll. Det jag kan få 

fram i min modell med enbart ledare som respondenter är hur dessa fyra respondenter på två 

olika företag ser på sitt ledarskap och sin arbetsgrupp och hur väl denna syn sammanfaller med 

en ambition att eftersträva ett aktivt medarbetarskap. Modellen kan även peka på organisatoriska 

faktorer som kan motverka en sådan ambition.  

 

Jag kan på efterhand se att min teoretiska modell skulle bli mer lätthanterlig och resultatet mer 

djuplodande om den tillämpas på ett företag i taget. Steg två skulle sedan kunna bestå av 

jämförelser av undersökningar på flera företag, inom olika branscher, för att identifiera tendenser 

inom en viss bransch. Det resultat jag får fram i denna mindre studie kan betraktas som en grund 

för vidare forskning genom att uppmärksamma tecken på övergripande tendenser. Det är också 

ett första försök att sammanföra begreppet medarbetarskap med modellen för krav, kontroll och 

stöd (Karasek, Theorell 1990).   

5. Resultat 
Resultatet redovisas från och med 5.2 utifrån modellen i avsnitt 3. Kontexten tar hänsyn till 

strukturella förutsättningar och stöd i form av medledarskap, gemensamma värderingar och stöd 

mellan medarbetare som sätts i relation till de krav som ställs på medarbetaren. Kraven omfattar 

både kvalitativa och kvantitativa aspekter samt krav från omvärlden. Därefter redovisas resultatet 

för eget ansvarstagande, aktivt deltagande och självstyre utifrån kontrollbegreppet. Detta ställs 
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sedan i relation till kontexten i en analys av medarbetarskapet. 

5.1 Presentation av respondenterna 
För att skydda respondenternas och företagens identiteter så har namnen bytts ut och uppgifter 

som inte har betydelse för min analys är ungefärligt angivna. För analysens skull har jag låtit 

respondenterna och det företag de tillhör få samma begynnelsebokstav i sitt fingerade namn.     

 

Bea, 50 år, chef på det nybildade företaget Blomman AB. Har en bakgrund som chef inom 

koncernen sedan år 2000 och ansvarar för 12 personer. Bea ville bli chef för att kunna påverka 

och leda människor i utveckling. I gruppen har alla en liknande roll med samma befogenheter. 

Arbetsuppgifterna består av kundkontakt per telefon och handläggning av ärenden. Bea vill se sig 

som en i gruppen och får ibland påminna sig själv om att hon är chef och har rätt att säga ifrån. 

Hennes styrka är att hon är bra på att lyssna, alltid finns till hand och alltid prioriterar sina 

medarbetare. Hon ser sig som en mycket prestigelös ledare, mer stödjande än styrande. 

Medarbetarna är ett stort stöd i hennes arbete då de har kompetensen.  

 

Bertil, 40 år, också chef på Blomman AB. Har över tio års erfarenhet av ledarrollen inom 

koncernen och ansvar för 18 personer. Det som lockade i ledarrollen är att få information när det 

fortfarande finns chans att påverka, få andra att arbeta mot uppsatta mål samt att få vara en 

problemlösare. Gruppens medarbetare har lite varierande roller och även olika nivåer av 

kompetens i det generella arbetet av handläggning och kundkontakter. Bertil ser sig som både 

ledare och chef men har inte funderat så mycket över begreppen. Hans styrka är envishet, vilket 

kan gälla både när det gäller att pröva saker och att inte pröva dem. Bertil tror att han idag 

uppfattas som ganska styrande men tycker själv att han är lika mycket stödjande. Han relaterar 

gärna till FIRO, en modell som beskriver en grupps olika faser, olika faser behöver olika 

ledarskap. Bertil tycker att gruppen är ett stöd för honom i utvecklingen av arbetet, då han inte 

kan alla arbetsuppgifter. 

