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Syfte: Förklara begreppen empowerment och medarbetarskap samt visa hur de kan te 

sig i praktiken inom kulturnäringarna. 

Metoder: Kvalitativ  metod med  material  från  litteraturstudier och  ostrukturerade 

samtal med medarbetare på olika positioner och nivåer i åtta gävleorganisationer inom 

kulturnäringarna. 

Resultat  &  Slutsats: Observationerna  gjorda  på  plats  stämmer  relativt  bra  med 

befintliga tankar om välfungerande organisationer i litteraturen. Organisationer inom 

kulturnäringarna överlever alla på något vis genom sina medarbetares kreativitet. För 

att utnyttja det på bästa sätt bör organisationen... 

...vara organisk, det vill säga kunna anpassas efter de personligheter och 

kompetenser som finns i den. Detta sätter å andra sidan höga krav på  

rekrytering och social kompetens.

...ha någon form av plattform (i uppsatsen också kallat idékatalysator) där  

medarbetare från organisationens delar kan mötas, utbyta information och 

komma med synpunkter på varandras idéer. Detta kräver dock att man har  

”högt i tak” samtidigt som man respekterar varandras expertområden.

...göra medarbetare delaktiga – då ökar deras engagemang och viljan 

att vårda det de själva är med och bygger upp. Ansvar under frihet.

Dessutom finns nu tecken på att omgivningens inflytande blivit så stort att något vi 

kallar ”den utomstående medarbetaren” har skapats.

Är kulturnäringarnas medarbetarskap att föredra även i andra näringar?
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Objectives:  The  purpose  of  this  thesis  is  to  explain  the  teoretical  terms  of 

empowerment and employeeship by exploring their usage in a practical context of the 

Creative Industries.

Scientific Methods:  Qualitative research method with theoretical material gathered 

by  Analysis  of   Literature and  empirical  material  by  performing  Unstructured 

Interviews  with employees in eight organizations acting in the fields of  the Creative 

Industries in the Gaevle Municipality, Gaevleborg County.

Results & Conclusions:  The study shows that employeeship and empowerment will 

be most effective in the organizations of the Creative Industries if...

… the organization is able to adapt to the qualifications and personalities of its  

staff. This demands a lot in recruitment and social skills.

...some kind of platform is used where personnell from different departments 

can swop information, comment and improve each others ideas. This requires  

a freedom of action where everybody dares to speak. 

...all employees are involved. This will increase the commitment and reach an  

”independence with responsibility”-situation.

The terms of the literature are reminiscent of the field work findings, thought rarely put 

down in words in the studied cases.

May  the  employeeship  of  the  Creative  Industries  be  preferable  in  other 

industries and services as well? 
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1 Inledning
Det  finns  olika  uppfattningar  hur  empowerment och  medarbetarskap definieras. 

Litteratur  inom  organisationsteorin  (bl.a.  Jacobsen  &  Thorsvik  2002  s  233,  490  f) 

nämner begreppen empowerment och medarbetarskap som vore de ekvivalenta medan 

t.ex.  Hällsten  &  Tengblad  anser  att  det  förekommer  skillnader  mellan  dem;   att 

empowerment i  större grad beskriver hur organisationen och medarbetarna kan ses 

som en förändringsaktivitet eller process.  Dessutom förknippas empowerment med 

kostnadsbesparingar  och  minskad  bemanning,  med  ökade  ansvarsområden  och 

arbetsbelastning  som  följd,  såväl  för  chefer  som  medarbetare.  Begreppet 

medarbetarskap  framhäver  istället  personalens  relation  till  arbetsgivare  och 

arbetskamrater, enligt Hällsten och Tengblad (2006 s 18). Detta skapade ett intresse för 

begreppen och en vilja att undersöka hur empowerment och medarbetarskap kan se ut i 

teori och praktik. Uppsatsen fokuserar på företag i kulturnäringarna eftersom:

“Sedan slutet av 1990-talet har hälften av alla tillverkningsjobb inom EU gått  
förlorade, vilket visar hur vår ekonomi håller på att övergå från ett  
traditionellt system baserat på massproduktion till en kunskapsbaserad  
ekonomi som i allt högre grad bygger på service och avancerat skapande för  
att tillfredställa konsumenternas allt mer fragmenterade smak.
/.../
Därför har utvecklingen av kulturnäringarna flyttats från marginalen till  
toppen av den strategiska dagordningen för regeringar på EU-, nationell och 
regional nivå.” (Runge 2011 s 3)

Kulturnäringarna kommer inte att täcka arbetsplatsbortfallet från industri till fullo 

men i framtid kommer de att ha en större betydelse i näringslivet än idag.

