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Sammanfattning 

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. Detta 

överensstämmer inte med den bild som presenterats för oss under denna uppsats gång. Vi 

menar därför att det behövs en utökad kunskap och förståelse för medarbetaren inom 

organisationen. Syftet med denna uppsats är således att fylla denna kunskapslucka genom att 

belysa hur medarbetare betraktar medarbetarskap och vad de menar påverkar detta. För att 

kunna besvara detta syfte är frågeställningen följande: Hur ser medarbetare inom 

tjänsteorganisationer på ansvar och vad menar de påverka detta? Med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med 15 medarbetare inom en frisörkedja har vi funnit att medarbetares syn på 

ansvar och vad som påverkar detta varierar beroende på den individuella kontexten som 

begreppet placeras inom. Genom individuella samtal med medarbetare inom en organisation 

som karaktäriseras av relativt långa kundmöten, där det egna ansvarstagandet har en 

betydande inverkan på kundens totala upplevelse framträdde dessa medarbetares förhållande 

till medarbetarskap och däri ansvar. Utöver detta så kan ansvar ses som ett komplext begrepp 

att verbalisera och definiera vilket beror på att det döljer ett explicit och implicit innehåll. Det 

framkom att medarbetarens förhållande till ansvar kan ses som en dynamisk och subjektiv 

process inom individen som interagerar med olika externa och interna faktorer. De vikigaste 

elementen inuti denna interna process är individens egen vilja och förmåga att ta ansvar. 

Ytterligare faktorer som har betydelse i denna process är individens arbetsglädje och 

engagemang. Den externa påverkan på den interna processen influeras av chefen, kollegorna 

och kunderna. Begrepp som har särskilt stor betydelse i detta sammanhang är tillit, 

kommunikation, frihet, omtanke och tydliga direktiv. Medarbetarna framhöll att de betraktade 

ansvar som något positivt så länge som det kom inifrån individen själv. Uppskattning var den 

enda belöning som kunde påverka medarbetarens ansvarstagande i positiv riktning.  

Nyckelord: Ansvar, medarbetarskap, initiativ, engagemang, direktiv. 
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Förord 
 

 

 

Att förstå är att se samband var det någon som sa. Med denna uppsats 

avslutar vi våra fyra år på Service Managementprogrammet, Campus 

Helsingborg, med en ökad förståelse och känsla av samband. När vi 

nu går ut i arbetslivet fulla av teoretisk kunskap kommer vi att tänka 

tillbaks på de lärare, föreläsare och handledare som har guidat oss 

genom denna tid med stor tacksamhet. Vi har efter dessa lärorika år 

en stadig grund att stå på för att i framtiden axla de utmaningar som 

vi tar oss an. Vi vill slutligen rikta ett särskilt tack till våra handledare 

och respondenter under denna uppsats för deras tid och intresse.     

 

Maria Järlefors och Cecilia Malmkvist  
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1 Ansvar inom tjänsteverksamheter 

En organisations viktigaste resurs är dess medarbetare (Ackerman 2007) 

Påståendet speglar ett vanligt förhållningssätt inom organisationsforskning idag. Utifrån detta 

synsätt kan organisationen ses som summan av dess medarbetare, och hur dessa agerar får 

konsekvenser för hela verksamheten (Ackerman 2007). Medarbetarens agerande är av särskilt 

stor betydelse inom en tjänsteverksamhet eftersom den här skapar tjänsten genom att 

interagera med kunden (jfr Korczynski 2002). Hur medarbetaren interagerar och framförallt 

tar ansvar i detta skapande får konsekvenser för hur kunden upplever tjänsten och blir därmed 

avgörande för tjänstens framgång. Medarbetaren har ett uttalat ansvar som kan sägas tillhöra 

deras arbetsuppgifter, men arbetet kan dock kräva att medarbetaren tar ansvar för mer än det 

som är uttalat. Utan medarbetare som tar ansvar kan enbart de uttalade arbetsuppgifterna 

komma att utföras vilket i sin tur kan medföra att medarbetaren inte tar ansvar för det som inte 

är uttalat i arbetsbeskrivningen (Silfverberg 1996). Tar inte medarbetaren ansvar för det som 

både är uttalat och outtalat i mötet med kunden kommer kundens upplevelse av tjänsten att 

påverkas negativt vilket i sin tur får följder för organisationen och inte minst för individen 

själv (Grönroos 2002). Det outtalade ansvaret kan antas vara betydligt större än det uttalade 

då det innefattar allt det som en individ förväntas ta ansvar för men som aldrig verbaliseras. 

Om olika individer har olika syn på och sätt att ta ansvar speglas detta i deras agerande vilket 

får direkta effekter för kunden, kollegorna och den övriga organisationen. Hur en medarbetare 

tar ansvar och vad som påverkar detta är därför relevant att undersöka för att öka förståelsen 

för skapandet av kvalitet inom detta sammanhang. Inom organisationsforskning där 

medarbetaren betraktas som den viktigaste resursen framträder olika bilder av medarbetaren 

och dennes roll. Denna bild präglas dock av ledarens betydelse för att skapa ansvarstagande 

medarbetare (jfr Ackerman 2007; Hällsten 2003). Genom att ledaren betraktas vara den som 

ska skapa ansvarstagande medarbetare så ökar dennes betydelse inom organisationen medan 

medarbetarna betraktas som offer för de omständigheter som ledare och organisation har 

skapat. Medarbetaren blir därmed en passiv mottagare som inte betraktas styras utifrån egna 

inre drivkrafter.  

Inom organisationsforskning ses ofta medarbetare som en resurs som kan samordnas och 

styras till att agera enligt organisationens intressen och därmed ta det ansvar som eftertraktas 

(jfr Ackerman 2007). Hur de mänskliga resurserna inom en verksamhet kan samordnas på 

bästa sätt finns det dock olika uppfattningar om. Forskningen på området har utvecklats från 
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Scientific Management där det rationella tankesättet för hur en organisation ska skötas 

förespråkas. Utifrån detta tankesätt betraktas medarbetare som osjälvständiga och att de bara 

utför det arbete som de blir tilldelade av chefen, vilket även ofta är standardiserat (se t.ex 

Taylor 1916). Denna forskning präglar fortfarande vissa organisationer men under den senare 

delen av 1900-talet började ett annat synsätt att utvecklas. Den nya synen på hur en 

organisation kan struktureras innebar att antalet mellanchefer skulle minskas och därmed göra 

organisationsstrukturen mer komprimerad (Grönroos 2002). Denna decentralisering betraktas 

som det moderna ledarskapssynsättet (Tengblad et al. 2007). Organisationen gick alltså från 

att vara mer hierarkiskt byggd till att ha färre nivåer vilket även innebär ett mer delegerat 

ansvar och därmed en ökad handlingsfrihet för medarbetarna (Grönroos 2002). Denna 

decentraliserade organisationsstruktur tillämpas främst inom tjänstesektorn där möjligheten 

att fatta beslut nära kunden är av betydelse. För att kunna fatta beslut nära kunden behöver 

medarbetaren ha handlingsfrihet att agera och ta ansvar i kundmötet. Denna frihet och 

autonomi anses även ha positiva effekter på medarbetarna som känner sig delaktiga och mer 

motiverade när de har möjlighet att själva styra sitt agerande. Ett decentraliserat styrsätt är 

alltså mer beroende av att medarbetaren har en förmåga och vilja att agera samt att ta ansvar 

på ett, för företaget, fördelaktigt sätt, eftersom det annars kan få negativa konsekvenser för 

hela organisationen (Grönroos 2002).  

Inom en organisation har chefen ett ansvar för hur företaget presterar och har därmed ett 

intresse av hur medarbetaren agerar på arbetsplatsen. I den mer decentraliserade 

organisationsstrukturen är chefens uppgift framförallt att stötta medarbetarna i deras arbete. 

Ansvaret som chefen har i den moderna ledarskapsdiskursen innebär således att få alla inom 

organisationen att sträva mot de gemensamma målen (Tengblad et al. 2007: kap 2; Boudrias 

et al. 2009). Chefen är i dessa organisationer en förebild för medarbetarna eftersom dennes 

förhållningssätt och agerande reflekteras och anammas av medarbetarna. Organisationen 

behöver ha en öppen och fri företagskultur för att skapa en initiativtagande medarbetare 

(Tengblad et al. 2007: kap 2; Hofstede 1980: 56). Att chefen anses ha en viktig roll inom 

organisationen synliggörs genom det stora forskningsområde som finns att tillgå kring 

ledarskap och organisation (se t.ex. Grönroos 2002). Inom ledarskapsforskningen talas det om 

hur företag kan utnyttja deras viktigaste resurs mer effektivt om ledaren besitter de 

egenskaper som betonas som viktiga (Korczynski 2002). Med detta synsätt är ledarens 

egenskaper av betydelse för en organisations framgång eftersom det är denne som ska få 

medarbetarna att prestera optimalt. Ledarens uppgift är alltså att styra och leda medarbetarna 
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mot att agera korrekt och att ta ansvar, vilket med andra ord innebär att det är ledaren som ska 

få medarbetaren att ta ansvar med hjälp av sina egenskaper (Boudrias et al. 2008; Argyris 

1998). Chefens eller ledarens möjlighet att styra och kontrollera sina medarbetares agerande 

och deras ansvarstagande kan dock ses som begränsad eftersom en individ, i slutänden, har 

rätt att själv välja hur den ska agera i en situation. Vad som påverkar en individs agerande och 

ansvarstagande styrs alltså av andra faktorer än bara chefen och organisationsstrukturen. Hur 

en individ förhåller sig till ansvar kan i och med detta antas bli påverkad av externa faktorer 

så som chefen och organisationens struktur men även av interna faktorer där individens egen 

vilja och förmåga spelar en stor roll. Hur individen förhåller sig till dessa faktorer och vad 

som påverkar dem är ett område som är relativt outforskat. Den forskning som vi har funnit 

mest utvecklad på området behandlar begreppet medarbetarskap vilket handlar om hur 

medarbetaren tillsammans med sin omgivning kan skapa en tillfredställande livssituation där 

både organisationens och individens mål och behov uppfylls (Møller 1994). Inom denna 

forskning framhålls fortfarande ledaren som den mest betydelsefulla aktören då det är denne 

som ska skapa förutsättningar för ett gott medarbetarskap. Det finns även ofta ett 

underliggande konsultativt syfte inom denna forskning då den har för avsikt att hjälpa ledare 

och organisationer att skapa ett gott medarbetarskap på en arbetsplats (jfr Tengblad et al. 

2007). Det här medför att fokus inte ligger på medarbetares upplevelse av och syn på den 

egna situationen. En konsekvens av detta blir att vad som antas påverka en medarbetares 

agerande är just antaganden, utan empirisk förankring.  

Inom forskning om medarbetarskap betraktas begreppet ansvar som centralt. Utan 

ansvarstagande medarbetare kommer tjänstens kvalitet, medarbetaren själv och organisationen 

att bli lidande. Ansvarstagande medarbetare känner ett större välbefinnande och hjälper 

verksamheten att utvecklas och uppnå de utsatta målen (Karlsson & Lovén 2006). Utan 

medarbetare som tar ansvar går det inte att skapa ett gott medarbetarskap (Møller 1994). Med 

utgångspunkt i begreppet medarbetarskap kommer vi att försöka närma oss medarbetarens 

eget förhållande till ansvar. Ledaren har en viktig uppgift vid skapandet av förutsättningar för 

ett gott medarbetarskap på arbetsplatsen men det är medarbetaren som tillsammans med 

kunden i slutänden ska producera tjänsten som företaget erbjuder. Vad som påverkar detta 

agerande utifrån medarbetarens egen uppfattning är därför av stor vikt att undersöka. Med en 

ökad kunskap om hur medarbetare förhåller sig till ansvar kan en förståelse för vad individen 

vill ha och behöver för att ta ansvar på arbetsplatsen även skapas. Samtidigt skapas en 

medvetenhet kring ansvarsbegreppets innebörd. Med denna ökade medvetenhet minskar 
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risken för missförstånd inom organisationen som i sin tur kan ge upphov till konflikter. Detta 

bidrar i sin tur med ökade möjligheter för att medarbetaren både ska ta det ansvar som är 

uttalat och outtalat och även ha en gemensam uppfattning om vilket detta ansvar är.  

1.2 Syfte och Frågeställning 

Vi avser utifrån ovanstående problemformulering att undersöka hur medarbetare i en 

tjänsteorganisation förhåller sig till ansvar med utgångspunkt i begreppet medarbetarskap. 

Genom att studera hur en medarbetare förhåller sig till medarbetarskapets alla delar kan en 

förståelse skapas för hur de ser på ansvar och vad som påverkar detta. Vi vill med denna 

uppsats därmed skapa teoretisk insyn och kunskap i ett relativt outforskat område. Syftet med 

uppsatsen är således att belysa hur medarbetare förhåller sig till medarbetarskap och vad de 

menar påverka detta. Detta syfte leder till frågeställningen som uppsatsens följaktligen ska 

besvara är:  

Hur ser medarbetare inom tjänsteorganisationer på ansvar och vad menar de påverka detta?  
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2 Vårt tillvägagångssätt 

Vi kommer i nedanstående avsnitt redogöra för hur vi har gått till väga vid insamlandet av 

det empiriska och teoretiska materialet. Vi börjar först med att motivera redogöra vår 

teoretiska utgångspunkt och insamlandet av teori för att sedan gå över till att beskriva vårt 

forskningsområde. Nästföljande avsnitt beskriver vår valda forskningsstrategi för att vidare 

redogöra för de kvalitativa intervjuernas genomförande och bearbetning. Avslutningsvis i 

denna del finns en disposition som ska underlätta för läsaren att följa med i uppsatsens 

upplägg.   

2.1 Vår teoretiska utgångspunkt  

För att ta reda på och finna information om relevant teori till vårt valda ämne sökte vi 

litteratur som behandlade ämnet ansvar, organisationsforskning och ledarskapsforskning. Vi 

använde sökmotorerna ELIN, LIBRIS, LOVISA för att finna artiklar och böcker. Vid 

finnandet av artiklar användes sökord såsom employeeship och responsibility. Vi blev snart 

varse om att vårt valda forskningsområde inte var väl utforskat och svårigheterna att finna 

relevant litteratur blev ett faktum. Vi tenderade dock att alltid landa inom 

medarbetarskapsforskningen i sökandet efter forskning som behandlar medarbetare och deras 

syn på ansvar. Inom detta område återfinns dock fortfarande en tydlig fokusering på ledarens 

betydelse för att medarbetaren ska ta ansvar och det är mindre vanligt att finna forskning som 

tar utgångspunkt i medarbetares egen uppfattning av deras utförda arbete och arbetssituation. 

Medarbetarskapsforskningen blev på grund av det är den forskning som mest utförligt belyser 

ansvarets betydelse inom en organisation det område som vi tog utgångspunkt i vid skapandet 

av den teoretiska referensramen. 

Møller är en av de tidigaste forskarna inom området medarbetarskap och argumenterar för de 

tre element som skapar en god medarbetare i ett medarbetarskap. Det första och det största 

elementet är ansvar. Vilket även är det begrepp som vi har valt att betona genom vårt val av 

frågeställning och syfte. Han menar vidare att när en medarbetare känner ansvar kan en 

lojalitet skapas till företaget. Møller menar sedermera att dessa två, ansvar och lojalitet, är 

faktorer som påverkar medarbetaren att ta initiativ för sitt eget agerande i företaget. Det är 

med andra ord medarbetarens ansvar som ligger till grund för lojalitet och initiativ (Møller 

1994).  

Forskningen kring medarbetarskap har bland annat utgått från Møllers (1994) tankesätt vid 

skapandet av medarbetarskap. Forskare inom området medarbetarskap har förvisso ett 
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chefsperspektiv, det vill säga att de behandlar de förutsättningar som bäst skapar 

medarbetarskap. Denna forskning tar dock upp medarbetare men vi har inte funnit att de har 

gjort en praktisk studie av vad medarbetare inom en organisation anser om ansvar. Forskarna 

inom området har använt sig av den etikforskning som behandlar ansvar och hur medarbetare 

agerar inom organisationer (Tengblad et al. 2007). Vi fann utifrån det etiska perspektivet tre 

faktorer som talar för hur individer kan förhålla sig till ansvar. De två första innebär att 

individen blir tilldelat ett ansvar från någon utomstående individ som inte är en själv, detta 

kallas tillskrivande eller åläggande. I uppsatsen kommer dessa begrepp att användas 

synonymt, vi kommer med andra ord inte göra någon skillnad på dem.  Den sista faktorn är 

hur en medarbetare själv tar initiativ att ta ansvar, det vill säga ikläda sig ansvar. Dessa 

begrepp kommer även de att redogöras för senare i uppsatsen.  

För att ett gott medarbetarskap ska kunna skapas måste det finnas organisatoriska 

förutsättningar. Bland annat talas det om två organisationsstrukturer som forskare på 

medarbetarskapsområdet finner mest lämpliga för medarbetarskapet. Den ena har en mer 

hierarkisk utformning, men där chefen ska vara till för att stötta medarbetare och grupp. Den 

andra strukturen är av decentraliserad karaktär där det förespråkas självstyrande grupper som 

får bestämma över sitt eget arbete, det är med andra ord en chefslös struktur (Tengblad et al. 

2007). En annan organisatorisk förutsättning som påverkar medarbetarskapet är 

företagskulturen, vilket i sin tur både påverkas av yttre och inre faktorer (Philipsson 2004). 

Dessa är organisatoriska förutsättningar som påverkar ett medarbetarskap och som kommer 

att diskuteras mer ingående i teoriavsnittet. Uppsatsen följer till stora delar i en deduktiv 

ansats (jfr Bryman 2002) och nedan kommer uppsatsens valda forskningsområde att 

presenteras. 

2.2 Val av forskningsområde 

Att ansvar är viktigt i framförallt servicemötet belystes i problemformuleringen. Utifrån 

denna information valdes att fokusera på tjänstesektorn. Tjänstesektorn som står för 70 % av 

Svergies BNP (http://www.sweden.gov.se/sb/d/10180) är därför även ett intressant område att 

rikta in sig på. Efter beslutet att rikta in oss inom tjänstesektorn kvarstod att finna ett företag 

som var tillgängliga för oss vid intervjutillfällena. Valet kom att hamna på frisörer för deras 

situation gällande bemötandet med kundrelationen. Besök hos en frisör innebär att lägga sitt 

hår i en annans händer och lita på att denne utför ett bra jobb som också ska motsvara 

kundens förväntningar (jfr Grönroos 2002). Tjänstens resultat avgörs således av personalens 

förmåga, vilja och förutsättningar att möta kundens förväntningar vid ett givet tillfälle (se t.ex 



Medarbetarskap i tjänsteverksamheter 
En studie av medarbetares syn på ansvar 

12 
 

Grönroos 2002).  Dessa faktorer är framförallt viktigt för frisörer eftersom kunderna ofta har 

höga förväntningar på besöket. Besöket varar ofta en relativt lång stund till skillnad från 

längden på kundmötet i många andra serviceverksamheter såsom vid en incheckning på ett 

hotell eller vid betalningen i en mataffär. Det långa kundmötet innebär att relationen mellan 

frisör och kund arbetas upp och fördjupas vilket får följden att en frisörs förhållning till ansvar 

är av betydelse för dels att bevara den information som tilldelas mellan kund och frisör samt 

att åstadkomma den bild av frisyr som kunden i stolen har framför sig. Hur en frisör hanterar 

den tilldelade informationen är avgörande för det personliga servicemötet eftersom det kan 

påverka relationen mellan kund och frisör. En kunds bekännelser och frispråkighet angående 

samtalsämnen ställer krav på frisörens sociala kompetens och är avgörande för en fortsatt god 

relation ska infinnas mellan frisör och kund.  Vi menar att en frisörs arbetssituation skiljer sig 

från många andra som styrs av klara och tydliga arbetsbeskrivningar. En frisör har också 

arbetsbeskrivningar men att dessa skiljer sig från varje kund eftersom varje kund önskar olika 

frisyrer. Frisören har även arbetsbeskrivningar från företaget och påverkas således från två 

olika håll. Tvetydigheterna som arbetsbeskrivningarna framhåller gör därför frisöryrket mer 

intressant att undersöka då frisören både ska leva upp till företagets och kundens krav för ett 

gott utfört arbete.  