  

Cecilia, 60 år, chef på Calina AB. Har arbetat som chef i 30 år, varav mer än 20 år på företaget, 

och ansvarar för 22 personer. Hon halkade in i rollen då hennes chef blev sjuk och trivs med både 
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verksamhets- och personalansvar. Arbetet i gruppen innebär i huvudsak handläggning och 

kundkontakter. Cecilia ser begreppet chef som konservativt och bestämmande även om det ingår 

i rollen att ta vissa beslut. Ledare trivs hon bättre med vilket hon förknippar med att föra en grupp 

framåt och intressera sig för människors utveckling. Cecilias styrkor är prestigelöshet och att 

kunna bjuda på sig själv, vilket hon tror är viktigt för att få andra att växa. Hon är även bra på att 

känna av stämningar. Hon ser sig som mest stödjande och ger sina medarbetare stort utrymme.  

 

Christer, 45 år, chef på Calina AB. Har en bakgrund som ledare sedan 15 år tillbaka, varav ett 

par år på företaget, och ansvarar för 22 personer. Christer var nyfiken på ledarskap och fick en 

möjlighet att ersätta sin dåvarande chef under frånvaro och kom på så vis in i rollen. Gruppens 

uppgifter är av handläggande karaktär med kundkontakter, några har specialistroller. Han ser att 

begreppen ledare och chef går hand i hand. Är du formell ledare och chef så hör det till att vara 

ett föredöme och behandla alla lika och alltid tänka på vad du säger. Du har förpliktelser, en chef 

är arbetsgivarens verktyg så det krävs att du är tydlig och inte sviktar oavsett vad du själv tycker. 

Christers styrka är eftertänksamhet och han ser alltid till att vara väl förberedd inför möten. I 

rollen ingår att vara stödjande så att alla utvecklas och når sina mål. Stöd från medarbetarna är 

nödvändigt.   

5.2 Kontextuella förutsättningar  
Både Calina AB och Blomman AB visar likheter med en professionell byråkrati där arbetet sköts 

relativt självständigt efter fastlagda rutiner (se avsnitt 2.4 Hinder). När det gäller de kvantitativa 

aspekterna är kravet på medarbetarna stort. Samtliga respondenter är eniga om att arbetstempot är 

högt. På Blomman där verksamheten är relativt nystartad präglas arbetet av många projekt och 

mycket aktivitet. På Calina pratar Cecilia om en mycket stressig vardag utan tid för reflektion. 

Hon tror att en orsak är att det blivit mer fokus på budgeten. En mer restriktiv syn på 

nyanställningar ger mer arbete för gruppen när någon slutar. Christer menar att nu när cheferna 

ska arbeta med andra saker blir det en större press, men även större utvecklingsmöjligheter, där 

det är viktigt att ta ett personligt ansvar.   

 

Omvärldens krav har ökat i takt med att omvärlden har blivit mer föränderlig enligt samtliga 

respondenter. Alla kan se ett ökande behov av samarbete, utveckling och kunskapsöverföring 
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mellan medarbetarna för att kunna upprätthålla en hög kunskapsnivå och anpassa företagets 

tjänster till omvärldens krav. Calina är mer konkurrensutsatt än tidigare och måste ha kundens 

behov i fokus. I varenda upphandling kan vi förlora kunder säger Christer. På Blomman är det 

viktigt att uppdraget företaget har utförs på ett kostnadseffektivt sätt.  

 

När det gäller kvalitativa aspekter så har kraven också ökat i takt med omvärldens ökade krav. De 

personliga egenskaper som samtliga respondenter ansåg vara viktiga för en medarbetare var: 

Flexibilitet genom en beredskap för snabba förändringar, förmåga att samarbeta, lyhördhet och 

initiativförmåga. På båda företagen krävs en bra grundkompetens när det gäller produkter och 

handläggning samt en förmåga att hänga med i förändringar på området. Det innebär ständig 

uppdatering med ny kunskap och ett eget engagemang. Det är viktigt att vilja lära sig nya saker 

hela tiden och inte stagnera framhåller både Bea och Bertil på Blomman.  

 

- Som medarbetare måste man hänga med och ta till sig information som inte alltid någon säger, som inte 

serveras. Du måste hänga med och det krävs att du är aktiv, det märks ganska snart om du inte är aktiv 

(Bertil, Blomman AB). 