Det empiriska materialet i uppsatsen hämtas på lokal nivå. Gävle är likt citatet 

ovan på väg att omvandlas från ett industrisamhälle till ett postindustriellt dito där 

kultur-näringarna kan förutsägas spela en starkare roll, om än inte själva helt täcka 

bortfallet av arbetstillfällen. Nielsén (2006 s 5) skriver i boken FUNK (Forskning, 

Utbildning, Näringsliv, Kultur) att sektorn:

“...under senare år visat på stark tillväxt och tillsammans står de för nästan 5  
% av Sveriges BNP och sysselsätter ca 280 000 personer. Flera studier visar på  
ytterligare tillväxt...” 
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Branscherna  media  och  kultur,  vilka  ingår  i  kulturnäringarna,  stack  ut  bland  de 

branscher som studerats i Nordic Employee Index 2001 av Tengblad (2003 s 143) för att 

de hade “extra stort medarbetarskap”.

”Sett till den forskning som finns om vissa verksamheter inom kreativa  
näringar framkommer skillnader i jämförelse med åtminstone traditionell  
tillverkningsindustri. En skillnad är hanteringen av osäkerhet. Det handlar  
dels om osäkerhet om hur marknaden ska reagera på varan/tjänsten som 
levereras, dels om osäkerhet i produktionen då denna är av projektkaraktär  
med självständiga leverantörer med ofullständiga kontrakt, det vill säga 
kontrakten kan inte specificeras. Osäkerheten har enligt forskningen inneburit  
att en särskild affärs- och organisationslogik har utvecklats i syfte att skapa 
flexibilitet med snabb anpassningsförmåga till rådande omständigheter.”  
(Kolmodin m.fl. 2008 s 8)

Dessutom ges möjlighet att lära och inspireras av de företag som studerats i 

Medarbetarskap inom kulturnäringarna.

1.1  Problemformulering
Kulturnäringarna är underrepresenterade i existerande forskning vilket kan bero på att 

intresset  av  större  företag  och  organisationer  ansetts  viktigare.  Kulturnäringarnas 

organisationer uppfattas ofta som små och mindre framgångsrika. Detta anser Adam 

Svanell (2010) på tidningen Fokus härrör från den svenska kulturpolitik som växte fram 

på 60-talet som under industriell påverkan såg kultur som icke kommersiellt gångbart.

Okunskapen leder till uppfattningar om att kultur och ekonomi är två olika 

saker och har ingenting  gemensamt.  Två av de få  forskare som är verksamma och 

intresserar sig av kultur och ekonomi är Emma Stenström och Tobias Nielsèn. Tidigare 

citerade Nielsén forskar, analyserar, skriver med fokus på kultursektor, kulturekonomi 

och samhället. Stenströms avhandling Konstiga företag belyser vi i teoridelen. Med vår 

uppsats  vill  vi  klarlägga  de  interna  processer  som  råder  i  en  organisation  mellan 

medarbetare inom kulturnäringarna.

1.1.1 Frågeställning

Hur ser empowerment och medarbetarskap ut inom kulturnäringarna?

1.2 Syfte
Att förklara begreppen empowerment och medarbetarskap genom  litteraturstudier 

och ge inblick i om/hur empowerment och medarbetarskap kan te sig i praktiken inom 

kulturnäringarna. 
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1.3 Avgränsning
Uppsatsen  behandlar  inga  tillfälliga  företag  och  organisationer,  vilket  innebär  att 

varken projektanställningar eller löst sammansatta nätverk ingår i studien. 

1.4 Metod
Inom  forskningen  talar  man  om metoder  med  olika  inriktningar;  kvalitativa  samt 

kvantitativa. I  en  kvantitativ  ansats  eftersöks  statistiska  och  mätbara  resultat.  En 

kvalitativ studie lägger tyngden på ord och förståelse av den verklighet som uppfattas av 

deltagarna i en viss miljö (Bryman & Bell 2005 s 298). Den kvalitativa ansatsen passar 

studien bättre då syftet karaktäriseras av att vilja kartlägga, belysa, tolka och reflektera 

kring empowerment och medarbetarskap inom kulturnäringarna.

Undersökningsdesignen består av ingående analyser av företagsstudier för att 

använda generella slutsatser snarare än enstaka exempel  (Bryman 2011  s 107),  vilket 

höjer undersökningens validitet.