Inom frisöryrket är det vanligt att vara egenföretagare där frisören hyr en stol på en salong. 

Detta innebär att frisören ofta både är sin egen chef och anställd. Detta var något vi ville 

undvika eftersom vi enbart ville studera hur medarbetare i en organisation förhåller sig till 

ansvar. Vi valde därav ett företag där frisörerna är anställda och det föreligger således ett 

anställningsförhållande. En annan anledning att kontakta salonger, och därmed frisörer, inom 

ett och samma företag var för att undvika skillnader gällande medarbetarnas organisatoriska 

förutsättningar för ansvarstagande. Det valda företaget baserar sin verksamhet på de tre 

grundvärdena; kvalitet, engagemang och service. De har dock ingen uttalad vision mer än att 

alltid göra kunden nöjd. De fyra salonger vi besökte var av olika storlek och hade mellan tre 

till sju anställda som alla hade varierad anställningslängd och yrkeserfarenhet, vilket ibland 

kunde skönjas i deras svar. Kring sökandet efter litteratur på området ansvar hamnade vi, som 

tidigare nämnt, inom medarbetarskapsforskningen och kunde där inte finna att just frisöryrket 

var något som tidigare hade studerats. För vår del medförde detta att valet att studera hur 

frisörer ser på medarbetarskap och därmed ansvar blev än mer intressant och vi kunde således 

skapa ett bidrag till den medarbetarskapsforskning som finns idag.    
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2.3 Val av forskningsstrategi 

Med uppsatsen vill vi skapa en ökad förståelse och kunskap kring hur medarbetare ser på 

ansvar.  Genom att uppmärksamma hur medarbetaren agerar i sociala sammanhang kan detta 

skapas, dock sker detta genom vår tolkning. Eftersom detta inte kan omvandlas till siffror 

valdes att följa en kvalitativ metod (Holter i Holme & Solvang 1996: 76; Bryman 2002: kap 

12).  En kvalitativ metod möjliggör att sätta sig in i en annans persons uppfattning om dennes 

skapande av ett fenomen, vilket vi har för avsikt att göra med denna uppsats (Holme & 

Solvang 1996: 92). För att vi skulle kunna få medarbetarens uppfattning valde vi att 

genomföra kvalitativa intervjuer för att kunna uppnå uppsatsen syfte (jfr Holme & Solvang 

1996: kap 7; Bryman 2002: kap 12).  

2.3.1 Genomförandet av kvalitativa intervjuer 

Efter att vi valt att genomföra intervjuer fördes en diskussion om hur många intervjupersoner 

som var lämpligt som målriktning för att få insyn i området (jfr Kvale 1997: 97). Genom att vi 

i förväg satte ett mål för antalet intervjuer, närmare bestämt 15 stycken, och hur lång tid varje 

intervju skulle vara underlättade det för oss vid kontaktandet av företag. Vi kunde direkt 

informera den med ansvar för salongen som helhet om hur många som vi önskade intervjua på 

arbetsplatsen samt hur lång tid varje intervju skulle ta (Trost 1997: kap 4). Intervjutiden, på 

30-45 min, var något som många av de kontaktade anmärkte på, vilket innebar att vi fick vara 

flexibla i dessa situationer till den tid de ansåg sig kunna avvara till oss (jfr Holme & Solvang 

1997: 80). Intervjuerna föll därför inom ett tidsspann på 20-40 minuter.  

 

Inför intervjuerna formulerades ett frågeformulär (se bilaga 1) som underlättandet 

intervjuprocessen (jfr Kvale 1997: kap 7). Dessa frågor kretsade kring hur medarbetaren ser 

på sig själv som en del av företaget. Vid utformandet av frågorna utgick vi från 

medarbetarskapet som vi menar innefattar de delar som har betydelse för en medarbetares 

förhållande till ansvar. Vi ställde frågor som rörde hur de ser på sitt eget och andras 

ansvarstagande samt vad de uppfattar påverka detta ansvar. Vi ville dock att intervjuerna 

skulle ske på samtalsbasis, vilket medförde att det utformade frågeformuläret inte följdes till 

punkt och pricka. Detta gav utrymme för att ställa följdfrågor som var kopplade till 

respondentens svar och intervjuerna höll därmed en låg form av standardisering (Trost 1997: 

19). Då vi hade en medvetenhet kring ämnets komplexitet valde vi att genomföra en 

pilotintervju (Kvale 1997: 137). Efter denna pilotintervju gjordes förändringar i 

frågeformuläret på de begrepp som de intervjuade upplevde som svåra att förstå. Detta senare 
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frågeformulär fick sedan vara grunden för de 14 nästkommande intervjuerna (jfr Holme & 

Solvang 1997: 176). 

Eftersom uppsatsens ämne är svårt att tala om och verbalisera fann vi det nödvändigt att 

enskilt sitta ned med varje respondent. Detta för att de intervjuade skulle få den 

eftertänksamhet som krävdes för att svara på frågorna. Genom att vi hade ett öppet 

förhållningssätt till respondenterna kunde vi lättare förstå och sätta oss in i deras tankar och 

åsikter om ämnet (Holme & Solvang 1997:105). Vi fick därmed en djupare inblick i hur de 

förhåller sig till fenomenet och hur de upplever det i deras sociala sammanhang (jfr Holter i 

Holme & Solvang 1996: 76). För att de intervjuade skulle känna en trygghet under 

intervjusamtalet valdes ett avskilt utrymme på deras arbetsplats (jfr Trost 1997: 41f).  

2.3.2 Intervjuernas utskriftsprocess 

Vi valde att genomföra intervjuerna på så sätt att en av oss konsekvent höll i en och samma 

intervju. Valet att en av oss skulle hålla i intervjun var för att kunna inge ett bekvämt intryck 

för den intervjuade för att efterlikna ett vardagligt samtal (Kvale 1997: kap 2). Vi valde att 

ljuddokumentera, med godkännande från intervjupersonerna, alla intervjuer för att kunna 

återkomma till intervjusamtalet samt att vi mer skulle kunna koncentrera oss på respondenten 

och dennes svar (Kvale 1997: 147f; Trost 1997: 50). Vi valde dock att den som inte höll i 

intervjun fick göra anteckningar för att få med uppfattningar om den intervjuade som inte 

synliggörs eller framkommer via ljudupptagningen. Detta innebar i vissa fall att vårt 

antecknande stressade den intervjuade och vi förlitade oss då helt på ljudupptagningen i dessa 

situationer (jfr Kvale 1997).  

 

Vid utskriften av de ljudupptagna intervjuerna användes ett transkriberingsprogram för 

underlättandet av processen. Vi valde att transkriberades ut två intervjuer fullständigt medan 

vi i de resterande 13 plockade ut de citat som vi upplevde som relevant för uppsatsen (Trost 

1997: 51f; Kvale 1997: 147ff). Denna information ligger till grund för det empirimaterial vi 

använt vid uppsatsens analyserande.  

2.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

Vi har valt att med en disposition beskriva uppsatsens fortsatta indelning. Detta för att 

underlätta läsandet av kommande uppsats. Siffrorna inom parentes står för det nummer som 

de olika delarna har. Detta har för att läsaren lättare ska kunna överblicka uppsatsens olika 

områden.   
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I nästföljande del redogörs för de viktiga begrepp, hämtade från olika teoretiska fält, som 

utgör uppsatsens teoretiska grund (3). Teoriavsnittet börjar med att en introduktion av 

medarbetarskapet där forskning inom detta område beskrivs mer ingående. Detta på grund av 

att medarbetarskapsforskningen är det teoretiska fält som vi tar avstamp ifrån. I denna del 

beskriver vi de tre element som medarbetare måste förhålla sig till för frambringandet av 

medarbetarskapet. De tre elementen, uppfunna av Møller (1994), är ansvar, lojalitet och 

initiativ där ansvar är det viktigaste elementet då det ligger som grund till de övriga två. I 

nästkommande del kommer ytterligare forskning inom ansvarsområdet att redogöras för så att 

en djupare förståelse för begreppet kan skapas. Vi fortsätter sedan med att förklara 

ansvarsbegreppet som ett begrepp med en komplex innebörd då det bland annat kan ses som 

något explicit och implicit. Två dimensioner av ansvar kommer att beaktas där den första 

dimensionen beskriver ansvar som något som kommer inifrån individen. Detta vill säga att 

individen har en inre drivkraft till att ta ansvar. Den andra dimensionen innebär att ansvar kan 

ses som något som kommer från någon som är utomstående individen och denna person 

tilldelar, ger individen ett ansvar. Dessa är sammankopplade med individen som person men 

det finns även utomstående faktorer som påverkar en individs syn på och tagande av ansvar 

inom en organisation. Dessa kan beskrivas som organisatoriska faktorer vilka kommer att 

utgöra nästkommande del i det teoretiska avsnittet. Här kommer vi först behandla de två 

organisationsstrukturer som, enligt forskare inom medarbetarskapsområdet, är de som är bäst 

lämpade för ett medarbetarskap. Den första präglas av en hierarkisk struktur där chefen har 

stor inverkan på medarbetarskapet och i skapandet av relationen mellan medarbetare och chef. 

Den andra organisationsstrukturen är decentraliserad och som präglas av självstyrande 

grupper där chefen är nästintill helt frånvarande. Efter att dessa strukturer har presenterats 

kommer en redogörelse för vilken påverkan organisationskulturen har på en grupps beteende. 

Detta avsnitt får avsluta hela det teoretiska avsnittet.  

Vi kommer i denna uppsats sammanfläta teori och empiri i analysen (4) som börjar med att 

beskriva hur medarbetare ser på begreppet ansvar. Vi redogör i detta avsnitt svårigheterna de 

intervjuade hade att verbalisera ordet ansvar då de bland annat upplever dess innebörd som 

självklar. Därefter går vi vidare in på medarbetarens ansvarsprocess där det redogörs för hur 

ansvar kan ses som beroende av sin sociala kontext och att ansvar därför kan upplevas olika 

beroende på i vilket sammanhang begreppet placeras inom. Vi kommer även i denna del 

beröra hur medarbetare upplever att både ge och ta kritik från kollegor och kunder. Begrepp 

som är centrala inom denna del är bland andra arbetsglädje, vilja, motivation, omtanke, 
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initiativ och lojalitet. Denna del behandlar således den process som sker inom individen vid 

begrundandet av ansvar i olika situationer. Nästa del i analysen handlar om vilka faktorer som 

kan påverka en individs förhållningssätt till ansvar. Faktorer som har inverkan på en 

medarbetares ansvar är organisationen, gruppen och kunden. Dessa kommer att redogöras var 

för sig och sättas in i de sammanhang som medarbetaren upplevde dessa vara av betydelse. 

Begrepp som används i denna del är tydliga direktiv, tillit, handlingsfrihet, vilja och 

kommunikation. Analysens avslutande kapitel redovisar de resultat som framkommit som 

visar på om vi besvarat vår frågeställning.  

Uppsatsen leder därefter in på den avslutande diskussionen (5) där slutresultaten diskuteras i 

ett vidare sammanhang och som även återkopplar till problemformuleringen. Vi kommer först 

att redogöra vårt bidrag för forskningen för att sedan diskutera om varför det är viktigt att tala 

om ansvar som följs av betydelsen av att förstå hur medarbetare ser på ansvar. Avsnittet efter 

innefattar en summering av uppsatsen som följs av våra reflektioner kring genomförandet av 

denna uppsats. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom området.   
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3 teoretiska ramen 

3.1 Medarbetarskap 

I detta första teoriavsnitt kommer vi att redogöra för den forskning som vi funnit på området 

om medarbetare och ansvar vilket ledde till medarbetarskap som blev vår utgångspunkt i 

denna teoretiska del. Ansvar, lojalitet och initiativ skapar tillsammans ett gott 

medarbetarskap inom organisationer. Vidare kommer vi första att belysa begreppet 

medarbetarskap och sedan ge en mer ingående förklaring till vart och ett av begreppen.  

Medarbetarskap blev först uppmärksammat under den senare delen av 1980-talet i samband 

med den decentraliserade företagsstrukturen (Hällsten & Tengblad 2006: kap 1). Denna 

struktur medförde att organisationen kom att präglas av mer handlingsfrihet bland sina 

medarbetare för att möjliggöra beslutsfattande nära kunden (Grönroos 2002). Forskare inom 

medarbetarskapsområdet förespråkar handlingsfrihet men menar samtidigt att det måste finnas 

en god relation mellan chef och medarbetare. Forskningen inom medarbetarskap förespråkar 

inte endast denna relation utan vidareutvecklar det med att medarbetare måste känna en god 

balans i livet gällande hela deras livssituation. Det är först då de kan utföra ett effektivt och 

kvalitativt arbete inom en organisation (Hällsten & Tengblad 2006: kap1; Johansson 1998: 2; 

Grönroos 2002: Møller 1994).  Medarbetarskap är ett således ett begrepp vars innebörd är vitt 

och brett, vilket leder till dess många olika definitioner (Tengblad & Hällsten 2006). Den 

definition som uppsatsen kommer att utgå från är hämtad från Tengblad och Hällsten (2006: 

10) och beskrivs ”Med medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen till sin 

arbetsgivare och till det egna arbetet”. Definitionen belyser att medarbetarskapet innehåller 

många faktorer som ska leda till att en individ finner balans i livet. Tengblad et al. (2007) 

menar att det inte enbart är relationen mellan chef och arbetsgivare som är viktig utan att 

också såväl finna en balans till den egna fritiden. Forskare inom medarbetarskapet förespråkar 

att medarbetare ska leda sig själva i sökandet och finnande av balans i livet (Tengblad et al. 

2007: 20f). 

Møller (1994) var en av de första forskarna som började tala och skriva om medarbetarskap. 

För att en organisation ska kunna utgöra och känna ett medarbetarskap påverkas medarbetare 

av tre element där ansvar är det första och det största av elementen. Detta innebär att 

medarbetaren känner ansvar i sin position som medarbetare, både till andra och till sig själv. 

Det andra elementet är lojalitet, och innebär att när medarbetare känner ansvar för sina egna 

handlingar infinner sig även ett ansvar mot företaget och medarbetaren kan frambringa 
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lojalitet till företaget. Initiativ är det sista elementet och infinner sig först när medarbetare 

både känner ansvar och har lojalitet till företaget. Det är först när en medarbetare känner dessa 

element som företaget kan arbeta upp ett medarbetarskap (Møller 1994). När 

medarbetarskapet har implementerats i en organisation medför det att medarbetare de lägsta 

nivåerna i organisationen känner att de kan gå utanför de riktlinjer som organisationen har 

tilldelat dem i deras arbetsuppgifter. Konsekvenserna av detta kan bli att medarbetarna kan 

utföra ett mer kvalitativt arbete, vilket i sin tur kan få positiva effekter för företagets framgång 

(Fjellström et al. i Karlsson och Lovén 2006:119; Møller 1994; Appelbaum et al. 1999).  I de 

nedanstående avsnitten kommer de tre elementen att förtydligas var för sig och i 

nästkommande del kommer vi att behandla ansvarets beståndsdelar mer ingående.  

3.1.1 Ansvar inom medarbetarskapet 

Møller (1994) är bland de första forskarna inom ämnet medarbetarskap. Han menar att ansvar 

är det viktigaste begreppet i skapandet av medarbetarskap. Møller (1994) menar att 

organisationer måste förändra förhållningssätt till ansvar för ett medarbetarskap ska uppstå. 

Ansvaret för ett företags framgång kan inte bara vara kopplat till en chef utan organisationen 

måste beaktas som en helhet. Denna helhet består av små enheter som tillsammans bär 

ansvaret för företagets framgång och där ingen enhet kan uteslutas eller ses som mindre viktig 

än någon annan. Detta innebär att medarbetarnas förhållningssätt till ansvar är avgörande. 

Møller (1994) menar vidare att för att medarbetare ska känna ansvar för organisationen 

behöver de även vara engagerade i företagets utveckling och ta del av företagets mål. 

Medarbetarna behöver även känna att de har ett ansvarsområde samt att de känner att de kan 

influera sin arbetssituation. Ansvar kan dock inte ges till alla, utan individen själv måste 

känna att denne kan axla ansvaret (Møller 1994). En ansvarsfull person, menar Møller (1994), 

tillåter inte att någon annan fattar beslut å deras vägnar. Han menar att det även finns de 

människor som överlägger deras beslutsfattande på andra men i själva fallet är detta också ett 

beslutsfattande. Oavsett hur individer förhåller sig till beslutsfattande och ansvar så är det 

alltid i slutänden individen själv som avgör situationens utfall (Møller 1994).  

3.1.2 Lojalitet 

När medarbetare känner ansvar för sin arbetssituation och företag kan medarbetare skapa en 

känsla av lojalitet till företaget. Enligt Møller (1994) är det viktigt för medarbetarskapet att 

medarbetare känner och uttrycker lojalitet till företaget. Utifrån forskningen från 

medarbetarskapet kan det skönjas tre faktorer som utgör grunden för medarbetares lojalitet. 

Faktorerna är ansvar, arbetsglädje och identifikation (Johansson 1998). Enligt Møller (1994) 
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visas en individs lojalitet till företaget när individen går in i försvarsposition vid de tillfällen 

omgivningen kritiserar företaget. Han menar även att när individen upplever kritiken som är 

riktad till företaget även som kritik mot en del av individen. Detta agerande visar att en 

medarbetare som identifierar sig med sin arbetsposition alltid försöker agera på ett sätt som 

bringar framgång för företaget (Johansson 1998: 173: Møller 1994). Är medarbetare lojala 

och de kan identifiera sig med sin arbetsposition på företaget bidrar det till att individen vill 

engagera sig mer inom företaget. Det ökade engagemanget kan bringa fler och större 

ansvarsområden för medarbetaren (Tengblad et al. 2007). Ansvaret skapar tillsammans med 

identitet och arbetsglädje, som beskrivs mer ingående i nästkommande stycke, en positiv 

cirkel (Johansson 1998). Denna positiva cirkel innebär att medarbetares lojalitet till företaget 

växer sig allt starkare. 

Vad en människa upplever som arbetsglädje, som är en del i lojalitetsskapandet, kan skilja sig 

åt mellan individer. Det skrivs om att arbetsglädje är ett stadium som uppkommer när 

utmaningarna är i harmoni med medarbetarens kompetens och färdigheter. Är utmaningarna 

större än en individs kompetens upplever personen stress och är individens kompetens större 

än vad utmaningen kräver upplever individen istället tristess (Tengblad et al. 2007: 63ff). 

Detta resonemang om arbetsglädje härleder vi till Karlssons och Lovéns (2006) diskussion om 

att ansvar kan upplevas som något som kan befinna sig inom en så kallad komfortabel zon. 