 

Cecilia på Calina menar att arbetet har blivit svårare, nya avtal gör att det blir nytt för alla och 

man är tvungen att stötta varandra och samarbeta, social kompetens har blivit viktigare. För de 

som känner att de inte kan tillräckligt blir det en stress då kunder som ringer förväntar sig att de 

som kunskapsföretag ska kunna svara.  

 

Både på Calina och på Blomman uttrycker respondenterna att det ser ett behov av en kompetens 

som de anser sig ha svårt att få fram genom att utveckla befintliga medarbetare. Bea på Blomman 

menar att det är viktigt att hitta folk som kan hoppa mellan olika tekniker och göra olika saker 

och mer arbeta ut mot kunden. En strategi som Calina använder sig av för att försöka komma åt 

den kompetens som de letar efter är att efterfråga högskoleutbildning vid nyrekryteringar. Få 

handläggare på Calina har idag högskoleutbildning och många ser utvecklingen som ett hot. 

Christer beskriver situationen så här:  
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- Idag saknar vi personer som har förmågan att kunna göra ordentliga utredningar, folk som har förmågan att 

bredda sig ganska mycket på kort tid och vara med i projekt och driva uppdrag och sådana saker och då söker 

vi ju folk som har dokumenterad förmåga att jobba på det sättet. Den här kopplingen är det många som har 

svårt att förstå varför det ska vara nödvändigt, det vet jag. (Christer, 45, Calina AB)   

 

Alla respondenter anser att företaget har en gemensam värdegrund men det framhålls starkast av 

respondenterna på Calina. Där har ledningen arbetat mycket för att alla ska känna till de 

gemensamma målen och ta till sig den gemensamma visionen. Cecilia berättar om medarbetar-

dagar där information om företagens mål och kärnvärden förmedlas. Christer berättar om 

företagets speciella nisch som präglar allt de gör och medför att medarbetarna lätt kan känna sig 

delaktiga i företagets vision. På Blomman arbetar Bea och Bertil med ledord eller värdeord som 

ska prägla verksamheten men ännu är allt relativt nytt. Bertil tror inte att de har en vision i 

dagsläget. Efter signaler från medarbetarna att de inte kände sig delaktiga i företagets mål har 

insatser gjorts för att förankra målen till exempel genom att diskutera dem tillsammans. Bertil 

menar att det är ledningen som sätter målen men att de tål granskning och kan justeras. Både Bea 

och Bertil ser att de har lyckats öka känslan av delaktighet genom en ökad dialog kring målen.    

Alla respondenter framhåller att återkopplingen av resultat främst är bundet till mål på individ 

och gruppnivå. Resultat som gäller företaget i stort och kopplingar mellan individens arbete och 

företagets mål redovisas mer sällan eller aldrig. Bea på Blomman menar att inga mål på 

företagsnivå redovisas. Bertil, på samma företag, menar att övergripande siffror finns på 

intranätet och att återkoppling också sker på alla nivåer, men mer frekvent på individ och 

gruppnivå. Christer på Calina anser att det är svårt för medarbetarna att kunna relatera sitt arbete 

till de större och mer övergripande målen. Det blir lättare att koppla till de mindre mål som de 

brutit ner som främst består av produktions- och kvalitetsmål. Cecilia berättar att det ekonomiska 

läget förmedlas till cheferna och att det sedan är upp till chefen att informera löpande till sin 

grupp, siffror finns även att läsa på intranätet. Cecilia tror inte att medarbetarna har en koppling 

till företagets ekonomiska situation med sig i det dagliga, de har fullt upp med sin arbetssituation.           

 

Stöd av ledaren genom medledarskap kräver tillgänglighet och en delaktighet i det dagliga 

arbetet. Bea, Bertil och Cecilia rekryterades internt och hade en grundkunskap när de tillträdde 

sina tjänster medan Christer rekryterades utifrån till en ledande befattning.  På Blomman är Bertil 
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inte så delaktig i det dagliga arbetet och ser att delvis beror på att han strävar efter att gruppen 

själv tar ansvar för att fördela arbetet. Han sitter mitt i landskapet bland sina medarbetare men 

skulle vilja vara mer tillgänglig för att själv kunna notera ett problem innan det dyker upp. Bea på 

samma företag inser att hon inte har möjlighet att upprätthålla en kunskap av högre kvalitet men 

tycker att det är viktigt att förstå arbetet.  