1.5 Metod - bakom kulisserna
1.5.1  Hantering av det teoretiska materialet

Intervjuer och teorisökande sker parallellt.   Detta skiljer undersökningen från både 

induktiva  (empiri  som  utgångspunkt)  och  deduktiva  (begrepp  och  teorier  som 

utgångspunkt)  angreppssätt,  beskrivna  bland  annat  i  Erikson  &  Wiedersheim-Paul 

(2006 s 82 f). Eftersom undersökningen behandlar företag inom kulturnäringarna har 

studierna även omfattat tidigare forskning inom området. 

Yin  (2006  s  82)  menar  att  egenskaper  en  fallstudieforskare  måste  ha  - 

flexibilitet och anpassningsförmåga - gör att nya situationer kan ses som möjligheter 

istället för hinder.  Bryman (2011  s 99-105) anser att man bör undvika att specificera 

teorin i förväg på grund av risken att dra för snabba slutsatser. Den valda teorin kan 

verka förblindande för kvalitativa forskare då man lätt blundar för oväntade aspekter i 

den studerade miljön. Dessutom anser Bryman att man inte bör skjuta upp teori- och 

begreppstudier  till  forskningsprocessens  slutdel.  Detta  visar  på  lämpligheten  i  att 

arbeta med teori- och empiriinsamling samtidigt.

För att spegla den breda tolkningen av begreppen inkluderas vissa teorier som 

inte nämnvärt  behandlas  i  analysen  även  om  till  exempel  teorier om  det  politiska 

perspektivet togs  bort  på  grund  av  bristande relevans.  Relevanta  teorier söktes  via 

databaser på internet, i kommunala bibliotek samt  Högskolans egna bibliotek. Sökord 

som löpande användes i  sökmotorerna var t.ex.   empowerment,  medarbetarskap och 

kreativa/kulturella näringar. Anledningen till  detta var att identifiera tidigare viktiga 
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arbeten inom området.

En del  av det material  om kulturnäringarna som används för att presentera 

bakgrunden har hämtats från källor som själva agerar inom kulturnäringarna. Dock är 

det bara de objektiva uppgifterna som citeras i uppsatsen.

1.5.2 Hantering av det empiriska materialet

Ostrukturerade  intervjuer förekommer  ofta  i  kvalitativ  forskning  och  valdes  före 

strukturerade (med förberedda frågor) för att göra intervjuprocessen flexibel. Bryman 

& Bell (2005 s 362 f) anser att ostrukturerade intervjuer liknar ett vanligt samtal och 

tonvikten läggs på det som respondenten upplever som viktigt. 

Men Bryman (2011 s 137 f) anser också att ostrukturerade intervjuer är sämre än 

deltagande observationer i fråga om processer. Hans kritik handlar om att en forskare 

sällan kan bli en del av omgivningen, utan att tränga sig på respondenten. Deltagande 

observationer  skulle  dock  kräva  återkommande  besök  och  alltför  omfattande 

granskningar innan några tydliga tecken skulle kunna utläsas. Bedömningen är att de 

tillfrågade organisationerna skulle tycka att deltagande observationer skulle störa deras 

arbete  och  ta  alltför  mycket  tid  i  anspråk.  Ett  andra  problem med  ostrukturerade 

intervjuer  är  svårigheterna  att  skapa  ett  lämpligt  samtalsklimat.  Därför  genomförs 

samtalen i en trygg miljö, på respondenternas arbetsplatser.

Samtalen förs med medarbetare på olika positioner i åtta organisationer i Gävle 

efter urval enligt KK-stiftelsens definition (se kap. 2.1 Centrala Begrepp s 10). Förfrågan 

att delta i undersökningen skickas till utvalda företags allmänna e-post så att företagen 

själva kan plocka ut den de tycker tid att deltaga. Risken är annars stor att det är svårt 

att hitta intervjutillfällen. Ett trettiotal företag har tillfrågats och fyra privata företag 

och fyra offentliga deltar slutligen i studien. I ett fall rör det sig om en ideell förening 

där vi föreställer oss att medarbetarskapet skulle se likadant ut om föreningen ombildas 

till företag.