Författarna menar att det finns en gräns för vad en individ uppfattar som ansvar inom en 

komfortabel zon, det vill säga vad individerna uppfattar som hanterbart. Inom zonen menar 

Karlsson & Lovén (2006) att individen uppfattar ansvar som något roligt och positivt. Skulle 

ansvaret, i förhållande till vad individen upplever som den komfortabla zonen, vara större kan 

denne komma att uppleva detta som betungande (Karlsson & Lovén 2006). Infaller detta för 

en individ påverkas dennes arbetsglädje i negativ riktning (Tengblad et al. 2007: 63ff). 

Gränsen mellan vad en individ uppfattar vara inom den komfortabla zonen kallar Karlsson 

och Lovén (2006) för ansvarströskel. Vad individen uppfattar som sin komfortabla zon är 

olika och kan inte heller generaliseras, vilket medför att ansvaret måste anpassas till detta 

individuellt upplevda område (Karlsson & Lovén 2006). Anpassningen måste ske oavsett om 

individen blir tilldelad ansvar och därmed får det eller om individen själv väljer att ta ansvar. 

Reinholdsson (i Andersson & Lindeberg 2006) utvecklar detta resonemang och menar att 

individen är själv ansvarig för att skaffa den kompetens som behövs för att möta utmaningar 

på en högre nivå. Detta medför att den komfortabla zonen utvidgas för individen. Han menar 

vidare att detta är speciellt viktigt för de individer som i sitt yrke besitter en spetskompetens.   
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Møller (1994) menar att om en medarbetare är lojal mot företaget innebär det inte att 

medarbetaren måste följa alla direktiv som ges. När en medarbetare är lojal till ett företag kan 

detta även innebära motsträvigheter och kritiska åsikter från medarbetaren.  För att en 

medarbetare talar klarspråk innebär det inte att denne upplevs som en negativ influens på 

företaget utan stärker istället dennes lojalitet (Møller 1994: Ackerman 2007: 53). Att vara en 

lojal medarbetare innebär således att se till organisationens bästa genom att fatta beslut och 

sätta upp mål som gynnar hela verksamheten och att inte enbart fokusera på resultaten. 

Infinnes lojalitet hos medarbetarna medför det att medarbetarna känner stolthet över att få ta 

del av företaget och agerar då mer ansvarsfullt. Stoltheten följs åt av att medarbetarna blir 

påverkade av både företagets framgångar och motgångar (Møller 1994; Ackerman 2007). 

Ackerman (2007: 53) menar att det inte är någon utomstående som kan påverka en 

medarbetare att känna lojalitet till ett företag. Det är upp till medarbetaren själv att välja om 

denne vill vara lojal till företaget eller ej. Lojalitet är således en frivillig handling från 

medarbetarna och viktig att komma ihåg vid skapandet av medarbetarskapet (Ackerman 2007: 

53).  

3.1.3 Initiativ 

Initiativ är det sistnämnda elementet som medarbetare ska känna för att ett medarbetarskap 

ska kunna implementeras på ett bra sätt (Møller 1994). Enligt Møller (1994) kan initiativ 

förklaras med att det är medarbetarens vilja att ta ansvar och på så vis förbättra 

arbetssituationen i en organisation. Denna vilja uppstår först efter det att medarbetare känner 

ett personligt ansvar för företagets utveckling och framgång. Ansvaret i kombination med 

lojalitet innebär att medarbetaren kommer till insikt att ta initiativ i sitt arbete (Møller 1994). 

Att ta initiativ innebär att medarbetaren förbättrar arbetssituationen för sig själv och kollegor 

på ett sätt som får medarbetaren att agera och ta ansvar utöver det ansvar som de har blivit 

tilldelade eller fått (Silfverberg 1996). Ökar medarbetares ansvarsområde, men inom 

ansvarströskeln, ökar även deras initiativtagande. Ett utökat ansvarsområde möjliggör 

utrymme för eget initiativtagande som medarbetarna upplever som positivt (Karlsson & 

Lovén 2006; Johansson 1998). Johanssons (1998) studie resulterade i att medarbetare 

anammade ett proaktiv tänk som följs av ett initiativtagande när de fick ett större område att 

ansvara för. I och med det utökade ansvaret upplever medarbetarna ansvarsområdet som 

”mitt” område där ”jag” bestämmer. Medarbetare i Johanssons (1998) studie menade att de 

identifierade sig med sin arbetsroll i och med deras utökade ansvar. I och med deras 
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identifiering med arbetspositionen kände de ett personligt ansvar för att det blev utfört på ett 

kvalitativ och effektivt sätt (Johannson 1998: Bourdrias et al. 2008).   

För att medarbetare ska kunna ha ett proaktivt tänk och ta initiativ förutsätter det att 

medarbetaren har ett internt engagemang som grundas i att medarbetaren har en vilja att 

utvecklas och engagera sig. För att medarbetare ska känna full tillfredställelse med 

engagemanget menar Argyris (1998: 100) att de projekten individen engagera sig i ska 

motsvara de mål och värderingar som individen eftersträvar och står för. Baserat från 

forskningen om initiativ kommer vi att utveckla hur medarbetaren ser på och förhåller sig till 

detta begrepp.   

3.2 Ansvar som en process 

Ansvar är ett stort begrepp som genererar olika uppfattningar och som varierar allt eftersom 

sammanhanget förändras. Detta innebär således att ansvar inte kan beskrivas med enbart en 

definition. Ansvar kan ses uppkomma från två håll det ena är från omgivningen och det andra 

från individen själv. Kommer ansvaret från omgivningen innebär det att en utomstående 

person tilldelar en individ ansvar. Ansvar som kommer inifrån innebär att det är individen 

själv som tar ansvar i situationen, utifrån egen vilja och förmåga, utan att någon 

utomståendes påverkan. Vi kommer i detta avsnitt redogöra för dessa två sorters ansvar och 

börjar med ansvar som kommer inifrån individen själv för att sedan förflytta oss utanför 

individen och beakta hur omgivningen kan påverka en individs ansvar.  

3.2.1 Ansvarsbegreppets komplexitet 

Att människor har en medveten och en omedveten sida gällande sitt agerande har forskning 

visat (se t.ex Lufts och Inghams forskning om Johari’s window). Dessa uppmärksammas även 

av Polyani (i Clegg 2007) och menar att människan har ett större kunskapsunderlag än det 

som förtäljs. Detta skapar således en omedvetenhet i människans agerande som kan kallas en 

abstrakt kunskap (Stockhult 2005; 29). Omedvetenhet om varför människor agerar på ett visst 

sätt kan förklaras med att det är en implicit handling. En implicit handling är en outtalad 

handling men som individer inom en grupp kan finna självklar. Utomstående kan dock 

uppleva handlingen som onödig eller att agerandet saknar grund. Detta beror på att de inte är 

involverade i gruppen och därför inte har en förförståelse för handlandet (Polyani i Clegg 

2007; Johansson 1998). Den omedvetna men självklara handlingen kan ses som en abstrakt 

kunskap eftersom en omedvetenhet finns kring handlandet. Ytterligare en anledning till att 

den kan ses som en abstrakt kunskap är för att den ofta inte är verbaliserad med hjälp av ord. 

Trots att kunskapen om agerandet är abstrakt och implicit skapar det mening för de individer 
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som befinner sig i situationen (Johansson 1998; Stockhult 2005). För att kunna sätta ord på 

detta förgivettagna kan olika verklighetsbilder betraktas. Det är först när en grupp blir 

ifrågasatt, angående ett implicit agerande, som den abstrakta kunskapen kan bli verbaliserad. 

Det är således verbaliseringen angående agerandet som konkretiserar den abstrakta kunskapen 

och gör det implicita till något explicit, det vill säga till en uttalad handling eller uppfattning 

(Johansson 1998; Stockhult 2005). Vi menar att en förförståelse för den komplexiteten 

gällande ansvar är av betydelse för fortsatt och djupare förståelse vid analyserandet av 

empirin.  

3.2.2 Ansvar inifrån individen 

Ansvar som kommer inifrån individen benämns, inom den studerade etikforskningen, som 

något som individen ikläder sig (Silfverberg 1996). Det vill säga att individen tar ansvar 

utifrån en inifrånkommande upplevelse av vilja och förmåga. Denna process är således 

någonting som pågår inom individen. I organisationsteorierna har frågor ställts huruvida 

människors beteende kan påverkas utifrån organisationens direktiv och tilldelade ansvar. 

Studier kring detta har visat resultat där individer har skapat sig utrymme utöver de formella 

beskrivningar som individerna har fått från företaget. En individ ikläder sig och tar alltså det 

ansvar som de har fått samtidigt som de tar ett ansvar som går utöver det formella (Stockhult 

2005: 36f). Silfverbergs (1996; kap 5) förklaring till ansvar handlar om hur individer svarar an 

mot sin omgivning. I individers iklädande och tagande av ansvar menar hon att det i detta 

sammanhang innebär att individer svarar an till sin omgivning. Inom en grupp är det vanligt 

att det finns normer som ska följas. I denna situation svarar alltså en medarbetare an mot 

dessa genom att följa normerna. Silfverberg (1996: 133) menar att dessa normer inte beskriver 

vad det är som ska utföras utan snarare hur det ska utföras. Normer utgör tillsammans med det 

tillskrivna och ålagda ansvaret det ansvar som individer kan ikläda sig (Stockhult 2005: 39). 

Johansson (1998) beskriver det iklädande ansvaret som det som individen inte ser vid första 

ögonkastet utan måste överblicka området två gånger för att se vad som behöver göras.  

Hällsten (2003) för en diskussion om att ta ansvar och menar att när en individ skaffar sig 

ansvar innebär detta att en individ tar ansvar. Att skaffa sig ansvar, menar Hällsten (2003), 

medför att individen går utöver det ansvar individen har fått för att lösa en situation på bästa 

tänkbara vis (Hällsten 2003: 186). Detta iklädande av ansvar sker från en drivkraft som finns 

inom individerna. Individerna tar ansvaret i en situation som för den stunden handlar om sunt 

förnuft.  Ett exempel hämtat från Silfverbergs (1996: kap 5) studie angående sunt förnuft 

handlar om att det vore oansenligt att inte stryka dukar till en vårdtagares 80-årsfest. Med 
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andra ord innebär inte att ikläda sig ansvar samma ansvarstagande i alla situationer utan det är 

här delvis även omgivningen som styr huruvida individen känner att de kan ta och ikläda sig 

ansvar vid just det tillfället. Hällsten (2003: 185) resonerar kring individers ansvarstagande 

och initiativtagande och menar att omvärlden inte kan betrakta en individ som obetydlig och 

som enbart är beroende av sin omgivning, utan individen måste betraktas om en människa 

med egna val.  

3.2.3 Ansvar från omgivningen 

Ordet ansvar handlar per definition från början om hur individer svarar an mot sin omgivning 

(Silfverberg 1996). Ansvar kan från detta synsätt ses som en individs svar på det som 

efterfrågas av omgivningen (Johansson 1998). Stockhult (2005) beskriver ansvar som något 

som kan ges, alltså tillskrivas och åläggas en person.  Detta sker från en utomstående som i 

det studerade fallet exempelvis kan vara en chef eller en kund.  Medarbetare tar sig delvis an, 

det tillskrivna och ålagda, ansvaret för att det ingår och medföljer arbetsuppgiften som de 

blivit tilldelade (Silfverberg 1996). Ansvaret som ges består således av uppgifter som är 

förutbestämda i en miljö där individen inte är närvarande (Stockhult 2005). Medarbetarna i 

Johanssons (1998) studie beskriver att det ansvar som de har fått innebär att deras uppgift är 

att se till att arbetet utförs på ett korrekt sätt och att slutprodukten är av god kvalitet. Ansvaret 

som har tilldelats medarbetarna är att utföra det arbete som omgivningen förväntar sig från 

individerna. Det är dock bara detta ansvar för arbetsuppgifterna som omgivningen kan 

förvänta sig bli utfört då dessa är de enda som är explicita och uttalade. Arbetsuppgifter och 

ansvar som inte ingår i de formella beskrivningar som tilldelats individen kan inte 

omgivningen kräva ska bli utförda (Møller 1994; Appelbaum et al. 1999; Hällsten & 

Tengblad 2006; Andersson & Lindeberg 2006; Stockhult 2005).  

3.3 Organisatoriska faktorer som påverkar medarbetarskapet 

I ovanstående teoriavsnitt har vi gått igenom medarbetarskapets beståndsdelar följt av de 

implicita och explicita formerna av ansvar samt redogjort för en fördjupad beskrivning av 

ansvar. I denna del kommer vi att redogöra för några av de organisatoriska faktorer som 

påverkar medarbetarskapet och därmed ansvaret. Vi börjar med att beskriva de två 

dominerande organisationsstrukturerna inom forskningen om medarbetarskap. I den senare 

delen kommer företagskulturen behandlas. 

3.3.1 Organisationens struktur 

För att ett gott medarbetarskap ska kunna uppnås krävs en kunskap om de förutsättningar som 

påverkar medarbetaren. En förutsättning som har stor betydelse för ett medarbetarskaps 
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utveckling är organisationens utformning. Efter sökandet av information kring 

organisationsstruktur inom medarbetarskapsforskningen fann vi två förhållningssätt. Den 

första, mer hierarkiska, organisationsstrukturen är även den struktur som Tengblad et al. 

(2007: 26) förespråkar. Det är i denna struktur upp till chefen att skapa en god arbetsmiljö och 

en bra relation mellan chef och medarbetare. Organisationsstrukturen präglas i detta fall av att 

chefen ska vara lyhörd och lyssna till medarbetarnas önskemål (Tengblad et al. 2007: 26f). 

Chefens roll går således ut på att stötta och influera medarbetarna att arbeta initiativtagande 

och ansvarsfullt samtidigt som chefen behåller sin ansvarsposition (Boudrias et al. 2008).  

Den andra organisationsstrukturen som demonstreras är den decentraliserade organisations- 

strukturen som innebär att organisationen präglas av självstyrande grupper. Grupperna arbetar 

i denna struktur självständigt och sätter upp egna mål, dessa mål ska dock hållas inom de 

ramar företaget har skissat upp för målstyrningen. Chefen är i denna organisationsstuktur ofta 

helt eller delvis frånvarande och det största ansvaret läggs således på medarbetarna (Tengblad 

et al. 2007: 25f). Tengblad et al. (2007) är dock emot att använda denna organisationsstruktur 

i uppbyggandet av medarbetarskapet. Medarbetarskap handlar om att medarbetarna ska finna 

balans i alla delar av livet, vilket Tengblad et al. (2007) menar inte uppmuntras i en 

decentraliserad organisationsstruktur. På arbetsplatsen innebär det för medarbetarna att skapa 

en god relation med sin chef (Tengblad et al. 2007).  

Den decentraliserade strukturen har även kritiserats från flera håll som följd av en paradox 

mellan chefens kontrollbehov och medarbetarens engagemang (Argyris 1998). Paradoxen 

handlar i synnerhet om chefers kontrollbehov. Chefens kontrollbehov, ovilja, oförmåga att 

delegera och brist på tillit till sina medarbetare kan medföra att användbar information uteblir 

för personalen. Medarbetare behöver denna information för att känna delaktighet i företaget 

och således ta ansvar för företagets framgång. Paradoxens andra sida är att samtidigt som 

chefer är återhållsam med information vill de ha fler medarbetare som är engagerade i 

företaget (Boudrias et al. 2008; Hill 2003; Argyris 1998). En tro från cheferna är ofta att 

engagerade medarbetare tar mer egna initiativ och därmed större ansvar som cheferna ser som 

önskvärt, vilket är sant enligt Møller (1994). Att få engagerade medarbetare utan att tilldela 

information blir därmed ouppnåbart eftersom medarbetarna behöver informationen för att 

känna ansvar som kan leda till ett engagemang. Medarbetarna upplever inte autonomi om de 

inte får större inblick i företagets strategiska planering och målsättning (Boudrias et al. 2008; 

Hill 2003; Argyris 1998; Tjosvold & Sun 2006).  För att chefer ska kunna upprätthålla en bra 

organisationsstruktur behöver de släppa på kontrollbehovet och istället uppmuntra och 
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motivera medarbetarna att engagera sig i företaget (Ahanotu 1998; Appelbaum et al. 1999; 

Honhold 1997). Medarbetare kan motiveras på olika sätt beroende på vad medarbetaren anser 

vara viktigt för att finna balansen som medarbetarskapet förespråkar. Vanliga 

motivationsfaktorerna är att motivera med monetära belöningar såsom lön, bonusar etcetera. 

Det har dock framkommit i studier att detta inte är det effektivaste sättet enligt medarbetare 

utan att de blir mer motiverade av att chefer uppmärksammar och synliggör god 

arbetsprestation, att de visar uppskattning eller att medarbetare blir tilldelade större 

ansvarsområden (Sing 2009; Marcus 2007; Grönroos 2007).  

En förklaring till att medarbetare upplever att de icke-monetära belöningarna ökar deras 

motivation är för att de anser deras lön vara självklar för utförandet av deras arbetsuppgifter 

(Marcus 2007). Clegg et al. (2007: 266f) menar att oavsett vad och vilka faktorer som utgör 

att en individ känner sig motiverad får det inte underskattas. Motivation är viktigt oavsett om 

det handlar om att individen blir ledd, leder andra eller leder sig själv. Detta innebär 

följaktligen att det inte enbart är chefens uppgift att motivera sina anställda utan att 

motivation och uppskattning från kollegor kan var lika viktigt (Clegg et al. 2007:266f).  

3.3.2 Företagskultur 

Företagskultur är, likt ansvar, ett begrepp som kan ses som både implicit och explicit. Detta 

medför även här en problematik i verbaliserandet och artikulerandet av dess innebörd. 

Uppsatsens syfte är att belysa hur medarbetare ser på ansvar och vad de menar påverka detta 

där den omkringliggande miljön utgör en inverkande faktor (Stockhult 2005). För denna orsak 

är det intressant att se företagskulturen som en förutsättning för att medarbetarskapet ska 

kunna uppstå. Företagskulturen beskrivs enligt Philipson (2004: 51) bli påverkad dels av yttre 

faktorer och dels av inre faktorer. De yttre faktorerna menar han speglar gruppens arbetsplats i 

form av inredning, byggnader och omkringliggande miljö. De inre faktorerna betraktas enligt 

Philipson (2004:51) vara gruppens värderingar, normer och traditioner. De inre faktorerna 

delas med alla individer som aktivt deltar i en grupp och deltagarna har en medvetenhet kring 

dessa. Även om individerna inom en grupp har en medvetenhet kring faktorerna betyder det 

inte att de är uttalade, vilket talar för att dessa är implicita (Polyani i Clegg 2007).  

I och med att en medvetenhet finns angående normerna och värderingarna inom företaget 

betraktas inte agerandet eller handlandet som grundas utifrån dessa som underligt. Kommer 

en utomstående som inte varit aktiv i gruppen kan denne uppfatta de andra individers 

agerande som underligt (Flaa et al. 1995). Agerande ses som underligt på grund av att en 

utomstående individ inte är insatt i de outtalade normerna och värderingar som finns inom 
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gruppen. Det är först när en utomstående ifrågasätter agerandet som en medvetenhet kring ett 

viss agerande skapas. I och med att en individ ifrågasätter ett agerande kan 

gruppmedlemmarna förklara varför de agerar på ett visst sätt. Detta ger i sin tur den 

utomstående individen ökad förståelse. Agerandet blir här verbaliserat och uttryckt i ord vilket 

innebär att handlingen går från att vara implicit till explicit (Grönroos 2002, Flaa et al. 1995, 

Tengblad et al. 2007, Polyani i Clegg 2007). Är värderingarna och normerna väl etablerade 

inom en grupp kan det vara svårt att urskilja en individs handlande och beteende från 

företagskulturens värderingar och normer. Det kan i sådana grupper vara än mer viktigt att 

ifrågasätta deras agerande för att en förklaring och därmed förståelse ska kunna ges. 