 

- Jag måste kunna regelverket kring produkten tycker jag annars mår jag inte bra. Det har inte så mycket att göra 

med deras förväntningar, men ska jag leda dem i ett jobb måste jag begripa vad det är de håller på med för 

någonting (Bea, 50 år, Blomman AB).  

 

Bea är inte så delaktig i det dagliga men deltar i arbetsrelaterade projekt och har en tät dialog med 

sina medarbetare enskilt och i grupp så hon känner sig delaktig. Hon tycker att hon alltid är 

tillgänglig även när hon inte finns på plats vilket hon fått bekräftat från sina medarbetare. Bea 

beskriver relationen till medarbetarna som ömsesidig, hon ger sina medarbetare första prioritet 

och tillbaka får hon stöd och uppbackning.  

 

Christer på Calina deltar inte i det dagliga förutom att han attesterar vissa ärenden. Han menar att 

det finns olika former av tillgänglighet, han kanske inte är synlig så ofta men är tillgänglig dygnet 

runt. Cecilia på samma företag berättar att hon tidigare var specialist men idag blivit mer av en 

generalist. Hon är inte delaktig i det löpande arbetet men känner sig delaktig genom möten med 

medarbetare och specialister, löpande fördelning av ärenden och översyn av arbetssituationen. 

Cecilia är mycket frånvarande men tycker att det känns mycket bättre när hon får finnas på plats 

även om ingen behöver fråga något.  

 

Stödet mellan medarbetare varierar i grupperna. På Blomman har båda grupperna arbetat med 

teambuilding. Bea berättar att medarbetarna i gruppen pratar mycket med varandra och signalerar 

om det är mycket att göra. Hon har även flera bra personkännare som ser om någon mår dåligt. 

Bertil tycker att stöttningen kan bli bättre på hans grupp. Han tycker att det är viktigt att våga ge 

positiv och negativ kritik utan att det blir knivhugg och har pratat mycket med sin grupp om det. 

En sak som kom fram var att man kan hjälpa någon, som ska prata inför gruppen, genom att vara 



26 

 

aktiv, ta emot budskapet och nicka istället för att se uttråkad ut.  På Calina menar Cecilia att den 

roll som chefen tidigare hade, där denne även var specialist, nu är borta och ligger hos 

specialisterna. Medarbetarna kommer aldrig längre till mig med arbetsfrågor säger hon, de frågar 

varandra. Med mycket nytt att lära är medarbetarna också tvungna att stötta varandra och de har 

därför varit tydliga med att det inte får kännas dumt att fråga utan det är det enda sättet. Cecilia 

betonar att de inte har arbeten som är till för en person, allt bygger på samarbete och därför är det 

viktigt att alla kan fungera i grupp. Cecilia har varit tvungen att ha tuffa samtal med medarbetare 

som inte vill samarbeta, en del har slutat och idag ser hon inte några problem. Christer tycker 

också rent generellt att medarbetarna är duktiga på att stötta varandra. Han ser ändå ett behov av 

att chefen måste betona vikten av kompetensöverföring då kompetens i viss mån är makt för vissa 

personer. Det finns medarbetare som närmar sig pensionen och då är det viktigt att se till att de 

inte är ensamma om någon kompetens. 

5.3 Eget ansvarstagande, aktivt deltagande och 

självstyre 
Eget ansvarstagande handlar om individens kontroll över arbetsuppgiften. På Blomman har 

medarbetarna fasta telefonpass men i övrigt så får de planera mycket själva. Bea menar att det är 

kunderna mer än hon som styr planeringen av arbetet. På Beas grupp har de pratat mycket om hur 

man kan strukturera upp sitt arbete för att underlätta för medarbetarens att planera. I grunden har 

alla samma befogenheter men kompetensen sätter gränser. Det finns en dialog där medarbetaren 

förväntas uttrycka vad den vill göra och ta för sig. Arbetet kontrolleras genom månadsrapporter 

där man beskriver sitt arbetsläge, antal telefonsamtal, samtalstider och hur man mår på en 

femgradig skala. Ingen har begärt mer ansvar men Bea tror att det kan bero på att alla har mycket 