Samtalen med sonderande frågor tar 25-65 minuter och diktafon används för 

ljudupptagning. Diskussionerna kretsar kring medarbetarnas roll i organisationen, hur  

det  ”vardagliga”  arbetet  ser  ut,  varifrån  initiativen  kommer,  personal-

omsättning/utbytbarhet  och om medarbetarna  identifierar  sig  i  första  hand  med  

professionen  eller  organisationen.  Dessutom  tilllåts  personerna  spåna  lite  om 

framtiden,  både  hur  de  tror  medarbetarnas  roll  kommer  att  utvecklats  samt 

verksamheten och branschen i stort. Gillham (2008 s 57-59) skriver att:

”sonderande frågor går ut på att få respondenten att berätta mer om något 
och de mest produktiva sonderande frågorna är inte frågor alls, utan mer en 
sorts lyhörd uppmuntran.” 

Att  be  om  konkreta  exempel  är  den  mest  frekventa  följdfrågan  i  samtalen.  De 

intervjuade personerna får stor frihet att utforma svaren på eget sätt och ledande frågor 
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undviks. Sammandragen av samtalen behåller i möjligaste mån formuleringar i vad som 

kan  kallas  en  ”berättat  för”-stil.  Irrelevant  information  och  talspråkliga  uttryck 

redigeras bort. Styckeindelning görs där samtalen byter inriktning för att underlätta 

läsning.  De frågor,  påståenden och exempel  som ställs  till  respondenterna tas bort 

eftersom de ändå framgår av svaren.  Respondenterna ges möjlighet att läsa igenom 

sammandragen för att komplettera, förtydliga eller utveckla sina svar i skriftlig form. En 

annan redovisningsform av det empiriska materialet, t.ex. ämnesvis, kan resultera i att 

svar tas ur sitt sammanhang och att svar ”filtreras” under bearbetningen. Varje gång en 

text redigeras finns risken att den hamnar längre ifrån sitt ursprung. Att det ryms mer 

information  än  den  som  är  direkt  relevant  till  frågeställningen  kan  också  visa  sig 

användbart för ev. andra forskare inom angränsande ämnen.

Under  uppsatsskrivandets  sista  del  uppdagades  svårigheterna  med  att 

analysera kvalitativt material. En komplex verklighet är svår att förenkla. Analyserandet 

bestod av utbyte av textförslag mellan uppsatsförfattarna i  ett försök att komma till 

gemensamma uppfattningar och samtidigt leta efter tangerade teori och empiri.

2 Teori
2.1  Centrala begrepp 
2.1.1 Två nedslag i uppslagsböcker

En del av rapportens syfte är att diskutera de uppfattningar som i praktiken råder om 

vad empowerment och medarbetarskap egentligen betyder. Det kan ändå (eller kanske 

just därför) vara intressant att se hur olika institutioner använder begreppen och vilka 

definitioner  vi  har  valt  att  bruka  i  uppsatsen.  Empowerment  är,  enligt  National-

encyklopedin, till för att:

”stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina  
egna mål och ta makt över sitt eget liv.” (NE 2011)

Enligt Encyclopedia Brittanica betyder det: 

 

“to give official authority or legal power to” (EB 2011)

2.1.2 Kulturnäringar – kärt barn har många namn

Myndigheten  för  tillväxtpolitiska  utvärderingar  och  analyser,  Tillväxtanalys,  vill  i 

rapporten Kulturnäringar i svensk statistik föreslå namnet ”kulturnäringar”. De skriver: 
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”Tillväxtanalys föreslår att begreppet ”kulturnäringar” används i stället för  
”kreativa näringar”, som är för omfattande för att begränsas till en viss typ av  
verksamhet. Kreativitet behövs i alla näringsgrenar.
(Bager-Sjögren & Kolmodin, 2009 s 7)

Värt att nämna är att Tillväxtanalys i sin begreppsdefinition hade i uppdrag att göra 

sektorn  i  Sverige jämförbar med  andra länder.  Avsikt var att  kunna utnyttja  redan 

befintlig statistik varpå vissa näringsgrenar inkluderades i definitionen och andra inte.

Tillväxtanalys medger att företag kan ha tilldelats felaktiga näringsgrenskoder 

och att det finns företag som har verksamhet både i – och utanför - de näringsgrenar 

Statistiska CentralByrån ställt upp. (Bager-Sjögren & Kolmodin, 2009 s 9) 

Ofta  används  KK-stiftelsens  konkreta  definition  av  Kulturella  och  kreativa 

näringar  där följande verksamheter ingår;  Arkitektur, dator- och TV-spel, design, film, 

foto,  konst,  litteratur,  media,  marknadskommunikation,  mode,  musik,  måltid,  

scenkonst,  turism/besöksnäring  och  upplevelsebaserat  lärande  (edutainment). Med 

måltid  menas  till  exempel  småskalig  osttillverkning,  vingårdar  och  liknande 

verksamheter där upplevelsen är poängen snarare än att mätta magen.