Ifrågasättandet är nödvändigt om en företagskultur ska kunna förändras. Är företagskulturen 

stark inom en grupp kan detta dock vara positivt eftersom den vägleder individerna i deras 

agerande angående att följa företagets riktlinjer (jfr Grönroos 2002; Hofstede 1980; Tengblad 

et al. 2007).  

3.3.2.1 Företagskultur som en variabel  

Smirich (i Alvesson 2001: 42) skiljer mellan en företagskultur som en variabel och som en 

metafor. Vi har valt att inte fokusera på företagskultur som en metafor vidare i uppsatsen då vi 

avser att studera hur företagskulturen påverkas av medarbetarna snarare än att betrakta alla de 

sociala interaktioner som sker inom företaget. Företagskultur som en variabel ses utifrån ett 

objektivistiskt, traditionellt och funktionellt synsätt (Smirich i Alvesson 2001: 42). 

Organisationen ses här som delar som ska sammansvetsats till en helhet vilket frambringas 

genom att hänsyn tas till de kulturer som smågrupper inom en organisation har skapat, vilka 

kan kallas subkulturer (Alvesson 2001: 42f; Flaa et al. 1995). I en företagskultur som utgår 

från detta synätt påverkar värderingar, normer, traditioner och rutiner kulturen vilket således 

har inverkan på en grupps beteende. Forskare som talat kring detta menar att en individs 

identitet här påverkas av kulturen och att det även är dess syfte. Individerna i gruppen ska i 

och med identiteten känna att de är en del av organisationens helhet (Alvesson 2001: 42f). 

Kulturen ska enligt detta tankesätt förse individerna med en vägledning i deras agerande. 

Detta innebär att kulturen ska uppmuntra och motivera individerna i organisationen till att 

handla korrekt och att göra rätt (Smirich i Alvesson 2001: 43). Alvesson (2001: 43) menar att 

kultur kan ses som ett förbättringsverktyg inom en organisation som kan leda till önskade 

effekter såsom effektivitet, lojalitet och servicekvalitet. Det synsätt som utgår från kultur som 

en variabel innebär således att en organisation har en kultur. Korczynski (2002: 118f) ställer 

sig dock kritisk till ovanstående tankesätt då han menar att det är ledningen som sätter 
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kulturen där medarbetarna inte har något att säga till om. Han ser kulturen som en variabel 

men en oberoende sådan och som därför är öppen för alla påtryckningar.  

3.4 Sammanfattning 

Vi har nu redovisat för vår teoretiska ram där vi först behandlar medarbetarskapets 

beståndsdelar; ansvar, lojalitet och initiativ. Vidare gör vi en djupdykning i ansvaret eftersom 

det är uppsatsens huvudområde. Hur en individ förhåller sig till ansvar påverkas både av de 

inre processer och tankegångar som en individ har och de externa förutsättningar som omger 

individen. De externa förutsättningar som vi behandlar i denna uppsats är främst 

organisationsstruktur och organisationskultur. Med denna kunskap som grund kommer vi i 

nästa steg, analysen, väva samman de redovisade teorierna med det empiriska material som är 

hämtat från intervjuer. Genom att sammanväva teori och empiri inges en förståelse för hur 

individer ser på ansvar i praktiken och breddar således vårt synfält.  
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4 Analys 

4.1 Medarbetarens ansvarsprocess 

I denna första analysdel kommer vi, med hjälp av valda teorier samt det empirirska 

materialet, att belysa hur medarbetare ser på ansvar. Utifrån de genomförda intervjuerna 

framträdde olika bilder av vad medarbetarna ansåg om ansvar och vilken betydelse denna 

process hade för dem som medarbetare och som individer. Vi börjar först med att beskriva 

hur individer upplevde sin ansvarsprocess inifrån för att i nästa avsnitt förflytta oss ut och 

behandla de externa förutsättningarna för ansvarstagande.  

4.1.1 Att samtala om ansvarsbegreppet 

Genom att samtala kring ansvar synliggörs vad individer placerar i begreppet och således vad 

det innebär för dem och deras liv (jfr Polyani i Clegg et al. 2007). Ansvar är ett begrepp som 

ofta används i dagligt tal utan att för den sakens skull förklaras mer utförligt. Vid frågan om 

vad ansvar innebär svarade en av de intervjuade ”Man beter sig normalt /…/ Det är svårt att 

utveckla” (Intervju 5) och en annan sa ”jag vet inte riktigt vad jag ska säga” (Intervju 9). Vad 

som ligger i begreppet ansvar är därför något som kan skiljas åt beroende på vem som talar 

om ansvar och i vilket sammanhang. Det finns inte en enskild definition av ansvarsbegreppet 

och frågorna genererade därför många olika förklaringar vilket enligt Johansson (1998) beror 

på att begreppet är komplext. Det framgick även att ansvar var ett begrepp som för de flesta 

hade stor betydelse i vardagen och att det betraktades som en grundläggande beståndsdel i 

deras liv. De intervjuade reflekterade över begreppet och fann det intressant och viktigt att 

tala om trots svårigheterna att formulera sig.  

I och med att ansvarsbegreppet påverkas av den kontext som begreppet placeras i kunde 

svaren variera mellan de intervjuade beroende på vad de associerade ansvar med i den givna 

situationen. Detta tyder på att ansvar är något väldigt konkret samtidigt som det kan ses som 

något abstrakt (jfr Johansson 1998). Det framgick att de intervjuade inte hade ett och samma 

vokabulär för att verbalisera deras åsikter och känslor inför ansvar (jfr Johansson 1998). Ofta 

så uttrycktes även hur de ansåg sin tolkning av ordet vara den självklara innebörden i 

allmänhet och såg därmed deras förklaring av ansvar som självklar för människor i deras 

omgivning. Problematiken med att verbalisera och artikulera vad ansvar innebär kan därför 

tänkas ligga i dess förgivettagna dimension där alla har en uppfattning om vad det innebär för 

dem själva men inte för någon annan (jfr Johansson 1998). Under samtalen framträdde det 

vilka som reflekterat kring och talat om ansvar sedan tidigare och vilka som upplevde det som 

en ny och förvirrande företeelse att försöka klä i ord och artikulera. De som var mer erfarna 
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av att samtala kring ansvar hade lättare att beskriva dess innebörd, vilket tyder på att samtal 

om ansvar skapar en ökad förståelse och kunskap kring begreppet (jfr Philipsson 2004). 

Johansson (1998)  beskriver ansvar som en företeelse som vi använder för att skapa mening i 

vår tillvaro vilket medför att individen ofta inte upplever ett behov av att verbalisera det. En 

del av de intervjuade uttryckte att de hade stort inflytande och upplevde ansvar som ett måste 

för att uppleva mening och tillfredställelse i sina liv (jfr Argyris 1998; Hällsten 2003). 

Nedanstående citat visar hur en medarbetar upplever att ett ansvarstagande skapar mening 

”man mår ju bra, när man gör det då känner man att man inte går och dräller liksom” (Intervju 

12). Personen menar att ett välbefinnande skapas av att ta ansvar i olika situationer och att 

denne upplever att denne har ett syfte vilket leder till att en känsla av mening skapas.   

4.1.2 Vilja och förmåga att ta ansvar  

Under intervjuerna ställdes frågor kring ansvar vilket medförde att de intervjuade påbörjade 

en process i att verbalisera och tydliggöra vad detta mångbottnade begrepp innebar för dem 

och hur de själva såg på begreppet utifrån dem som individer men även som medarbetare. 

Iklädande av ansvar syftar till individens förhållande till ansvar utifrån den egna perceptionen, 

förmågan och viljan att ta ansvar. Det individen uppfattar som sitt ansvar påverkas av deras 

varseblivande men även vad de självständigt bedömer att de vill och kan ta ansvar för (jfr 

Stockhult 2005). Individer tar alltså ansvar både för det som de får utifrån, som alltså åläggs 

eller tillskrivs dem, men i samma process kan de även välja att ikläda sig, alltså ta, ett ansvar 

som de själva vill eller känner att de bör och kan ta i en viss situation (jfr Silfverberg 1996). 

Ansvar kan på så vis ses som något som är dynamiskt och subjektivt på samma gång. 

Nedanstående citat illustrerar detta. Personen ifråga menar att denne har ett alternativ där 

ansvaret som fås, alltså tillskrivs och åläggs, kan avvisas men att personen i fråga väljer att 

ändå ta ansvaret i slutänden: 

Det är väl upp till mig i grund och botten om jag vill ta ansvar eller inte 

men om någon annan säger till mig att [personens namn] kan du diska, ja 

det kan jag. Då tar jag ju det ansvaret. (Intervju 6) 

En del av de intervjuade uttrycker att de har ett ansvar som människor vilket innebär att 

ansvaret innefattar alla situationer och alla delar av deras liv, vilket kan kopplas till 

Silfverbergs (1996) definition av att ikläda sig ansvar. Det pågår enligt detta resonemang en 

process inom individen där det ålagda och tillskrivna ansvaret kan komma att avvisas om det 

inte överensstämmer med individens egen vilja, förmåga, värderingar och normer (jfr 

Silfverberg 1996). En norm eller värdering, som individen kan ha i en situation där ansvar kan 

tänkas tas, är vad denne betraktar som ordning eller oordning i sin omgivning. Flera av de 
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intervjuade uttryckte att de tog ansvar i olika situationer för att de inte stod ut med att ha det 

stökigt runt omkring sig. Individen kan i dessa situationer tänkas ta ansvar för det som den vill 

men att föremålet för deras ansvartagande kan vara bedömt utifrån en personlig värdering 

eller norm av vad den anser att ordning eller oordning bör vara, vilket omvänt även kan tänkas 

påverka viljan. Vad som dock betraktats som oordning skiljer sig åt mellan de intervjuade och 

deras uppfattning kan vara påverkad av den omgivning som personen befinner sig i. En av 

medarbetarna uttryckte att ”om folk bara gick och skräpade ner skulle jag nog ta mer ansvar” 

(Intervju 8), vilket visar hur externa konkreta faktorer påverkar en medarbetares 

ansvarstagande (jfr Philipson 2004). En individs uppfattning om vad denne bör och vill ta 

ansvar för påverkas således av de externa faktorerna. Nedanstående citat visar hur en 

medarbetare ser ansvar som ett sätt att leva och att denne därmed kan välja att leva ett liv utan 

eller med ett minskat ansvartagande om personen skulle vilja det. Utifrån detta resonemang 

framträder det att ansvar kan ses som en intern och subjektiv process inom individer som 

befinner sig i ett dynamiskt förhållande till sin omgivning.   

Det är nog mer det sättet man vill leva på, jag tar ansvar för de saker jag 

tycker är viktigt /…/ sen tycker någon annan något annat är viktigt. 

(Intervju 1) 

Citatet visar även hur en av de intervjuade medarbetarna aktivt och medvetet väljer att 

prioritera i sitt ansvartagande vilket ytterligare visar på den personliga och föränderliga 

karaktär som en individs ansvarprocess kan ha. Personen nämner hur den är medveten om att 

vad denne väljer att ta ansvar för kan vara något annat än det en annan person väljer att ta 

ansvar för.  

4.1.3 Medarbetarens ansvarsprocess gentemot organisationen 

I bemötandet med kunden uttrycker flera av de intervjuade att de har riktlinjer för hur 

kundbemötandet ska gå till i stora drag men att det i slutänden är upp till individen själv hur 

bemötandet tar sig i uttryck vilket ger ett utrymme för dem att agera enligt egna värderingar 

och företagets. En av de intervjuade sa följande 

vi försöker ju alla möta kunderna likadant, ha samma tanke men sen är vi ju 

alla individuella, alla gör ju på olika vis, det är ju därför det funkar. 

(Intervju 1)  

Kritik från kunderna var något som de intervjuade uppfattade väldigt olika. Det framkom 

under intervjuerna att flera medarbetare upplevde kritik som något negativt då de tog den som 

något som var riktad mot deras personlighet. Detta kan liknas med att de identifierar sig med 

sin arbetsroll och därför tar kritiken som är riktat mot något de gjort inom denna roll på en 
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personlig nivå då de inte skiljer på sin yrkesroll och sin person (jfr Møller 1994). En av de 

intervjuade sa ”vissa klarar inte av det där med att möta människor som ger kritik och det blir 

riktat mot dig även om det kanske inte är det” (Intervju 14). Detta citat visar att vissa kan 

skilja på den kritik som riktas mot dem i deras yrkesroll från deras person (jfr Møller 1994).  

Flera av de intervjuade frisörerna beskrev att de såg sig själva som viktiga i skapandet av 

kvalitet inom tjänsten som företaget erbjuder. De intervjuade menade att de behövde ha rätt 

sinnesstämning och uppförande för att bemötandet av kunden skulle bli bra. Frisörerna ansåg 

att en god kunskap av att kunna hantera olika kunder var av betydelse i skapandet av kvalitet. 

Det yttrades under intervjuerna en skillnad i hur företagets värderingar och normer 

tillämpades. På en av salongerna sade en av medarbetarna att ”jag vill göra folk finare, jag vill 

inte göra folk fulare” (Intervju 9). Denne menade att det var upp till frisören själv att avgöra 

vad som var lämpligt att göra med kundernas hår och om de överhuvudtaget kunde hjälpa 

personen. Frisören litade på att den egna smaken överensstämde med företagets. Vissa frisörer 

uttryckte istället att det var deras skyldighet att klippa alla kunder. På en annan salong 

uttryckte en av de intervjuade att ”de måste ha ett väldigt extremt ansikte för att inget ska 

passa” (Intervju 13). Detta tyder på att den här frisören inte ansåg sig kunna avvisa kunder 

baserat på tycke och smak. Ovanstående resonemang visar på att medarbetarna på de olika 

salongerna tillämpar sina egna normer och värderingar utöver företagets gemensamma. Detta 

kan tala för att det inom det studerade företaget även finns subkulturer (jfr Philipson 2004; 

Alvesson 2001; Flaa et al. 1995).  

4.1.4 Ansvar som en individuell process i det sociala sammanhanget 

Det tillskrivna och det ålagda ansvaret syftar på det ansvar som en individ får av en annan 

person. Ansvar som åläggs eller tillskrivs en person är något som ges utifrån och därmed 

något som någon annan har bestämt. I frisörernas fall kan ansvar tillskrivas och åläggas från 

till exempel en chef, kollega eller kund. Frisören tillskrivs och åläggs det ansvar som den 

förväntas eller önskas ta i en situation av sin omgivning. Tas inte detta ansvar kan det att få 

konsekvenser för de berörda parterna (jfr Stockhult 2005). Om ansvar inte tas i exempelvis 

kundmötet kommer kvaliteten på tjänsten att försämras, vilket i sin tur kommer att reflektera 

negativt på både medarbetare och företag (jfr Grönroos 2002; Johansson 1998). Bestämmelser 

av ett tillskrivet och ålagt ansvar är alltså något som kan skapas i förväg och utan 

medarbetarens närvaro eller inverkan (jfr Stockhult 2005; Hällsten 2003). Ansvar rymmer 

med andra ord en dimension som kommer utifrån genom att en person blir tilldelade 

någonting och en dimension som handlar om att ansvar kommer inifrån och är något som 
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denne ikläder sig och därför tar (jfr Stockhult 2005; Johansson 1998). Andra av de intervjuade 

beskrev ansvar på detta vis och uttryckte det som att ”ansvar är både att göra det man själv 

vill och det andra kräver av en” (Intervju 3). Detta innebär således att individen förväntas ta 

ansvar samtidigt som denne förväntar detsamma utav andra och sig själv (jfr Stockhult 2005).  

En del av de intervjuade menade dock att de först och främst tar ansvar för sin egen skull. De 

menar vidare att även om de visar omtänksamhet gentemot sin omgivning så är det i slutänden 

för deras egen skull de tar ansvar. Detta uppmärksammades från en av de intervjuade med 

följande uttalande:  

Alltså man måste tänka på andra egentligen lika mycket som man tänker på 

sig själv men allting gör man ju för sin egen vinning på något sätt, men där 

måste man ju också tänka att för att göra sig själv glad måste man även 

hålla andra på bra humör. (Intervju 8) 

Det är ingen utomstående som avgör individens ansvarstagande ur detta perspektiv utan det är 

de själva som agerar utifrån egna inre drivkrafter (jfr Philipsson 2004). En del 

intervjupersoner uttrycker även att de ser ansvaret mot sig själv som en grundläggande faktor 

för allt övrigt ansvarstagande. Deras egen vilja och motivation är baserad på deras ansvar för 

sig själva. Detta kan kopplas till att en individs upplevelse av autonomi och kontroll är 

avgörande för deras vilja och motivation att ta ansvar (jfr Honhold 1997).  

4.1.4.1 Dagsformen spelar roll för ansvarstagandet 

Flertalet av de intervjuade beskrev att ansvarstagandet förändras beroende på dagsform vilket 

kan kopplas till att hur mycket ansvar en medarbetare tar i en viss situation påverkas olika 

mycket av olika faktorer. Ork och självkänsla beskrevs av samtliga intervjuade vara faktorer 

som har en stor inverkan. Ork och självkänsla kan ses som faktorer som är svåra att förutse 

och styra då de är av en subjektiv karaktär och påverkas av individens interna processer (jfr 

Hällsten 2003; Silfverberg 1996). De intervjuade sa att hur mycket vilja de hade att ikläda sig 

ansvar påverkades av deras mående som varierade från dag till dag. Var dagsformen god 

menade de att de tog mer egna initiativ och ansvar. Denna dagsform påverkade även hur de 

såg på det uttalade ansvaret då en del av de intervjuade sade sig avstå från ansvar så som 

vardagliga sysslor om de hade en dålig dag. På salongerna beskrev samtliga att de hjälptes åt 

med att dela på ansvaret för vanligt förekommande uppgifter. Detta skedde genom att den 

som kände för att ta mycket ansvar och initiativ en dag gjorde det medan de som avstod fick 

ta mer ansvar en annan dag. Med detta resonemang menar de intervjuade alltså att vad de fann 

som komfortabel nivå av ansvar kunde variera från dag till dag. Medarbetare dagsform var 

något som gruppen hanterade och tog ansvar för. Nedanstående citat visar hur en av 
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medarbetarna ser på hur det egna ansvarstagandet påverkas av faktorer som humör och att 

denne menar att skiftande humör är något som alla kollegor upplever och att de därför 

hanterar situationen tillsammans: 

Ibland kan man ju känna att man ska ta tag i det mesta och då är man 

jävligt duktig men när man inte är på det humöret så kan folk få rycka upp 

en/.../man har sina dagar/.../ när det är en mindre arbetsplats såhär så 

fungerar det oftast, är det ett tiotal anställda så fungerar det inte att man 

bara kan känna för det ibland/.../ man får ju ta mer ansvar ju färre man är 

på arbetsplatsen. (Intervju 12) 

En medvetenhet om humörskiftningarna upplevdes från samtliga av de intervjuade och de 

uttryckte att de gav varandra svängrum för att ha dessa dagar. De menade vidare att de 

räknade med att kollegor skulle utföra de sysslor som de avstod från i stället för dem, den 

dagen som de behövde utrymme. De kunde ta igen detta genom att ta mer ansvar den dag som 

någon annan inte mådde så bra. Dessa svängningar i vilja och ork var något som de verkade 

läsa av hos varandra och sedan anpassade sig efter utan att det var en orsak till konflikt inom 

gruppen eftersom det var en, av alla, accepterad norm. En av de intervjuade uttryckte att ”bara 

det blir gjort så får den som har tid göra det” (Intervju 12) och syftar därmed på att det viktiga 

är att de inom salongen uppnår de övergripande målen för hur verksamheten ska skötas och 

vem som gör vad är av lägre prioritet.  Att acceptera de olika personligheterna och deras 

dagsform är avgörande för om medarbetaren ska uppleva arbetsglädje (jfr Møller 1994; 

Ackeman 2007; Johansson 1998). En annan av medarbetarna uttryckte att vissa av dennes 

kollegor hade fler svackor än andra men att dennes beteende hade accepterats. Den 

intervjuade sa följande ”det är klart att någon smiter undan lite mer men jag har vant mig så 

det funkar ganska bra” (Intervju 13).  