att göra med alla projekt som de är involverade i. Bea trivs inte med att gå in och styra men 

känner att hon måste markera när något inte fungerar på gruppen. På Bertils grupp gör inte alla 

riktigt samma uppgifter och alla har inte heller samma befogenheter. Det finns de som är seniora 

handläggare och kan styra och ställa över hur gruppen arbetar med olika ärenden. Det finns även 

personer med systemansvar som ska ta initiativ till förändring, de har stor frihet i sitt arbete. Ökat 

ansvar delegeras med planerings- och utvecklingssamtal som grund där visat intresse eller förslag 

från chefen avgör. Det har hänt att Bertils medarbetare har efterfrågat mer ansvar. De har gällt 

ökat inflytande att få vara med och påverka deltagande på kurser eller i projekt. Kontroll av 

arbetet sker främst genom avstämningsmöten och utvecklingssamtal. Bertil tycker att hans grupp 
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har haft behov av struktur eftersom den är ny i sin konstellation. Han ser det som negativt om 

medarbetare i allt för hög grad efterfrågar styrning från honom då han kopplar det till ett 

motstånd att vilja utvecklas och ta eget ansvar.  

 

På Calina AB kan arbetet planeras ganska fritt med undantag från telefonen där man har 

bestämda pass. Det finns utnämnda specialister som står för detaljkunskapen och har ansvar för 

rutiner och tolkningar av avtal, de har även kontakten med övriga avdelningar. Christer tycker att 

det är viktigt att få folk att växa med sina arbetsuppgifter, ta egna initiativ och lösa saker själv. 

Han har inte uppfattat någon vilja att få mer befogenheter och menar att de har befogenheter i 

handläggningen. När det gäller behov av struktur och klara besked från chefens sida så menar 

Christer att han i egenskap av chef känner på sig när det är dags att kliva in och peka med hela 

armen, som han uttrycker det, även om det inte är så han normalt arbetar.  

 

- Självklart är det bekvämt att ha en chef som berättar vad du ska göra och som prioriterar åt dig, då slipper du 

själv engagera dig (Christer, Calina AB).  

 

Behovet av styrning uppkommer som han upplever det oftast i pressade situationer när det måste 

göras prioriteringar av arbetet. Ett antal ärenden kollas varje månad att rätt beräkningar görs, 

statistik skulle kunna tas fram över utförda ärenden men det görs inte. Cecilia menar att det är 

sällsynt att man vill ha mer ansvar, hon tror att det beror på stressen i arbetet. Det är vanligare att 

chefen försöker driva på att de ska ta för sig mer. Cecilia har märkt att det blir en bättre situation 

om hon är tydlig i sitt ledarskap. Hon tror att medarbetarna vill ha en chef som kan bestämma och 

ta beslut men ändå låta dem vara med och påverka. Den mer beslutsamma sidan upplever hon 

behövs främst när det blir problem med att fördela arbetet. Vissa arbetsuppgifter vill ingen göra 

och då vill medarbetarna att hon ska fördela uppgifterna.  

 

Aktivt deltagande handlar om möjligheten att föra fram idéer och samverka i beslut. Att våga ta 

beslut nämns som en önskvärd förmåga, av samtliga respondenter, speciellt som ledaren ofta inte 

finns närvarande för att kunna ta löpande beslut i det dagliga arbetet. Bea på Blomman tror att 
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många är rädda för att det ska bli fel och bollar då med kollegor för att komma fram till ett beslut. 

På Calina finns utnämnda specialister som ska hjälpa till att fatta beslut i arbetet. 

 

På Blomman uppmuntras och prövas gärna idéer om nya arbetssätt för att öka effektiviteten. Bea 

menar att det inte ska vara något hinder att en idé prövats tidigare, tider förändras. Bertil menar 

att många genom projektdeltagande har möjlighet att påverka och komma med idéer. På gruppens 

teamträning har de även pratat om nuläget och haft idéer om gruppens framtid. Han ser tyvärr att 

det inte finns så mycket tid att arbeta med sådana här frågor i vardagen och känner att det lätt blir 

han som ensam får driva det. Att vara effektiv är väldigt sällan att öka takten utan att göra något 

smartare menar han, därför är tid för reflektion viktigt, men svårt att få till. På företaget 

eftersträvas en kultur där medarbetare ska tillåtas att växa även om konkret struktur för det 

saknas. När det gäller att driva arbetet framåt märker Bertil också att alla inte vill förändra. 