4.1.4.2 Att inte ta ansvar 

En del av de anställda uttryckte att de ofta valde att ta ansvar om andra bad om det men att 

valmöjlighet fanns att avstå från ansvar. Nedanstående citat visar hur en medarbetare 

resonerade när den avstod från att räkna kassan vilket var något som några av de andra 

anställda såg som en självklar uppgift: 

Ja, alltså det som handlar om att just göra kassorna och hela det 

ekonomiska anser inte jag ligga på mitt bord och eftersom det finns en som 

får betalt för det så lämnar jag gärna den biten till den personen. (Intervju 

6) 

Det ansvar som en del av medarbetarna valde att avstå från kunde dock variera. De som 

beskrev att de i vissa situationer fann det lämpligt att avta sig ansvar ansåg sig ofta kunna göra 

detta när de upplevde att uppgiften inte var formellt tillskriven eller ålagd dem. Om de tog 
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ansvar i en sådan situation sågs det mer som en gest vilket underlättade för dem att välja bort 

det ansvar som de inte ville göra. Vissa sa att de avstod från att ta ansvar för de områden som 

de inte ansåg låg på deras bord medan andra uttryckte att det hjälptes åt med allt och därför 

aldrig avsade sig ansvar på arbetsplatsen. Dessa personer menade att en viss nivå av 

ansvarstagande tillkommer alla arbetsuppgifter och tar man inte detta ansvar så missköter man 

sitt åtagande på arbetsplatsen, till sina chefer och sina kollegor (jfr Stockhult 2005; Silverberg 

1996). En av de intervjuade förklarade resonemanget enligt följande: 

Att inte ta ansvar, då gör man egentligen inte sitt jobb känns det som. För 

alla arbetsuppgifter kräver ju ett visst ansvarstagande man ska ju se till att 

ett jobb blir utfört liksom. Tar man inte ansvar så blir inte heller det utfört 

och det blir också en belastning för personalen om man inte tar ansvar och 

det vill man ju inte vara. (Intervju 4) 

Vid frågan om vad det innebär att inte ta ansvar uttryckte flera att det innebar att inte ta 

hänsyn till sin omgivning. Exempel på hur de intervjuade uttryckte sig är följande ”att man 

överlåter allt på andra, man är lite egoistisk” (Intervju 12); ”att man inte bryr sig” (Intervju 

13). Detta tyder på att medarbetarna ser ansvar som något som är associerat med den sociala 

omgivningen. En av medarbetarna uttryckte även att avstå från ansvar är ett medvetet val som 

får negativa konsekvenser för omgivningen och sa följande:  

För mig är det kanske någon som ser på problemet men som inte tar tag i 

det och bara låter det rinna ut i sanden och så växer problemen men man 

fortsätter att blunda för det. (Intervju 11) 

4.1.5 Kunskap och förmåga i ansvarsprocessen 

En av de intervjuade sa att ”jag har ett ansvar mot mig själv och mot mina kunder att hela 

tiden utvecklas” (Intervju 12), vilket visar hur en av de intervjuade betraktar sin skyldighet att 

ta ansvar inför kunden och sig själv. Flera av de intervjuade lyfte fram att just ansvarskänslan 

för kunden var något som hade utvecklats med tiden och även att deras förmåga att hantera 

varierande kundmöten hade förbättrats. Flera av de intervjuade påpekade att företaget erbjöd 

dem utbildningar i att hantera kundmötet, vilket de även angav hade förbättrat deras förmåga 

att hantera dessa. Frisörerna beskrev det som att den sociala interaktionen med kunden var av 

lika stor betydelse som själva klippandet. En del av de intervjuade såg att den tjänst de erbjöd 

bestod av att skapa välbefinnande för kunden på alla plan och de menade att den sociala 

kompetensen i dessa situationer då blev viktig. En av de intervjuade sa följande angående 

ämnet ”det sociala är något som är minst lika viktigt för att klippa kan vi” (Intervju 14). 

Citatet visar att den intervjuade uppskattade utbildningar som var relaterade till kundmötet för 

att möta och svara en kund på bästa sätt. Missnöjda kunder var det som väckte störst 

osäkerhet hos samtliga medarbetare. De intervjuade uttryckte skillnader hur de personligen 
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hanterade de osäkerhetskänslor som uppkom i dessa situationer. Frisörerna menade även att 

det var deras ansvar att bemöta en missnöjd kund på rätt sätt. Det framkom dock att 

osäkerheten minskade med erfarenhet och kunskap inom yrket då frisörerna utvecklade 

självförtroende i sin yrkesroll. Citatet nedan illustrerar hur en erfaren medarbetare resonerar i 

bemötandet av missnöjda kunder: 

Hur personen bemöter mig rör mig inte så mycket för de har rätt att vara 

arga, de har rätt att vara ledsna men de har inte rätt att vara otrevliga för 

då kokar jag över. (Intervju 9) 

Frisörerna ansåg det som viktigt att kunna uppfylla kundens önskemål och vissa ansåg det 

även betydelsefullt att hantera kunder som efterfrågade något som inte gick att uppnå. Vi 

kunde se en skillnad i hur frisörerna hanterade denna situation. Vissa uttryckte exempelvis att 

de inte kunde samarbeta med alla kunder utan avvisade de kunder där personligheterna inte 

överensstämde med deras egen, medan andra uttryckte att detta inte var ett vanligt 

förekommande problem. De intervjuade sade att de inte känner självsäkerhet i alla situationer 

utan endast i de områden där de har stor kunskap och erfarenhet. Känner de sig självsäkra 

leder det till att de också vågade ta mer ansvar och initiativ i kundmötet. I detta sammanhang 

nämnde en av de intervjuade att man lär genom att göra misstag och en annan menade att 

”man måste kunna ta åt sig kritik för att utvecklas” (Intervju 1). Med detta citat menade även 

denna person att man genom att lära av sina misstag kan få ökad kunskap och förmåga att 

hantera kundmötet. Detta innebär att utveckling av medarbetares arbetskunskaper kan få dem 

att känna större självsäkerhet genom att de känner sig delaktiga i företaget vilket i sin tur kan 

ge upphov till arbetsglädje (Møller 1994, Ackeman 2007, Johansson 1998).  

4.1.5.1 Utbildningar skapar engagemang  

Det var dock några av de anställda som uttryckte att frisöryrket i sig inte är särskilt varierande 

och att det kan vara svårt att hitta nya utvecklingsmöjligheter inom branschen efter en viss 

nivå av erfarenhet. Detta visar på att trots att företaget erbjuder utbildningar och andra 

utvecklingsmöjligheter så kan medarbetaren komma till en nivå där de känner att utbildningar 

inte kan öka deras engagemang inom arbetet. Känner medarbetaren inte engagemang kommer 

även det att påverka deras ansvarstagande. Flertalet av de intervjuade menar att de får hävda 

sig själva och visa framfötterna för att bli sedda i organisationen. En av de intervjuade 

berättade att de får kräva den uppmärksamhet som de vill ha av sin omgivning och sa ”sen 

kan man ju låta bli att vara så himla svensk, man får väl hävda sig lite ibland” (Intervju 1). De 

intervjuade menade att om de hävdade sig själva blev det väl mottaget av cheferna. De 

intervjuade menar vidare att cheferna är duktiga på att ta tillvara på kompetensen som finns 
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inom företaget. Under intervjuerna framkom att de anställda som visar stort engagemang i 

företaget även fick uppmärksamhet och uppskattning därefter och sa följande: 

De som har varit på den här salongen och har gjort och visat sig väldigt 

engagerade i företaget de är dom som har blivit salongsansvariga/.../ju mer 

man engagerar sig ju mer belöning får man. (Intervju 4) 

4.1.6 Arbetsglädje och initiativ i ansvarsprocessen  

Flertalet av de intervjuade uttryckte att de ser ansvar som en morot att utvecklas men att 

behovet och viljan att ta mer ansvar skiljer sig åt mellan individer. Om de intervjuade ville ha 

mer ansvar ansågs det att det först och främst borde komma från deras eget initiativ och inte 

påtvingas uppifrån ledningen eller någon annan (jfr Argyris 1998). En individ kan anses ha ett 

ansvar att utvecklas och därmed ta initiativ för att detta ska ske (jfr Reinholdsson i Andersson 

& Lindeberg 2006). Flera av de intervjuade lyfte fram att de var nöjda med den nivå på det 

ansvartagande som de hade i dagsläget och att de inte önskade mer ansvar i deras nuvarande 

situation. Detta kan bero på att de antingen befinner sig inom en komfortabel nivå av ansvar 

eller att de är passiva och därmed avstår ansvar (jfr Karlsson & Lovén 2006; Johansson 1998). 

De intervjuade berättade att de kan få mer ansvar om de vill vilket antyder att de kan förflytta 

sig från en komfortabel nivå till en annan om medarbetarna skulle uppleva tristess. En 

komfortabel nivå av ansvar kan betyda att frisörerna upplever arbetsglädje (jfr Karlsson & 

Lovén 2006; Tengblad et al. 2007). Personal som inte vill ta mer ansvar men samtidigt 

upplever sig trygga i situationen kan avstå från ansvaret att utvecklas. Denna avsaknad av 

aktivt reflekterande kring sin egen utveckling och ansvartagande kan få konsekvenser för 

individen på så vis att denne slutar trivas och därmed blir mindre effektiv vilket påverkar 

kvaliteten på den levererade tjänsten negativt (jfr Boudrias et al. 2008).  

4.1.7 Individens ansvarsprocess, en påverkande faktor 

Under samtalen med frisörerna berättade samtliga att deras chefer och kollegor kunde säga till 

dem att göra något, kräva att de tog ansvar och att de då med största sannolikhet även skulle 

agera därefter men de betonade även att detta inte var önskvärt. Utifrån detta syns den 

dualism som de intervjuade låter skönjas i deras svar. Samtliga lyfte fram att det var svårt att 

få någon annan att vilja ta ansvar då det ansågs vara viktigt att det kom från egen fri vilja. De 

beskrev att ansvar kommer inifrån samtidigt som det handlar om att leva upp till vad ens 

omgivning förväntar av en. De betonade att ansvar måste vara ett eget initiativ för att det 

skulle upplevas som positivt. Flera betonade just att ansvar är något som är roligt och att 

denna aspekt försvann om någon tjatade på dem om att de skulle ta sitt ansvar. Två av de 

intervjuade tog deras uppväxt som exempel där de sa att om deras föräldrar bad dem om något 
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så var det inte kul att göra det men om de gjorde det självmant och sedan fick uppskattning 

för att det då upplevdes som mer positivt. De intervjuade menade dock att om de ser andra i 

sin omgivning ta initiativ och ansvar blir de själva även inspirerade att ta ansvar. I citatet 

nedan illustreras hur en medarbetare menar att ansvar upplevs och betraktas som något 

positivt samtidigt som det är bundet till sin kontext och att det handlar om vad individen själv 

vill men även vad omgivningen vill. Detta illustrerades i följande citat: 

Jag blir motiverad om jag ser någon annan ta ansvar /.../ Ansvar är ju en 

bra grej liksom, börjar man göra saker som till exempel börja städa där ute 

så följer de andra efter, det är inget man bara gör och sen sitter dom 

[kollegorna] och tycker att det är jobbigt att man tar ansvar. Så är det ju 

inte utan dom vill ju gärna också/.../ det är bra om man tar på sig den rollen 

med jämna mellanrum, om alla är lata så släpper man på det. Man behöver 

någon som drar igång. (Intervju 12) 

4.1.8 Sammanfattning 

Vi har i denna första del analyserat hur individer förhåller sig till ansvar utifrån den egna 

perceptionen. Det har framkommit att individer ser ansvar som något som är föränderligt från 

dag till dag. Ansvar kan även ses som en beståndsdel i det sociala sammanhanget som 

individen befinner sig i och att ansvar i dessa fall både kan betraktas som något dynamiskt 

och subjektivt. För att ändå knyta samman denna del ses ansvar som en del i att skapa 

välbefinnande och kan således betraktas som en grundläggande beståndsdel i livet. För att 

förstå hur en individ förhåller sig till ansvar krävs även att de externa faktorerna betraktas. 

Tillsammans med ovanstående analys skapar dessa en helhetsbild av hur individer förhåller 

sig till ansvar.    

4.2 Faktorer som påverkar ansvarsprocessen 

I denna andra analysdel ska några av de faktorer som kan påverka medarbetares ansvar 

behandlas. Genom det empiriska och teoretiska materialet har det under studien synliggjorts 

faktorer som påverkar individers och medarbetares ansvar. En medarbetares ansvarsprocess 

påverkas av den omgivning som denne befinner sig i samt de förutsättningar som föreligger. 

Genom att redovisa dessa externa faktorer kan en djupare förståelse skapas för hur individer 

förhåller sig till ansvar. 

4.2.1 Chefens påverkan på medarbetarens ansvarsprocess 

Man behöver ju ha en auktoritär person som liksom bestämmer att nu ska vi 

liksom försöka utveckla oss hitåt eller hitåt. Man behöver ju alltid någon 

som tar ansvar eller det yttersta ansvaret. (Intervju 4) 



Medarbetarskap i tjänsteverksamheter 
En studie av medarbetares syn på ansvar 

38 
 

Ovanstående citat visar hur en medarbetare ser på det ansvar som tillskrivs och åläggs av 

chefer inom organisationen. Personen uttrycker i citatet att någon person inom organisationen 

behöver tillskriva och ålägga medarbetare ansvar för att verksamheten ska utvecklas. Den 

intervjuade menar att det måste finnas en person med det yttersta ansvaret för att utvecklingen 

ska ske men att det är upp till alla medarbetare att i sin tur genomföra utvecklingen. En av de 

intervjuade menar att ”det är viktigt för alla att ta ansvar, om bara en tar ansvar så kommer 

man ju inte så långt” (Intervju 4). Detta påstående innebär att medarbetaren ser alla som 

ansvariga för att genomföra verksamhetens utveckling.  

Medarbetarna berättar att de enskilda salongerna har stor frihet i hur den dagliga 

verksamheten ska skötas, vilket vi härleder till att organisationsstrukturen är av en 

decentraliserad karaktär. De intervjuade beskriver att de får direktiv från ägarna men att dessa 

anpassas till den egna salongen med följande uttalande ”dom [ägarna] sköter inte vår salong 

så mycket utan det är vi som sköter våra salonger och det är ju ett rätt bra sätt att få oss att ta 

ansvar” (Intervju 4). Medarbetarna upplever att om de sköter sig bra får de mer ansvar och att 

de i dagsläget har stort inflytande och kontroll över sitt eget arbete och situation. Samtliga 

anställda uttrycker även att de trivs mycket bra på arbetsplatsen och att detta till stor del beror 

på den upplevda friheten. Denna trivsel menar medarbetarna även beror på att de har 

ansvarsområden samtidigt som de känner att de kan utvecklas inom företaget genom de 

utbildningar som erbjuds (jfr Karlsson och Lovén 2006). De menade att deras vilja och 

möjlighet är avgörande faktorer för utveckling. Detta visar att relationen till cheferna verkar 

vara avslappnad och baserad på tillit vilket kan utgöra förutsättningar för ett medarbetarskap 

inom organisationen (jfr Tengblad et al. 2007).  

Utifrån intervjuerna framträdde en uppfattning om att chefen och företaget hade skyldigheter 

och krav att leva upp till, för att medarbetaren i sin tur ska kunna svara an på det som 

tillskrivs och åläggs dem. De uttryckte att det måste finnas tydliga direktiv och goda 

förutsättningar från början för att de ska kunna ta ansvar över huvudtaget. En del av de 

intervjuade menade att det var butikschefens uppgift att sätta stämningen på arbetsplatsen och 

motivera personalen till att utföra goda prestationer (jfr Ahanotu 1998; Appelbaum 1999). En 

av de intervjuade angav sina förväntningar på chefen enligt följande: 

/…/ jag anser väl att en bra chef jobbar [med] att det är den som sätter 

stämningen och får medarbetarna att jobba med /…/ inte den här förlegade 

rollen att chefen är högst upp och [använder] skrämseltaktik [för att] få 

andra att jobba anser jag förlegad och chef ska ju vara med och inte mot 

sina anställda. (Intervju 6) 
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Levde cheferna inte upp till dessa krav kunde detta ses som ett skäl för medarbetarna att inte 

ta ansvar för det som hade tillskrivits och ålagts dem. Detta motiverade inte heller 

medarbetarna att utöka sitt ansvar och att ta eget initiativ (jfr Ahanotu 1998; Appelbaum et al. 

1999; Honhold 1997). Flera av de intervjuade uttryckte att uppmuntran och motivering inte 

skedde i önskad utsträckning från ledningens håll och att de därför fick uppmuntra varandra 

vid gott utfört arbete (jfr Marcus 2007; Grönroos 2007).  Detta beskrev en av de intervjuade 

och sa att ”man får försöka uppmuntra varandra” (Intervju 1). Ett flertal nämnde att man inte 

uppmuntrar och visar uppskattning i önskad utsträckning och beskrev detta som en bristvara i 

alla sammanhang. De intervjuade uttryckte dock inte att det fanns något större missnöje över 

den rådande arbetssituationen utan att de var vana att hjälpa och stötta varandra då de högsta 

cheferna sällan var närvarande.  

4.2.1.1 Uppmuntrans betydelse för ansvarstagande medarbetare 

Vid frågan om vad medarbetarna tycker är viktigt vid ansvarstagande uttrycker en av de 

intervjuade följande ”uppmuntras det inte eller ses så är det väl ingen som vill fortsätta 

liksom” (Intervju 7). Vikten av att motivera medarbetare inom en organisation genom 

uppmuntran och visad uppskattning betonas med detta uttalande (jfr Clegg et al. 2007; 

Honhold 1997).  De intervjuade menar att uppmuntran kan påverka andra individer att ta 

ansvar eftersom det då blir en positiv upplevelse som får dem att må bra genom sitt agerande. 

Flera av de intervjuade beskrev att de inte ville ha någon konkret belöning utan visad 

uppskattning var tillräckligt. Den intervjuade menade att belöningen ska stå i proportion till 

handlingen samt att det inte passar med en monetär belöning för taget ansvar då det inte 

upplevas lika givande för personen. Detta var ett tankesätt som flera av de intervjuade delade. 