 

För att ta tillvara nya idéer har det nyligen införts förbättringsgrupper på Calina som tar emot 

idéer från medarbetarna gällande förbättringar. Grupperna behandlar förslagen och gör 

prioriteringar bland det som de tycker ska genomföras. Om bara den egna gruppen berörs kan det 

ofta lösas ganska snart. Behövs systemlösningar eller kvalitetssäkring på högre nivå kan det ta 

lång tid och arbetet kan då uppfattas som trögt och meningslöst. En handläggare kan till exempel 

inte ändra i ett brev utan att det först kvalitetssäkras högre upp. Både Cecilia och Christer menar 

att idéer kommer mycket underifrån. Tidigare bara försvann idéer men nu dokumenteras de, 

feedback ges på idéerna och det finns en struktur för hur det skall fungera.  

 

Självstyre handlar om medarbetarens inflytande över sin egen utveckling. På Blomman sker 

kompetensutvecklingen i hög grad genom att lära av varandra och köra småutbildningar som 

specialister satt ihop. Ibland testas externa kurser genom att några får prova en kurs. Bea tycker 

att medarbetarna själva är mycket delaktiga när det gäller att påverka vilka kurser de vill gå. 

Medarbetarna är ganska tydliga med vad de vill, tycker Bea, men det kan också vara så att hon 

framför en önskan att någon ska ta en viss roll i gruppen. Ytterst så matchar Bea uppgifter med 

personer beroende på mognad. Bertil föreslår ibland utbildning och ibland är det någon som själv 

vill göra något. Det har hänt att någon sätter igång och lär sig saker på egen hand berättar Bertil, 
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ibland kan det vara rätt, men ibland fel. Medarbetare har ifrågasatt varför inte alla får chansen att 

hoppa på en viss uppgift men Bertil tycker oftast att han har bäst förmåga att ta det beslutet då 

han har helhetsbilden.  

 

På Calina finns en tydlig utbildningsplan på ungefär ett år som alla nyanställda går igenom. De 

har en handledare som kvalitetssäkrar arbetet och tar beslut om när det är dags att gå vidare. 

Kompetens är helt styrande för befogenheter i arbetet och grupperna får kontinuerlig utbildning 

på bitar där osäkerhet finns. Specialisterna har ett stort ansvar för kompetens-utvecklingen då de i 

första hand håller i utbildningarna. Önskemål om kurser tas även upp i utvecklingssamtal. 

Christer anser att arbetssätt för att öka delaktigheten måste vara kopplade till gruppens vilja att 

vara delaktiga. Han uppskattar att hälften av hans medarbetare inte har något jättestort behov av 

att hela tiden lära sig nya saker. Däremot tycker han att det är viktigt att skapa förutsättningar för 

de medarbetare som vill utvecklas och är bra på att driva frågor där medarbetares utveckling 

gynnas. Cecilia har märkt att det kan upplevas som uppmuntrande och stimulerande med egna 

ansvarsområden, att få vara ensam om en uppgift. Hon konstaterar att de flesta utbildningar är 

inriktade på att öka kompetensen medan personlig utveckling sällan hinns med. Christer menar 

att allt bygger på personlig utveckling och arbetsgivarens behov av varje individ, det är en fråga 

om att hitta rätt person till rätt jobb.   

5.4 Analys  
En flexiblare arbetsform är svårare att hantera i en professionell byråkrati (Kira & Forslin, 2006). 

Om styr- och kontrollmekanismer kontra krav på nytänkande ger tvetydiga signaler och 

motverkar känslan av meningsfullhet kan det skapa frustration och utbränning (ibid).  

Kraven på medarbetaren är höga i båda företagen. Mycket att göra, mycket nytt, en föränderlig 

omvärld ger ökade krav på medarbetarrollen. De måste vara aktiva, engagerade och kunna fatta 

beslut både i det löpande arbetet och avseende sin egen utveckling. Ingen av respondenterna tror 

att medarbetarna har en klar koppling mellan sitt dagliga arbete och företagets övergripande mål. 

Motstridiga krav kan upplevas när det gäller kravet att hålla sig uppdaterad och aktiv i relation till 

den stress och tidsbrist som beskrivs. Frigörs inte tid till proaktivt lärande eller reflektion kan det 

utgöra en källa till negativ stress. Ingen av respondenterna har någon högre grad av fysisk 

närvaro vilket ger sämre förutsättningar för socialt stöd i form av medledarskap.  
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På Blomman överskuggas den byråkratiska strukturen något av den uppbyggnadsfas som 

företaget befinner sig i. Projekt ger bra förutsättningar för kommunikation baserad på dialog 

istället för regelstyrning då det kan liknas vid en prestationsinriktad enhet (Mintzberg, 1983). 

Blomman saknar i dagsläget socialt stöd genom stabila gemensamma värderingar. Grupperna har 

varierande socialt stöd, vilket styr Bertil och Beas prioriteringar av närvaro. På Calina tycks det 

sociala stödet i form av en gemensam värdegrund och en specialistfunktion där stöd i arbetet 

alltid finns nära till hands, utgöra den största källan till socialt stöd. Den stabila grund som finns 

inarbetad i organisationen kan kompensera för behovet av socialt stöd från ledaren.  

 

När det gäller eget ansvarstagande så är arbetet delvis styrt av telefonen där medarbetarna ska 

vara tillgängliga men annars anser respondenterna att medarbetarna har möjligheter att planera 

sitt arbete, och förväntas att göra det, men får hjälp med styrning vid behov. Behov av styrning 

sker främst i samband med pressade situationer, problem med prioriteringar och fördelning av 

arbetet.  Det finns ingen större efterfrågan av mer ansvar i arbetet vilket Christer menar beror på 

att ansvar finns i handläggningen medan Bea och Cecilia kopplar det till tidsbrist. 

Befogenheterna i grupperna varierar beroende på ansvar och kompetens, tre av grupperna har 

specialistroller som förknippas med ett större ansvar och mer befogenheter att styra över rutiner 

och arbetssätt.   

  

Den aktiva delaktigheten uppmuntras både på Blomman och Calina och alla respondenter anser 

att det är viktigt att medarbetarna kan ta beslut samt att medarbetarnas idéer tas tillvara. Dagliga 

beslut i arbetet tas främst med stöd av kollegor/ specialister. På Calina finns strukturer för att ta 

om hand, prioritera och följa upp idéer medan påverkan på Blomman främst sker i de olika 

pågående projekten även om idéer prövas också i det dagliga arbetet för att öka effektiviteten. 

Hinder i detta arbete är enligt Bertil att tid för reflektion saknas för medarbetarna. På Calina utgör 

hindret främst av att det kan ta tid att genomföra idéer, speciellt om de innebär 

systemförändringar, vilket skapar frustration. Ett hinder som framhålls av både Bertil och 

Christer är också att inte alla medarbetare vill vara delaktiga eller förändra.   

 

Möjligheten för medarbetaren att styra över sin utveckling varierar i grupperna. Dialog kring 
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utveckling förs i alla grupper genom utvecklingssamtal. Kunskap avseende konkreta 

arbetsuppgifter tas omhand internt och löpande uppdateringar sker genom att lära av varandra och 

att använda specialister. När det gäller externa kurser spelar medarbetarens egen förmåga att föra 

fram önskemål in men ytterst tas beslutet av chefen när det gäller kurser och arbetsuppgifter.  