En av medarbetarna uttryckte följande angående detta: 

Jag tycker väl att belöningen ska vara uppskattning i så fall och inte någon 

form av betalt/.../ man uppskattar handling och ord i stället, kanske en klapp 

på axeln eller så. (Intervju 5) 

Uppskattning och belöning för gott utfört arbete behöver således inte innebära monetära 

belöningar såsom mer lön eller bonusar. Ett tack eller ett bra jobbat från chefen eller 

kollegorna upplevs vara av större betydelse för individen (jfr Marcus 2007; Singh 2009; 

Clegg et al. 2007).  Nedan uttrycker en av medarbetarna sin syn på vikten av uppskattning 

genom att säga följande ”uppskattning, alltså berätta för mig att jag gör ett bra jobb” (Intervju 

9). Samtidigt menade även en del av de intervjuade att de inte förväntade sig uppskattning i 

vissa situationer trots att de upplevde att de tog ett ansvar i dessa. De menade att det inte är 

helt lätt att dra en gräns för vad som kan tas förgivet och därmed ej behöver eller bör belönas. 
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En av de intervjuade uttryckte att man inte kan få för mycket uppskattning men att man 

samtidigt inte behöver få det för allt. Det framträdde att det som de intervjuade själva gjorde, 

utan att få eller förvänta sig uppmuntran för, var det som de betraktade som självklart eller 

vanligt hyfs och därmed inte heller visade uppskattning för hos andra. Detta medför att vad 

som upplevs vara en självklar nivå av ansvarstagande för en person kan eventuellt upplevas 

som en stor ansträngning från en annan. 

4.2.2 De uttalade ansvarets påverkan 

Medarbetarna åläggs och tillskrivs ett formellt ansvar från cheferna som syftar till deras 

anställning genom att de ska utföra arbetsuppgifterna som anställningen innefattar. Deras 

formella och uttalade ansvar inom yrkesrollen var något de intervjuade fann lättare att 

beskriva. De uttryckte även att de hade ansvar för mer än det som var uttalat och i form av 

direktiv. Detta visas med citatet ”vissa saker är så här och så här ska du göra, och vissa är inte 

så fasta liksom” (Intervju 4). Det outtalade ansvaret beskrevs ofta som att göra det man ska 

eller att använda sunt förnuft. Vad olika individer anser vara att göra det man ska och använda 

sunt förnuft kan dock skilja sig åt vilket även intervjuerna bekräftade (jfr Silfverberg 1996).  

En av de intervjuade uttryckte att uttalade riktlinjer var bra eftersom de finns till för att skapa 

en väl fungerande verksamhet och det var något som denne ansåg som något självklart att 

anpassa sig till. Detta uttrycktes enligt följande: 

Nej, sen kan man alltid vara skeptisk mot nya bestämmelser i början men 

som anställd tycker jag att man får se till organisationens bästa och inte 

bara sitt eget. Sen ska man trivas och hela den biten men man får ju också 

inse att när det är en större organisation så behövs det ibland riktlinjer som 

inte hade behövts här för den här är lite mindre men som absolut hade 

behövts i en annan salong där man är dubbelt så många anställda. (Intervju 

1) 

På salongerna berättade de att de blivit instruerade att ge kunder god service och att göra så 

mycket som möjligt för att göra missnöjda kunder nöjda. Detta är någonting som flertalet av 

de intervjuade uttryckte var av stor betydelse i deras arbete. De intervjuade upplevde att de 

tack vare friheten i kundrelationen hade möjlighet att ta ansvar utifrån vad de själva ansåg 

vara rimligt i situationen (jfr Johansson 1998; Møller 1994). En av de intervjuade sa följande 

”vi har samma riktlinjer men med en personlig tolkning” (Intervju 9). Citatet hänvisar till att 

den intervjuade upplevde stor frihet att tillämpa personlig tolkning på de direktiv som är satta 

av ledningen. De intervjuade menade att friheten på arbetet ökade deras känsla av trivsel och 

uppskattning av arbetet i helhet (jfr Johansson 1998). En situation som de har ett uttalat 
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direktiv för är i bemötandet med ankommande kunder. Direktivet är att alltid uppmärksamma 

kunden genom att hälsa och beskrivs i följande citat:  

Det är inte någonting som har tagits som självklart, att det är klart att man 

säger hej till alla utan det har skrivits ner, att så här gör vi på [företagets 

namns] och därför sätter det sig /.../ man kan inte ta det för givet. (Intervju 

2) 

Samtliga intervjuade uppskattar direktiv såvida de är tydliga, de menar att suddiga och 

otydliga regler skapar förvirring och kan därmed upplevas som ett hinder i det dagliga arbetet 

(jfr Boudrias et al. 2008). Återigen framstår det som att även tydliga direktiv uppfattas olika 

mellan de intervjuade. Med andra ord kan det som medarbetarna anser vara explicit skilja sig 

åt mellan individer. Enligt Flaa et al. (1995) och Philipson (2004) är det chefens uppgift att 

förmedla dessa direktiv till medarbetarna. Det kan även vara av betydelse att ledningen sätter 

tydliga direktiv angående arbetsgruppens ansvarsområde för att utrymme ska skapas för eget 

initiativ- och ansvarstagande. En del av de intervjuade har blivit tilldelade ansvarsområden 

inom salongerna som innebär att de ansvarar för olika varumärken. Detta ansåg en av de 

intervjuade vara något positivt, trots att den upplevdes som simpel, då de skapade en känsla 

av tillhörighet och att personen var betydelsefull på arbetsplatsen, vilket följande citat 

förmedlar: 

Ja, jag har ansvar för l’oreal så det är jag som sköter beställningen och 

sådär och har kontakt med han försäljaren från det företaget så det är min 

uppgift /…/ (Svarande) 

Hur ser du på den då? (Intervjuare) 

Ja, den är väl ganska lätt alltså (Svarande) 

Men du skulle ändå vilja ha detta ansvar? (Intervjuare) 

Absolut då känner man sig lite mer delaktig i allt det hela” (Svarande) 

(Utdrag från intervju 5) 

Inom den studerande verksamheten upplevde de intervjuade, som nämnt ovan, fördelar med 

att en person i organisationen har det yttersta ansvaret och således delegerar ut ansvar i form 

av arbetsuppgifter till medarbetarna. Oavsett organisationens struktur är det viktigt att det 

tillskrivna och ålagda ansvaret som medarbetarna tilldelas beskrivs med tydliga direktiv, vilka 

därmed är uttalade, detta för att individerna ska kunna utföra arbetsuppgifterna enligt 

företagets riktlinjer (jfr Boudrias et al. 2008; Tjosvold & Sun 2006). Citatet som följer visar 

hur en medarbetare ser på den utveckling som har skett inom organisationen och vad detta har 

medfört ”det har blivit klarare riktlinjer med åren, det har hänt mycket i organisationen och vi 

har fått extremt mycket eget ansvar” (Intervju 1). Med mycket eget ansvar menar den 

intervjuade att de uttalade direktiven har blivit färre vilket även har medfört att medarbetarens 
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frihet i hur den dagliga driften ska skötas har ökat. Respondenten beskriver även detta egna 

ansvar som något positivt. Det egna ansvaret förutsätter att ledningen har stor tillit till 

medarbetarna, vilket i sin tur anses vara en faktor som skapar ansvars- och initiativtagande 

personal (jfr Karlsson & Lovén 2006; Johansson 1998; Hill 2003). Detta var något som flera 

medarbetare höll med om och menar att kombinationen mellan tydliga direktiv och ett 

utrymme där de kan axla ansvaret leder till att medarbetarna tar mer ansvar. I följande citat 

förklarar en av medarbetarna hur en chef skulle kunna gå till väga för att få de anställda att ta 

mer ansvar:    

Någonstans handlar det ju om att få /…/ sina anställda att känna det här 

ansvaret och det är väl någonstans man har klara direktiv av vad som gäller 

sen så får man släppa det och förlita sig på att dom faktiskt fixar det. 

(Intervju 2)  

Dom litar på oss och då törs de och då kan de vidga sin ram runt oss och 

säger ju mer ni gör rätt då kan vi vidga ramen ännu mer. (Intervju 9) 

Alla av de intervjuade sa att de kände stor frihet att fatta egna beslut vilket de även såg som 

befriande särskilt vid hanterandet av missnöjda kunder. De upplevde att detta ökade deras 

förutsättningar för att göra en missnöjd kund nöjd. Medarbetarnas utrymme för eget initiativ- 

och ansvarstagande är faktorer som får medarbetarna att känna lojalitet till företaget (jfr 

Honhold 1997; Møller 1994). En av de intervjuade sa att ”har man inte fått direktiv så får man 

tänka efter lite själv” (Intervju 5). Detta visar att denne ser det som självklart att ikläda sig och 

därmed ta ansvar utöver det som är explicit tillskrivet eller ålagt dem. Flera av frisörerna gav 

uttryck för liknande förhållningssätt. De menade att de följer det ansvar som är uttalat och 

explicit i exempelvis form av direktiv men att de även bör ikläda sig ansvar i olika situationer 

baserat på vad de inifrån bedömer att de vill och kan ta ansvar för.  

4.2.3 Kundens påverkan på ansvarsprocessen 

Frisörerna menar att ett direktiv som medföljer arbetsuppgiften är att få kunderna nöjda och 

att detta därmed är deras ansvar. Kunderna å andra sidan ger direktiv och önskemål om hur de 

vill bli klippta vilket frisörerna förväntas göra. Detta innebär att det tillskrivna och ålagda 

ansvaret från kunden varierar beroende på vem som sitter i deras stol eftersom det är kunderna 

som sätter riktlinjerna för hur frisörerna ska utföra arbetet. Även här kan en skillnad mellan de 

intervjuade skönjas i vad de betraktar som deras ansvar (jfr Stockhult 2005; Silfverberg 

1996). En av de intervjuade frisörerna bekräftar med följande citat att dennes agerande styrs 

utifrån vem kunden är som de har framför sig:  

Man har med människor att göra och det varierar väldigt mycket. En timme 

kan du ha en väldigt glad och öppen person och nästa timme kan du ha en 
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introvert person som inte egentligen tycker om att vara här utan bara vill 

klippa håret/.../ du måste hela tiden anpassa sinnesstämning och 

kroppsspråk och allting till vem du har i stolen det kan vara väldigt 

varierande. (Intervju 7) 

Frisörerna beskrev att deras arbete medförde ett krav på att de kunde hantera olika människor 

och ta det ansvar som de tillskrev och ålade dem. Detta kunde ibland upplevas som 

betungande. De intervjuade menade dock att kunden också hade ett ansvar för att mötet skulle 

bli bra då de förväntades ha förmågan att kommunicera deras önskemål på ett sätt som 

frisörerna kunde förstå. För att ett gott servicemöte ska uppstå krävs således att en god 

kommunikation finns mellan frisör och kund.  

4.2.4 Företagskulturens påverkan på gruppmedlemmarnas ansvarsprocess  

Företagskulturen beskrivs som gruppens samlade värderingar och normer, vilka ofta är 

outtalade men ses ändå som självklara för alla berörda (jfr Grönroos 2002; Hofstede 1980; 

Clegg et al. 2007). Under insamlandet av empirin kunde den övergripande företagskulturen 

urskiljas genom uttryck av de värderingar och normer som finns inom organisationen i helhet. 

En del av de intervjuade bekräftade en medvetenhet av de värderingar och normer som 

förekom på deras salong och sa ”det räcker att det kommer in en så /…/ kan det förstöra det” 

(Intervju 2). Personen, i enlighet med teorier, menar att det tar lång tid innan en företagskultur 

har växt sig stark inom en grupp men visar att den även är sårbar för nya förändringar (jfr 

Grönroos 2002; Tengblad et al. 2007). För att underlätta för medarbetarna i den dagliga 

verksamheten kan ledningen tydliggöra de värderingar och normer som finns inom företaget 

då de kan vägleda medarbetarna i att agera enligt företagets riktlinjer och att sträva mot 

samma mål. Kan värderingarna och normer tydliggöras innebär det att det finns en medveten 

och således uttalad och explicit företagskultur inom organisationen (jfr Flaa et al. 1995; 

Grönroos 2002; Hofstede 1980). Att det finns en gemensam företagskultur inom den 

studerade kedjan observerades under intervjuerna då medarbetarna hade ett likartat vokabulär 

gällande kundmötet och hur kunden ska betraktas vilket även framstod som en tydlig norm 

inom företaget. De intervjuade betraktade kunden som en person som inte enbart kommer för 

hårklippning utan kommer för att få en upplevelse som skapar välbefinnande.  

4.2.4.1 Ansvar som ett uttryck för omtänksamhet 

Hur en persons ansvarstagande uppfattas av sin omgivning kan variera då ansvaret är en del 

av det sociala sammanhanget. Detta innebär att ansvarets definition och acceptansnivå även är 

en överenskommelse som sker inom en grupp (jfr Alvesson 2001). Den person som inte 

betraktas vara tillräckligt ansvarstagande och därmed inte följer de sociala spelreglerna eller 
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normerna i sammanhanget riskerar därför att bli utstött ur gruppen (jfr Flaa et al. 1995). Ett 

uttalande från en av de intervjuade syftar till resonemanget angående om att dela de normer 

och synen på ansvarstagande och uttryckte följande ”det känns som att de som inte gör det, de 

stannar inte så länge /…/ och de som gör det stannar oftast väldigt länge” och fortsatte ”jag 

tror inte man blir långlivad här om man inte tar ansvar” (Intervju 2). Citaten visar att 

medarbetarna förväntas vara ansvarstagande som personer för att passa inom organisationen 

vilket även kan ses som en del av de värderingar och normer som styr i företaget. Detta 

styrker att det kan behöva finnas en tydlighet gällande företagets värderingar och normer för 

att de ska kunna efterföljas av medarbetarna (jfr Alvesson 2001; Tengblad et al. 2007). Vad 

som betraktas som ett rimligt ansvarstagande kan variera och därför skapa missförstånd som i 

sin tur kan leda till frustration bland gruppmedlemmarna. Vilken nivå av ansvartagande som 

medarbetare på en arbetsplats förväntar sig av varandra kan därför skilja sig åt. Det första 

citatet nedan illustrerar vad en medarbetare anser vara allas ansvar på arbetsplatsen. Denne 

menar att vad som räknas till kollegornas ansvar kan vara allt möjligt vilket försvårar ett 

konsensusskapande i frågan. Samtliga citat nedan visar hur tre olika medarbetare på samma 

salong har svarat på samma fråga vilket förstärker bilden av att vad medlemmar inom en 

grupp betraktar som eget och kollegors ansvar skiljer sig åt:  

Det kan vara både stort och smått, det behöver inte vara några 

världsfrågor. Det kan vara att ta ut soporna som är minst lika viktigt för 

stämningen och upplevelsen på arbetsplatsen. (Intervju 1) 

Det är väl att se och höra vad som händer både de som jobbar här, lokalen 

och grejerna. (Intervju 2) 

Att ta ansvar betyder att få hela skeppet att gå runt. (Intervju 4) 

Nedanstående citat visar att den intervjuade var mån om att finna en god känsla inom 

gruppen, vilket uppfattades vara viktigt på alla salonger. Denne betraktade det som sitt ansvar 

att skapa trivsel och välbefinnande tillsammans med sina kollegor. Den intervjuade menade 

att pengar och de uttalade direktiven är viktiga men att företagets framgång är beroende av 

medarbetarnas mående (jfr Karlsson & Lovén 2006; Tengblad et al. 2007) .  

Visst handlar det om pengar men ansvar för mig handlar först och främst 

om att vi möts på morgonen och när vi öppnar salongerna så ska kunderna 

kunna komma in och känna shit så skön känsla/.../ för mår vi bra så jobba vi 

bra då gör vi bra jobb och då drar vi in pengar. (Intervju 9) 

Det kan här vara av betydelse att gruppen skapar en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. 

Känner sig inte alla inkluderade i gruppen kommer detta att speglas utåt mot kunderna och 

kan därmed få negativa effekter för hela organisationen. Vid frågan om vad ansvar innebär för 
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dem associerade flera av de intervjuade genast begreppet med sin omgivning och vilka 

förväntningar och krav de upplevde fanns på dem samt vilka effekter det skulle få om man 

inte tog ansvar för denna helhet. Flertalet av de intervjuade menar att de agerar ansvarsfullt då 

det ser det som en skyldighet gentemot sin omgivning för att skapa trivsel och gemenskap i 

gruppen (jfr Stockhult 2005; Silfverberg 1996; Philipson 2004). Citatet ”då lägger man ju 

över det på alla andra, att man inte bryr sig” (Intervju 13) illustrerar hur de intervjuade 

associerade ansvar med sin omgivning. Detta överensstämmer med det Johansson (1998) 

skriver om att det ansvar en individ väljer att ikläda sig ofta påverkas av det andra förväntar 

eller kräver av denne att ta ansvar för. Ansvar i denna mening innebär att medarbetaren kan se 

sitt ansvarstagande som ett uttryck för omtänksamhet i den sociala miljön och för att förbättra 

relationerna på arbetsplatsen (jfr Tengblad et al. 2007).  Individen kan dock fortfarande välja 

om den vill ikläda sig ett ansvar eller inte baserat på vad denne finner lämpligt men det verkar 

utifrån intervjuerna som att medarbetare ofta väljer att styra sina handlingar efter vad de anser 

vara bäst för gruppen.  

4.2.4.2 Lika stora delar 

De intervjuade menar att det var av stor vikt att alla medarbetare i en grupp tar samma totala 

mängd ansvar i slutänden för att få en väl fungerande grupp. Utifrån resonemanget att alla 

individer har olika förmåga och vilja att ta ansvar kan detta bli svårt att uppnå. De intervjuade 

menar att om andra tar ansvar, tar också individen mer ansvar. Individen känner i dessa fall en 

skyldighet till den övriga gruppen. Vid flera tillfällen nämnde medarbetarna att de inte 

upplevde sig ta mer ansvar än sina kollegor överlag utan att detta utjämnades automatiskt. Ett 

problem som kan uppstå i detta sammanhang är att inte alla vill ta lika mycket ansvar och för 

samma saker vilket kan bero på att medarbetarna inte alltid ser sig som en del av gruppen (jfr 

Andersson & Lindeberg 2006). Frisöryrket beskrevs som speciellt på detta sätt då frisörerna 

ofta har sina egna kunder och bara är tvungna att samarbeta med sina kollegor vid sysslor som 

rör det praktiska runt omkring. Konsekvensen av detta kan bli att medarbetarna inte tar ansvar 

för gruppen och organisationens utveckling utan bara ser till sin egen del. En stark 

individfokusering medför att man som grupp inte i lika stor utsträckning diskuterar frågor som 

rör organisationens mål (jfr Andersson & Lindeberg 2006; Argyris 1998).   

Angående individens hanterande av kritik kunde en skillnad ses mellan de intervjuade. En del 

medarbetare menade att kritik är något positivt och ser det som en möjlighet att hjälpa sin 

kollega. Dessa intervjuade såg kritik som något positivt för deras utveckling men att det dock 
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kunde upplevas som obehagligt för stunden. Följande citat visar hur en av de anställda 

betraktade kritik på detta vis:  

Alltså kritik har väl alla svårt att ta liksom men så länge som det är 

konstruktiv kritik är det ju positivt om man bara kan ställa sig utanför och 

se det är, att det inte är personligt liksom utan det är för att man ska bli 

bättre. Det är ju tyvärr genom misstagen man lär sig. (Intervju 6) 

Ett antal av de intervjuade nämnde att de inte tyckte sig kunna säga till sina kollegor eftersom 

det riskerade att missuppfattas som något negativt eller att de inte betraktade sina kollegors 

uppförande som en del av deras ansvar, vilket styrks med följande ”Det är inte mitt ansvar hur 

hon ska bete sig eller säga till hur hon ska bete sig” (Intervju 6). Dessa medarbetare uttryckte 

även att kritik riktad mot dem inte uppskattades. De betraktade individens agerande som 

dennes ensak, vilket även gällde för deras eget beteende. Kommunikationen inom gruppen var 

något som flera av de anställda uttryckte hade stor betydelse på arbetsplatsen och inte minst 

vid hanterandet av missnöje. De intervjuade ansåg att öppen och ärlig kommunikation var 

viktig för att all personal skulle bli medveten om de förväntningar som existerade på varandra. 