6. Sammanfattande slutdiskussion 
Min studie visar på stora likheter avseende både arbetssätt och komplikationer vad gäller 

medarbetarskap. Det finns en tydlig tendens att väga över vardagliga beslut i det löpande arbetet 

till medarbetaren, beslut som tidigare togs av ledaren, vilket även känns naturligt då ledaren inte 

längre är den som är mest insatt i arbetet. Ledarens tid upptas istället av andra åtaganden, vilket 

minskar ledarens tillgänglighet. Möjligheten att vara både expert och ledare har minskat vilket 

resulterat i högre krav på medarbetarna samtidigt som de yttre kraven ökar. Det finns en 

medvetenhet kring medarbetarskap hos alla respondenter. Det finns även en ambition att arbeta 

aktivt med medarbetarna avseende kompetens och utveckling, samt att kunna ge förutsättningar 

för nytänk och eget ansvar. Respondenterna har en klar bild av vilka egenskaper de eftersträvar 

hos sina medarbetare men en arbetsgrupp består inte enbart av den typ av medarbetare som 

respondenterna eftersöker. En intressant fråga är då i vilken utsträckning alla kan coachas till ett 

medarbetarskap som gynnar organisationen eller om nyrekrytering är en lösning?  

I intervjuerna uttrycks i viss utsträckning traditionella förväntningar på chefsrollen. Jag vill likna 

det vid förväntningarna på könsroller i familjen som också kan ses som en organisation (Ahrne, 

1994). Jag tror att många växt upp med en bild av en chef som bestämmande roll, vilket befäster 

en traditionell bild av rollen genom socialisering. En uppluckring av den traditionella chefsrollen 

är bland det första som en ledare måste övervinna, anser jag. Jag undrar om det är ren 

bekvämlighet att skjuta beslut om prioritering till en chef eller finns det en motverkande atmosfär 

i organisationen där det upplevs som att fel inte tillåts? Om det stämmer att vi i pressade 

situationer återgår till det invanda, innebär det då att dagens pressade arbetssituation utgör en 

motverkande kraft då det invanda fortfarande i hög grad är en traditionell arbetsfördelning, där en 

chef tar beslut? Kan upplevelsen av att nya, högskoleutbildade medarbetare anses ha mer av 

efterfrågade egenskaper påvisa att en förflyttning av traditionella förväntningar på chefsrollen har 

gjorts vilket underlättar förmågan till eget ansvar, även i pressade situationer? Är eget ansvar en 
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naturlig del i arbetet snarare än en ny komponent är förutsättningar för ett regulativt reglerat 

handlande stora. Ligger lojaliteten hos medarbetaren främst, mer traditionellt, i det löpande 

arbetet i kombination med en inarbetad traditionell förväntning på chefsrollen så kräver det mer 

tid av ledaren för att få en förändring. Nyrekryteringar kan stimulera en utveckling genom att 

skapa förebilder. Risken jag ser med att betrakta det som en lösning är att det kan bli ett hinder 

genom att skapa motverkande läger i gruppen, istället för en positiv gemensam kraft.   

På Calina AB finns en tydlig struktur där ansvaret tydliggjorts genom att utse expertroller med 

medföljande ansvar. Jag tror att det är ett sätt som fungerar men ser en risk med den sårbarhet 

nyckelpersoner innebär samt att dessa personer bara tar över expertrollen från den traditionella 

”expertchefen”. Det behöver därför inte innebära någon egentlig förändring av övriga 

medarbetares syn på sin roll som medarbetare och relationen chef- medarbetare. Jag anser att ett 

medarbetarskap präglat av personligt ansvarstagande kräver förutsättningar för ett gemensamt 

ansvar att utveckla verksamheten, lära av varandra samt klara ledtider. Medarbetarna ställer då 

krav på varandra som ett team som tillsammans ska klara en uppgift, vilket jag tror skapar 

engagemang och gynnar nytänk och kreativitet. Chefens roll blir då att på en övergripande nivå 

tillhandahålla en tydlig riktning och stödjande strukturer men också att i det dagliga följa upp, 

coacha, i linje med förväntningar, uppmuntra genom att lyfta upp goda exempel, hjälpa till att 

driva förbättringsförslag samt stötta och ta beslut vid behov. Detta med ambitionen att 

upprätthålla en bra balans mellan krav- kontroll och socialt stöd i arbetsgruppen.  

I studien saknar jag övergripande förståelse från ledningen i form av förutsättningar för ledare 

och medarbetare att kunna lägga tid på att arbeta med utveckling och förändring i linje med ökat 

medarbetarskap. En sådan prioritering skulle sannolikt resultera i fler engagerade och nytänkande 

medarbetare vilket genererar effektivitet och lönsamhet istället för stress och frustration  
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