Inom detta ansåg flera att förmåga och vilja att kunna ge och ta kritik var av betydelse. 

Ansvarsområdena kan även bli tydligare om alla är införstådda i vad som tillkommer dem. 

Detta underlättar i sin tur även för chefen att släppa sitt kontrollbehov eftersom det finns en 

tydlighet i varje persons ansvarsområde (jfr Tengblad et al. 2007). Det formella ansvar som 

åläggs och tillskrivs från cheferna kan dock skilja sig åt från det ansvar som kunderna ställer 

(jfr Johansson 1998). Flera intervjupersoner uttryckte hur de kunde bli mer ansvarstagande 

om någon lärde och förklarade för dem vad de skulle göra och hur. Genom en öppen 

kommunikation uttryckte alltså de intervjuade att de kunde ta mer ansvar då de bättre skulle 

förstå de förväntningar och krav som fanns på dem (jfr Boudrias et al. 2008; Grönroos 2002, 

Argyris 1998; Tjosvold & Sun 2006). Kommunikation kombinerat med ett positivt tonfall och 

inställning upplevdes ytterligare som något som påverkade en individs initiativtagande 

positivt. Detta styrks med uttalandet ”tonfallet är jätteviktigt” (Intervju 14).  

4.2.5 Sammanfattning 

Vi har i den andra delen av analysen koncentrerat oss på att analysera de faktorer som 

påverkar en medarbetares ansvarstagande. Det har visat sig att chefen är betydelsefull för hur 

medarbetare upplever att ta ansvar i form av uppmuntran, direktiv och tillit. Gruppens 

konstellation har även en avgörande inverkan på medlemmarnas ansvarstagande. 

Ömsesidighet och att alla ska bidra med lika mycket ansvar är viktiga faktorer för 

gruppmedlemmarna. Eftersom dagsformen varierar har dock gruppmedlemmarna överseende 
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med att ansvarstagandet också varierar därefter. Vi kommer nedan i analysens sista del 

redovisa de slutsatser som vi dragit från dessa två analysavsnitt närmare.    

4.3 Slutsatser 

Vi kommer i denna avslutande analysdel redogöra för de slutsatser som vi kommit fram till 

under uppsatsens gång. Med nedanstående slutsatser besvaras frågeställningen: Hur ser 

medarbetare inom tjänsteorganisationer på ansvar och vad menar de påverka detta?  

4.3.1 Kommunikation, viktigt för att förstå ansvar 

Ansvar är ett begrepp vars innebörd sällan verbaliseras och därmed ofta tas för givet i de 

sammanhang då det används. Ett begrepp som tas förgivet riskerar att få olika betydelse för 

olika personer. Innebörden skiftar således med den mening som en person lägger i ordet 

utifrån den situation som denne befinner sig vilket gör begreppet komplext. De intervjuade 

har visat på hur denna innebörd kan skilja sig åt beroende vem som talar om det och i vilken 

situation det handlar om. Ansvar är således kontextbundet då det får olika innebörd beroende 

på den kontext som det placeras inom. Samtidigt har det framträtt att det är svårt för en 

individ att beskriva ansvarsbegreppets innebörd utan att ta hjälp av den situation som man för 

stunden associerar det till. Vi har, baserat på detta resultat, funnit att ansvar kan ses som en 

explicit eller implicit handling då en individs agerande är något som kan vara mer eller 

mindre omedvetet. Ansvar är i och med denna aspekt en subjektiv företeelse. De intervjuade 

talade även om mängden ansvar som de tog vilket visar på begreppets dynamiska dimension 

där ansvarsmängden kan variera i olika sammanhang beroende på exempelvis dagsform. 

Analysen visar att ett individuellt ansvar medför förväntningar och krav från omgivningen. 

Dessa förväntningar skiljer sig åt mellan individer eftersom de själva har egna subjektiva 

tolkningar av vad ansvar innebär. Genom att kommunicera dessa förväntningar och vad olika 

individer associerar ansvar med kan en tydlighet angående begreppet skapas. Samtal om 

ansvar kan därmed medföra att de handlingar och tankar som tidigare varit implicita blir 

explicita och därmed skapa en utökad förståelse för vad som kan placeras inom begreppet. 

Denna tydlighet och förståelse underlättar för de som ingår i ett sammanhang där ansvar är 

aktuellt. Ett sådant exempel är kundmötet i den studerade tjänsteverksamheten som de 

intervjuade utryckte kunde ge upphov till stora osäkerhetskänslor. De intervjuade 

medarbetarna menade att denna osäkerhet kunde minskas med hjälp av bland annat 

utbildningar, erfarenhet och en tydlig kommunikation. Vi menar att om företaget har en öppen 

kommunikation kring vilket ansvar som förväntas i en viss situation kommer detta att 

reflekteras positivt i kundmötet.  
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Kommunikation, på alla nivåer, är av betydelse inom företaget. Genom att medarbetare och 

chefer tillsammans diskuterar och tydliggör de förväntningar och krav på ansvar som 

medföljer arbetet kan en mer välfungerande organisation skapas. En öppen kommunikation 

och dialog kring hur olika individer ser på ansvar kan skapa en ökad förståelse och insyn i 

detta begrepp. Om medarbetarna i en organisation ser på ansvar på ett likartat vis minskar 

risken för missförstånd och konflikt i samband med detta. Har de en liknande uppfattning ökar 

också chanserna att sättet de agerar på angående ansvar samstämmer. Kan en organisation 

skapa ett gemensamt synsätt och agerande kring ansvar medför detta att verksamhetens 

värderingar och normer kan omsättas i praktiken av samtliga medarbetare och agerandet ut 

mot kunden upplevs som konsekvent och genomtänkt. En ökad kunskap om vad ansvar 

innebär för olika individer skapar en möjlighet att förstå vad som påverkar individers 

ansvarstagande i både positiv och negativ bemärkelse.  

4.3.2 Tydliga direktiv, viktigt för att förstå det explicita ansvaret 

De intervjuade betonade betydelsen av tydliga och relevanta direktiv. De salonger som 

upplevde att de kunde möta ledningens förväntningar beskrev att de följde direktiven men 

med personlig tolkning utifrån vad de själva fann lämpligt. Genom de genomförda 

intervjuerna kunde det urskiljas att medarbetarna hade vissa skillnader i hur de såg på vad 

som förväntades av dem från chefer och kollegors håll. Nya direktiv kunde upplevas som 

något negativt till en början men accepterades när medarbetarna förstod hur de var till för att 

bringa framgång för verksamheten. Medarbetarna underordnade sig således organisationens 

intressen. Utifrån detta kan vi konstatera att trots att vissa ansvarsområden är explicita så kan 

fortfarande egna tolkningar av ansvarets innebörd göras vilket även medför att den implicita 

dimensionen av ansvaret kan tänkas lida av samma problematik. Kommunikation av och 

instruktioner för vilket ansvar som förväntas i en situation upplevdes underlätta för 

medarbetarna i deras arbete. Detta skapade en trygghet i deras yrkesroll som kunde utgöra en 

grund för att våga ta ett utökat ansvar för andra delar av verksamheten och för områden som 

var av mer implicit karaktär. 

4.3.3 Handlingsfrihet påverkar ansvar 

Utifrån intervjuerna upplevde vi att organisationen som var föremål för vår uppsats har en 

decentraliserad organisationsstruktur där de enskilda salongerna har stor frihet i beslutandet 

om hur den dagliga driften ska genomföras. De intervjuade uttryckte att de upplevde att de 

hade stor handlingsfrihet och att detta medförde ett ökat ansvars- och initiativtagande då de 

trivdes samt upplevde stort engagemang för verksamheten i fråga. Flera beskrev hur de kände 
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att cheferna inom företaget hade stor tillit till de anställda och gav dem ytterligare frihet och 

ansvar vid väl utförda arbetsprestationer. Vi kan här konstatera att frihet är ett sätt för 

företaget att visa att de har tillit till sin personal och som således påverkar medarbetares 

ansvarstagande. Vi menar följaktligen att för att medarbetare ska känna och förhålla sig till 

ansvar på ett bra sätt behöver medarbetare känna och uppleva att deras chefer har tillit till 

dem. Upplever medarbetare denna tillit kommer medarbetare att agera mer ansvarsfullt i sitt 

agerande, vilket kommer att gynna alla inblandade parter.  

4.3.4 Självsäkerhet påverkar hur medarbetaren tar ansvar 

Under intervjuerna framkom att de som betraktar sig själva som ansvarsfulla och motiverade 

att ta ansvar kände självsäkerhet. De situationer som de intervjuade kände sig självsäkra i 

varierade. Dock framträdde sambandet mellan en medarbetares kompetens och erfarenhet 

med självsäkerhet. Ovan nämnde vi vikten av kommunikation och menar här att den är 

betydelsefull i de situationer där medarbetare vill utvecklas i sin arbetsposition. Det är viktigt 

att medarbetaren får möjlighet att utvecklas genom exempelvis utbildningar. Denna 

utveckling är av betydelse för att medarbetare ska känna att de befinner sig i en komfortabel 

zon och därmed upplever arbetsglädje. Erbjuds inte medarbetare utveckling kan en känsla av 

tristess infinna sig och arbetets kvalitet och effektivitet kommer därmed att bli lidande. Det 

som kan konstateras här är att utbildningarna inte enbart behöver beröra deras huvudsyssla i 

arbetet utan kan likväl handla om andra närliggande områden. De intervjuade frisörerna fick 

utbildning i hanterandet av kundmötet då den sociala aspekten betraktades vara av betydelse 

inom den här verksamheten. De intervjuade såg detta som något positivt vilket upplevdes som 

arbetsglädje och personlig utveckling inom karriären. Medarbetaren kan även sägas ha en 

skyldighet att själv se till att utvecklas. Att medarbetare känner engagemang och arbetsglädje 

medför att deras arbete utförs på ett mer effektivt och kvalitativt sätt som i sin tur innebär att 

de tar mer ansvar och därmed blir en bidragande del till företagets framgång. Känner en 

individ arbetsglädje och en vilja att utvecklas innebär det även att individen har en 

självsäkerhet inom sin yrkesroll, vilket kommer att reflekteras på den omkringliggande 

miljön. Genom att se sig själv som personer som tar ansvar för sin egen och andras skull 

upplevde de intervjuade mening och välbefinnande. De intervjuade menade alltså att ansvar är 

något positivt som ökar självsäkerheten. I och med en ökad självsäkerhet inom sin yrkesroll 

uttryckte flera frisörer att de fick lättare att motta kritik från kunder då de hade en förmåga att 

acceptera det som sades utan att för den sakens skull låta det påverka deras välbefinnande. Vi 

kan i och med ovanstående fastställa att ansvar ses som en viktig beståndsdel i livet för att 
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känna välbefinnande. Det är här upp till företagen att ge medarbetare förutsättningar för att ta 

större ansvar och att utvecklas för att på så sätt få mer engagerade och välmående 

medarbetare. Medarbetare behöver känna självsäkerhet för att ta ansvar och vi har funnit att 

den utomstående påverkan på en individs ansvarstagande är begränsad. Självsäkerhet är något 

som en individ upplever inombords och denna känsla kan delvis förstärkas eller försvagas av 

omgivningen men i huvudsak så är den mer beroende av den dialog som medarbetaren har 

med sig själv. 

4.3.5 Gruppen påverkar medarbetarens ansvar 

De värderingar och normer som fanns inom de salonger vi besökte framträdde som en 

påverkande faktor i hur individen tog ansvar. Vi kan se en likhet mellan vad de anställda 

betraktades som sunt förnuft vilket visar på att det var en delad värdering eller norm bland 

medarbetarna inom detta sociala sammanhang. En tydlig företagskultur präglad av antaganden 

om hur medarbetarna skulle betrakta kunderna och varandra kunde urskiljas bland samtliga av 

de intervjuade. Dock gick det även att se vissa individuella skillnader i hur de skulle hantera 

kunder som efterfrågade något som var utöver det vanliga. Vissa av medarbetarna såg det här 

som sin skyldighet att avvisa kunden medan andra inte tyckte att det var lika enkelt att dra 

denna gräns. Vi kan således konstatera att samtidigt som det fanns en gemensam 

företagskultur fanns det även utrymme för subkulturer och individuella skillnader i 

värderingar och normer. Dessa påverkade i sin tur vad medarbetarna betraktade som deras 

ansvar och således hur de tog ansvar. Flera av de värderingar och normer som vi kunde 

urskilja verkade dock inte vara något som de anställda uppfattade som uttalat och explicit utan 

de såg dem som en del av deras verklighet.    

Samtliga av de intervjuade meddelade att de tog ansvar för att visa omtanke och hänsyn för 

sin omgivning vare sig de i slutänden såg det som handling för deras egen skull eller om den 

betraktades som altruistisk. Detta innebär att det ansvar som medarbetare tar är påverkat av 

den sociala kontext som de befinner sig i. De intervjuade beskrev det som att de delar på 

ansvaret inom de olika salongerna och mängden ansvar som de i slutänden tar bör 

överensstämma med det som deras omgivning tar. Slutsatsen vi drar utifrån detta är att en 

medarbetares omgivning påverkar mängden ansvar den enskilda individen tar. Likväl som 

ansvar kan ses som en handling av omtanke kan i ett ickeansvartagande vara ett svar på den 

sociala omgivningens agerande och värderingar. Till sammanhanget hör att de intervjuade 

betonade att de fick lov att acceptera varandras agerande inom vissa ramar. Det agerande som 

inte var för avvikande från det egna kunde lättare accepteras. Att de valde att acceptera en 
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persons agerande tyder ytterligare på att individerna upplever ett behov av att anpassa sig till 

det sociala sammanhanget för sitt eget välbefinnandes skull. Återigen kan självsäkerhet 

komma in i bilden då de som upplevde stor självsäkerhet beskrev det som att de hade lättare 

att kommentera och kritisera kollegors agerande om de fann det för uppseendeväckande. 

Detta innebär att de personer med självsäkerhet sannolikt också utgjorde en större påverkan 

på sin omgivning än de som inte kände sig säkra nog att kritisera sina kollegors beteende. De 

intervjuade lyfte fram att ickeansvarstagande framförallt var en självisk handling som därmed 

fick negativa konsekvenser för omgivningen. Detta visar på att ansvar ses som viktigt för att 

upprätthålla goda relationer till den sociala omgivningen då dessa i sin tur leder till ett ökat 

välbefinnande oavsett om de gör det för sin egen eller andras skull.  

4.3.6 Ansvar tas bäst om det kommer inifrån individen 

Det ansvar som i slutänden tas av individen styrs av dennes egen vilja och förmåga. Vid 

frågan om huruvida medarbetarna ansåg att någon kunde påverka deras vilja och förmåga att 

ta ansvar sa de flesta att det är svårt. Detta motiverades med att en persons vilja att ikläda sig 

ansvar måste komma inifrån individen. Denna vilja att ta ansvar påverkades negativt om 

påtryckningarna kom utifrån. Kommunicerad uppskattning var den faktor som kunde ha en 

positiv inverkan på en individs vilja att ta ansvar. Samtliga av de intervjuade berättade hur de 

såg uppskattning som något som fick dem att känna välbefinnande när de tog ansvar. De ville 

bli sedda av sina kollegor och av sina chefer.  Det framkom att flertalet upplevde denna form 

av belöning som en bristvara men att uppfattningen om vilket ansvarstagande som borde 

belönas skiljde sig åt mellan de intervjuade medarbetarna. Genom ett aktivt kommunicerande 

och reflekterande skapas ett sätt att förstå vad som kan räknas som ansvar värt att uppskatta. 

Vi kan utifrån detta resonemang konstatera att ansvar som individen själv tar initiativ till ses 

som mer positivt för individen än om någon utomstående ber en individ om att ta ansvar. Det 

som delegeras genomförs men utan engagemang och arbetsglädje. Med andra ord så är det av 

betydelse att medarbetaren har förutsättningarna för ansvartagande men det är av ännu större 

vikt att medarbetaren känner en vilja och ett engagemang i företaget för att ta initiativ till 

ansvar. Detta innebär att det är svårt att ändra en annan persons ansvarstagande vilket i sin tur 

medför att det finns en gräns för vad en ledare inom en organisation kan göra för att skapa en 

ansvarstagande medarbetare. Inom ledarskapsforskningen framhålls ofta ledaren som den som 

ska få sina medarbetare att ta ansvar. Med detta synsätt så kan en chef eller ledare alltså 

förändra sina medarbetares agerande vilket vi i denna uppsats har konstaterat inte är helt 

riktigt. Så som de intervjuade framförde det handlar det alltid i grund och botten om att 
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individen väljer att ta ansvar för det som denne tar ansvar för. Det är inget som en person 

enbart gör för att denne känner sig tvingad eller för att någon annan vill utan den egna viljan 

spelar här en avgörande roll. Dock framträdde det att omgivningen har en inverkan på denna 

vilja. Omgivningen kunde antingen påverka ansvarstagandet i en positiv eller en negativ 

riktning. Att synliggöra de faktorer som påverkar den här viljan är av stor vikt då det är denna 

del som en organisation kan styra över eller påverka. Samtliga medarbetare uttryckte att 

behovet och viljan att ta ansvar förändrades från dag till dag. Mående och andra 

inifrånkommande känslor påverkade därmed deras ansvarstagande vilket även förstärker 

uppfattningen om att synen på ansvar skiljer sig åt mellan människor.  
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5 Avslutande diskussion 

I denna avslutande del kommer vi att diskutera slutsatserna i vidare sammanhang. Vi börjar 

denna avslutande del med att benämna vårt bidrag till medarbetarskaps- och 

organisationsforskningen. Därefter kommer en summering av uppsatsen att redovisas. Detta 

följs av våra reflektioner över arbetets gång och kommer avslutas med förslag till vidare 

forskning.  

5.1 Vårt bidrag - Den interaktiva ansvarsprocessen  

Utifrån det teoretiska och empiriska material som har analyserats i denna uppsats har ett antal 

slutsatser kunnat dras. Huvuddragen av det empiriska materialet har behandlat hur 

medarbetaren ser på den egna ansvarsprocessen och vad som påverkar denna. Informationen 

har med hjälp av valda teorier tolkats. Utifrån detta material har ett antal faktorer framträtt. 

Dessa avser vi att illustrera genom en modell som således även blir vårt bidrag till 

forskningen. Nedanstående modell visar hur medarbetarens ansvar kan ses som en process 

som interagerar med dess omgivning. Denna process kan ses som subjektiv och dynamisk och 

är därför mer komplex än vad modellen visar, dock finner vi en pedagogisk poäng i att göra 

en ansats till att illustrera denna. 

Modellen nedan föreställer en cirkel inuti en annan större cirkel. Den inre cirkeln 

symboliserar den påverkan som chefen utgör på medarbetarens ansvarsprocess. Chefen är den 

som kommunicerar till medarbetaren vilket uttalat och explicit ansvar som medföljer 

anställningen men kan även förvänta sig och kräva ansvar för det som inte är uttalat. Denne 

har därmed en stor inverkan på det ansvar som medarbetaren sedan väljer att ta och därmed 

ikläda sig. Den ytan som befinner sig utanför medarbetaren symboliserar det sociala 

sammanhang medarbetaren befinner sig i. Detta sammanhang består av bland annat kollegor 

och kunder vilka ställer krav och förväntar sig olika former av ansvar från den enskilde 

medarbetaren. Den ytan som den yttre cirkeln utgör visar den del av ansvarsprocessen som 

kan ses som intern och styrs därmed av både det som individen vill och har förmåga att ta 

ansvar för men även påverkas av omgivningen influenser. Cirklarnas ytterkanter illustrerar de 

ytor som står i direkt kontakt med omgivningen. Viktigt att ta hänsyn till vid betraktandet av 

denna modell är att den förenklar en komplex verklighet och utelämnar viss information som 

exempelvis att chefen även kan ses som en del i det sociala sammanhanget. Slutsatsen som 

den här modellen således förmedlar är hur medarbetarens ansvarprocess kan ses och vad som 

påverkar denna.  



Medarbetarskap i tjänsteverksamheter 
En studie av medarbetares syn på ansvar 

54 
 

  

  

  

   

 

 

                                   Fig. 9.1 Den interaktiva  

Fig 5.1 Den interaktiva ansvarsprocessen 

5.2 Diskussion  

Organisationsforskningen är i dagsläget främst baserad på ett ledarskapsperspektiv. Detta 

perspektiv menar vi måste ändras till att uppmärksamma medarbetarna inom organisationen 

eftersom det är dem som är ett företags viktigaste resurs. Organisationer måste därmed ändra 

fokus och lyfta fram medarbetarna och deras syn på och förhållningssätt till deras 

arbetssituation. Detta är viktigt att lyfta fram för att få medarbetare att känna arbetsglädje och 

därav ta egna initiativ. Om medarbetare upplever arbetsglädje och tar initiativ kommer det att 

få positiva konsekvenser i deras arbete. Dessa konsekvenser kan leda till att verksamheten blir 

mer framgångsrik och därmed kan få en starkare marknadsposition inom den bransch eller 

sektor som företaget är verksamt inom.  

För att medarbetarna ska känna arbetsglädje behöver medarbetarna frihet och utrymme till att 

ta ansvar. Detta innebär att det ställs vissa krav på de förutsättningar som möjliggör det 

utrymme och frihet som medarbetarna behöver ha. En förutsättning är att chefen måste släppa 

på sitt kontrollbehov och ge mer tillit till sina medarbetare. Detta förespråkas inom vissa delar 

av dagens organisationslitteratur. Chefen ska istället agera som en kommunikativ länk för 

medarbetarnas önskemål och vilja angående frihet och förutsättningar. Cheferna behöver trots 

förespråkandet av frihet och utrymme sätta direktiv som överensstämmer med företagets 

riktlinjer. Medarbetarna behöver veta sina ramar för den givna friheten att agera, direktiven 

för dessa ramar måste vara klara och tydliga för att medarbetaren ska kunna motta dem och 

rätta sig efter dem på ett bra sätt. Det måste dock påpekas att dessa direktiv inte får förväxlas 

eller sammankopplas med chefers kontrollbehov. Direktiven ska vara i form av riktlinjer som 

medarbetaren kan ta till sig och följa i den vardagliga verksamheten.  

Det sociala sammanhangets påverkan på ansvarsprocessen 
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Den individuella ansvarsprocessen påverkas av, utöver chefen och organisationen, även av 

den sociala omgivningen. I detta sammanhang består denna av alla de individer som influerar 

en persons agerande. Dessa faktorer är viktiga att tydliggöra då individen påverkas av dessa i 

sin tolkningsprocess av ansvaret i en situation. Tydliggörs inte dessa medför det också att en 

omedvetenhet infinner sig angående dessa faktorer för individen. Konsekvenserna blir att en 

individs agerande inte överensstämmer med den sociala kontextens överenskommelse av hur 

ett agerande ska ske. Det är först när de sociala faktorerna klargörs som individen kan uppnå 

de förväntningar som medföljer ansvaret i denna sociala miljö. Förväntningar och krav inom 

ett socialt sammanhang blir därmed explicita och således uttalade. Det är för både teori och 

företagets skull av betydelse att undersöka hur olika individer förhåller sig till ansvar i olika 

sociala kontexter då det bringar större förståelse för en individs agerande. Detta är en 

utmanande uppgift att genomföra eftersom varje individs förhållande till ansvar kan ses som 

unikt.  

5.2 Summering 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur medarbetare betraktar medarbetarskap och vad de 

menar påverkar detta. För att kunna besvara detta syfte är frågeställningen följande: Hur ser 

medarbetare inom tjänsteorganisationer på ansvar och vad menar de påverka detta? Med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med 15 medarbetare inom en frisörkedja har vi funnit att 

medarbetares syn på ansvar och vad som påverkar detta varierar beroende på den individuella 

kontexten som begreppet placeras inom. Genom individuella samtal med medarbetare inom 

en organisation som karaktäriseras av relativt långa kundmöten, där det egna ansvarstagandet 

har en betydande inverkan på kundens totala upplevelse framträdde dessa medarbetares 

förhållande till medarbetarskap och däri ansvar. Utöver detta så kan ansvar ses som ett 

komplext begrepp att verbalisera och definiera vilket beror på att det döljer ett explicit och 

implicit innehåll. Det framkom att medarbetarens förhållande till ansvar kan ses som en 

dynamisk och subjektiv process inom individen som interagerar med olika externa och interna 

faktorer. De vikigaste elementen inuti denna interna process är individens egen vilja och 

förmåga att ta ansvar. Ytterligare faktorer som har betydelse i denna process är individens 

arbetsglädje och engagemang. Den externa påverkan på den interna processen influeras av 

chefen, kollegorna och kunderna. Begrepp som har särskilt stor betydelse i detta sammanhang 

är tillit, kommunikation, frihet, omtanke och tydliga direktiv. Medarbetarna framhöll att de 

betraktade ansvar som något positivt så länge som det kom inifrån individen. Uppskattning 

var den enda belöning som kunde påverka medarbetarens ansvarstagande i positiv riktning. Vi 
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har med modellen den interaktiva processen förklara vikten av att uppmärksamma 

medarbetare i en organisation och som förhoppningsvis kan bringa större förståelse för hur 

medarbetare förhåller sig till ansvar.  

5.3 Reflektioner 

Med syftet att ta reda på hur medarbetare inom en tjänsteverksamhet ser på ansvar och vad 

som påverkar detta har vi upptäckt att ansvar är ett komplext begrepp att undersöka. Under 

arbetets gång har vi som författare genomgått en process i att medvetandegöra en företeelse 

som är omedveten även för oss i vissa sammanhang. Att förstå hur andra individer ser på 

något som ofta tas för givet och sällan eller aldrig talas om medför en utmaning. Dock anser 

vi att syftet med vår uppsats har besvarats då vi lyckats redogöra för hur de medarbetare vi 

intervjuat förhåller sig till detta begrepp. Det bör dock beaktas att dessa svar kommer från 15 

individer och svaren från dessa i många avseenden skiljde sig åt. Detta medför att resultatet, 

trots ett empiriskt omfång, inte bidrar med ett allmängiltigt svar för hur medarbetare förhåller 

sig till ansvar. 

En reflektion kring insamlandet av empiri som vi har är angående svårigheten att få tillgång 

till det valda fältet. Under våra fyra år på Service Managementprogrammet, Campus 

Helsingborg, har vi genomfört åtskilliga intervjuer med ledare och chefer inom diverse 

organisationer men sällan upplevt någon svårighet att få personer att ställa upp på en intervju. 

Nu när vi vände vårt fokus med medarbetaren fick vi ett helt annat intryck. Det var mycket 

tidskrävande och problematiskt att få chefer inom olika kontaktade tjänsteverksamheter att 

undvara personal till hjälp för vår uppsats. Skälet som de ofta angav var att det kostade för 

mycket tid och pengar. Detta är något som vi funnit en aning förvirrande då timlönen för de 

chefer som gladeligen ställt upp i tidigare genomförda intervjuer är betydligt högre än för den 

personal som befinner sig närmast kunden och som vi avsåg intervjua.  

En reflektion kring val av företag var att deras grundvärden; service, kvalitet och engagemang 

syntes i de intervjuades svar på så vis att samtliga även hade ett liknande agerande gentemot 

oss. Samtliga uttryckte även en liknande filosofi i bemötandet och synen på kunden.   

Valet av tillvägagångssätt och metod finner vi svårt att göra på ett annorlunda sätt.  Detta 

eftersom vi vill undersöka hur individer ser på ett fenomen, här ansvar, utifrån deras 

perspektiv. Valet av kvalitativ metod och således intervjuer skedde därmed naturligt. Genom 

att genomföra en andra intervju med våra respondenter tror vi att vi hade kunnat få en 

ytterligare fördjupad bild inom ämnet då vi misstänker att våra genomförda intervjuer 
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påbörjat en tankeprocess inom individerna. Ett ökat reflekterande kring begreppet hade 

tänkbart förbättrat deras förmåga att uttrycka sig vilket skulle kunna vara till gagn för 

uppsatsens syfte.  

5.3.1 Förslag till framtida forskning 

Uppsatsen har bidragit till organisationsforskning och medarbetarskapsområdet. Vi ser att mer 

forskning behövs för att en fördjupad förståelse för de processer som medarbetare inom en 

organisation genomgår och vad som påverkar dessa skulle ge ytterligare bidrag till den 

forskning som finns på detta område idag. Ett annat förslag som undersökningsområde skulle 

kunna handla om att det personliga servicemötet som infinner sig, hos frisörer är servicemötet 

tidslånga och ofta relationsskapande och det skulle därav vara intressant att undersöka hur 

medarbetare som arbetar med endast korta kundmöten ser på ansvar. En frågeställning skulle 

kunna tänkas vara: Skiljer medarbetarens förhållningssätt till ansvar inom olika 

tjänsteverksamheter?  

  



Medarbetarskap i tjänsteverksamheter 
En studie av medarbetares syn på ansvar 

58 
 

Källförteckning 
 

Tryckta Källor 

Ackerman, Christer. (2007). Chefen och medarbetaren, Tankar om personlig utveckling och 

samspel på arbetsplatsen. Ekerlids Förlag, Stockholm. 

Alvesson, Mats. (2001). Organisationskultur och ledning. Liber Ekonomi, Malmö. 

Andersson, Karolin., Lindeberg, Sofia. (2006). “Balansen mellan ledarskap och 

medarbetarskap på en arbetsförmedling”. I Hällsten, Freddy & Tengblad Stefan (red.). 

Medarbetarskap i praktiken. Sid. 139-158. Studentlitteratur, Lund.  

Ahantou, N. Duru. (1998). Empowerment and production workers: a knowledge-based 

perspective. Empowerment in Organizations. Vol. 6, No. 7, Sid. 177-186. 

Appelbaum, Steven H., Hérbert, Danielle., Leroux, Sylvie. (1999). Empowerment: power, 

culture and leadership a strategy or fad for the millennium? Journal of Workplace Learning: 

Employee Counselling Today. Vol. 11, No. 7, Sid. 233-254. 

Argyris, Chris. (1998). Empowerment: The emperor’s new clothes. Harvard Business Review. 

Vol. 76, No. 3, Sid. 98-106. 

Boudrias, Jean-Sébastien., Gaudreau, Patrick., Savoie, André., Morin, Alexandre J.S. (2009). 

Employee empowerment, From managerial practices to employees’ behavioral empowerment. 

Leadership & Organization Development Journal. Vol. 30, No. 7, Sid. 625-638.  

Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Malmö.  

Clegg, Stewart., Kornberg, Martin., Pitsis, Tyrone. (2007). Ledning & Organisation. Liber 

AB, Malmö.  

Flaa, Paul., Hofoss, Dag., Holmer-Hoven, Finn., Medhus, Thorstein., Rønning, Rolf. (1995). 

Introduktion till organisationsteori. Studentlitteratur, Lund.  

Grönroos, Christian. (2002). Service Management och marknadsföring – En CRM ansats. 

Liber Ekonomi, Malmö.  

Grönroos, Christian. (2007). Service Management and Marketing Customer Management in 

Service Competition. Vol. 3. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, England. 

Hill, Linda A. (2003). Becoming a Manager, How new managers master the challenges of 

leadership. Harvard Business School Publishing, Boston.  

Hofstede, Geert. (1980). Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories 

Apply Abroad? Organizational Dynamics. Vol. 9, No. 1. Sid. 42-63. 

Holme, Magne Idar., Solvang Krohn, Bernt. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Uppl. 2. Studentlitteratur, Lund. 



Medarbetarskap i tjänsteverksamheter 
En studie av medarbetares syn på ansvar 

59 
 

Honhold, Linda. (1997). A review of the literature on employee empowerment. Empowerment 

in Organizations. Vol. 4, No. 4, Sid. 202-212. 

Hällsten, Freddy. (2003). Den dygdiga personalansvaret – Om chefers ansvarstagande för 

personal utifrån etiska perspektiv. Bokförlaget BAS, Göteborg.   

Hällsten, Freddy., Tengblad, Stefan (red.). (2006). Medarbetarskap i praktiken. 

Studentlitteratur, Lund.  

Johansson, Ulla. (1998). Om Ansvar Ansvarsföreställningar och deras betydelse för den 

organisatoriska verkligheten. Doktorsavhandling.  Lund University Press, Lund.  

Karlsson, Anna., Lovén, Marika. (2006). ”Ansvarets gränser – om medarbetarskap inom en 

svensk storbank”. I I Hällsten, F & Tengblad, S (red.). Medarbetarskap i praktiken. Sid. 117-

137. Studentlitteratur, Lund.   

Marcus, Lee. (2007). Employee Motivation, Industry experts provide tips for getting the most 

from you labor dollar. American Nurseryman. Vol. 205, No. 4, Sid. 32-36.  

Møller, Claus. (1994). Employeeship: The Necessary Prerequisite for Empowerment: The 

Success or Failure of an Organization Is Not (only) the Manager's Responsibility. 

Empowerment in Organizations. Vol. 2, No. 2, Sid. 4-13. 

Korczynski, Marek. (2002). Human Resource Management in Service Work. Palgrave, New 

York.  

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.  

Philipson, Sten. (2004). Etik och företagskultur, Att leda med värden. Studentlitteratur, Lund.  

Silfverberg, Gunilla. (1996). Att vara god eller att göra rätt, En studie i yrkesetik och praktik. 

Nya Doxa, Nora.  

Singh, Amarjit. (2009). Organizational Power in Perspective. Leadership and Management in 

Engineering. Vol. 9, No. 4. Sid. 165-177.  

Stockhult, Helén. (2005). Medarbetaransvar – ett sätt att visa värderingar, En 

konceptualisering av medarbetarnas ansvar och ansvarstagande i callcenter. 

Licentiatavhandling. Örebro Universitet. Örebro Studies in Business I.  

Tengblad, Stefan., Hällsten, Freddy., Ackerman, Christer., Velten, Johan. (2007). 

Medarbetarskap, Från ord till handling. Liber AB, Malmö.  

Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund.  

Tjosvold, Dean., Sun, Haifa. (2006). Effects of power concepts and employee performance on 

manager’s empowering. Leadership & Organization Development Journal. Vol. 27, No. 2, 

Sid. 217-234.   

  



Medarbetarskap i tjänsteverksamheter 
En studie av medarbetares syn på ansvar 

60 
 

Muntliga Källor 

Intervju 1, 100415, Helsingborg 

Intervju 2, 100415, Helsingborg 

Intervju 3, 100415, Helsingborg 

Intervju 4, 100415, Helsingborg 

Intervju 5, 100419, Lund 

Intervju 6, 100419, Lund 

Intervju 7, 100419, Lund 

Intervju 8, 100419, Lund 

Intervju 9, 100421, Malmö 

Intervju 10, 100421, Malmö 

Intervju 11, 100421, Malmö 

Intervju 12, 100421, Ängelholm 

Intervju 13, 100421, Ängelholm 

Intervju 14, 100421, Ängelholm 

Intervju 15, 100414, Pilotintervju, Helsingborg 

Webbaserade källor 

Regeringen 

Tillgänglig: http://www.sweden.gov.se/sb/d/10180 

Läst: 100610  



Medarbetarskap i tjänsteverksamheter 
En studie av medarbetares syn på ansvar 

61 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor   

Allmänt 

1. Skulle du vilja beskriva hur en arbetsdag ser ut för dig? 

2. Hur länge har du arbetat här och vad har du för tidigare utbildningar och erfarenheter? 

3. Trivs du med ditt arbete? 

4. Skulle du vilja förändra din arbetssituation på något sätt? 

Ansvar 

1. Vilken roll tar/har du på arbetsplatsen? Hur ser du på denna roll? 

2. Vad betyder att ”ta ansvar” för dig? 

3. Vilket ansvar tar du i denna roll? Har du några skyldigheter? Vilka skulle det kunna 

vara? Vilket ansvar är kopplat till dina arbetsuppgifter? 

4. Vad är det som gör att du tar ansvar på arbetsplatsen? (kan vara att känna kontroll 

över situationen) Skulle det skilja sig åt om du befann dig i en annan 

arbetssituation?  

5. Kan du någon gång avta dig ansvar? Vill du beskriva en sådan situation? Vad får dig 

att överlåta ansvaret till någon annan? Vad får dig att avstå från att ta ansvar? 

6. Hur ser du dig själv som medarbetare? Hur ser andra dig som medarbetare? 

7. Skulle du vilja beskriva en situation när du känner dig självsäker på arbetet? Hur 

kommer det sig att du känner dig självsäker i denna situation?  

8. Vill du beskriva en situation när du känner osäkerhet? Vad är det som gör att du 

känner dig osäker i just denna situation? 

9. Inom vilka områden anser du att du tar egna initiativ för beslutsfattande, för hur du 

ska hantera en situation? Tar dina kollegor också eget initiativ? Hur tror du din chef 

tycker om det agerandet? 

10. På vilket sätt skulle du säga att din omgivning påverkar ditt agerande? På vilket sätt 

påverkar du din omgivning på arbetsplatsen?  

11. Vad betyder medarbetaransvar för dig? 

12. Vad tror du medarbetaransvar betyder för dina medarbetare? 

13. Vad tror du medarbetaransvar innebär för Larsson och Lange? 

14. Kan du bestämma själv hur du ska agera i mötet med kunden?  

15. Vet du vilket ansvarstagande som är förväntat av dig? 

16. Vad anser du påverkar ditt ansvarstagande? 
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17. Kan du beskriva situationer där du upplever att ditt personliga ansvar är större än 

andra gånger? 

18. Hur överensstämmer din chefs förväntningar med det ansvar du själv vill ta? 

19. Vem anser du har ansvar för Larsson och Langes framgång? 

20. Diskuterar ni frågor som har med ansvar att göra på arbetet? 

21. Vad anser du vara tillräckligt ansvarstagande? 

22. Vad innebär det att inte ta ansvar? 

23. Hur agerar cheferna om någon inte tar ansvar? 

24. Hur agerar du själv om du anser att någon inte tar ansvar? 

25. Hur tycker du ansvarstagande/ ickeansvarstagande bör belönas/ bestraffas? 

 

 

 