Begreppet  Kulturnäringar är  baserat  på  i  huvudsak  franska  myndigheters 

begrepp (Ministry of  Culture and Communication France, 2008) och UNESCOs dito 

(Unesco, 2007). Det har diskuterats om ”upplevelseindustri” och turism ska inkluderas 

eller inte. Unesco räknar  inte  med turism i definitionen men inkluderar delar av det 

som kallas upplevelseindustri. Sport, hälsa och leksaker ingår inte i begreppet.

Så  länge  de  tjänster  eller  produkter  som  skapas  är  få  till  antalet  verkar 

verksamheten ingå i definitionen. Reklambyråer är ett gränsfall då deras verksamhet 

ofta består i produktion av kulturell art men med annat syfte. I uppsatsen inkluderar vi 

reklambyråer i definitionen. Kärnan är ”näringar som skapar kulturellt värde”,  vilket 

uttryckts enligt följande; 

”skapande av original/innehåll och produktion av enstaka el.flera.” 
(Bager-Sjögren & Kolmodin, 2009 s 21)

Tillväxtanalys förslag till definition sammanfattas i följande punkter:

• Kulturnäringar bör användas som namn istället för kreativa näringar
• Kulturnäringar kan identifieras i befintlig statistik
• Fokus ligger på produktion av kulturprodukter/tjänster
• Distribution och konsumtion är inte inkluderade 
(Bager-Sjögren & Kolmodin, 2009 s 29)

Anne Kolmodin, en av författarna till rapporten ovan, ger via e-post följande besked: 

”Kulturnäringar har inte slagits fast som en nationell definition. Så rent  
formellt finns ingen gemensam definition av sektorn. Som du säkert redan vet  
använder regionerna flera olika begrepp så som kreativa näringar, kulturella  
näringar, kulturnäringar och upplevelseindustrin osv. Även om två regioner  
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använder samma begrepp kan de ha valt att inkludera olika branscher i den.  
Den av oss föreslagna definitionen är relativt smal vilket var avsikten, då 
tanken var att merparten av regionerna åtminstone har denna kärna i sina  
definitioner” (Kolmodin 2011)

2.2  Det sociologiska perspektivet
Maula (red 2009 s 19) har påpekat att det inte finns något lämpligt ord på svenska för 

empowerment inom  sociologin.  Ibland  använder  man  begreppen  ”egenmakt”  eller 

”hjälp  till  självhjälp”.  Ett  annat  ord  som  ofta  associeras  med  empowerment  är 

”styrkeperspektiv”. Det innebär att styrkan finns inom individen och dennes närmiljö. 

Dessutom anses att empowerment har tre dimensioner: 

att utveckla en mer positiv uppfattning av sig själv
att samla kunskap för att kritiskt granska den sociala och politiska miljön
att utveckla mer funktionella kompetenser

En  enkel  empowermentmodell  (Maula,  red  2009  s  45)  som  inkluderar  både  ett 

socialvetenskapligt-  (teoretiskt)  och  rationellt  (praktiskt)  perspektiv är   problem-

lösningsmodellen. 

Aktuellt tillstånd Hinder och resurser Önskat tillstånd

---------------------------------------------------------------------------------->

Figur 1. Problemlösningsmodellen (Maula, red 2009 s 45)

Modellen används för att hjälpa människor som redan har ett problem. Men Maula 

(red, 2009 s 102) menar att de flesta människor har kapacitet att lära sig om livet och 

använda denna kunskap när den krävs. Detta kallas empowerment genom lärande.

Lärande är det viktigaste som händer i  interaktionen mellan individen och 

dennes miljöer (familjen, skolan, arbetsplatsen). Maula (red 2009 s 232) tillägger att 

empowerment handlar om att upptäcka och utveckla individens fulla potential. Synen 

på individens förändringsmöjligheter leder till en fråga (Maula, red 2009 s 239):

”Vem ska bestämma åt vilket håll individen ska förändras?”

Författaren anser att individen antingen kan bestämma själv, att beslut fattas av andra 

som sedan tvingas på individen, eller att individen fattar beslutet med hjälp av andra.
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2.3 Det organisatoriska 
perspektivet

2.3.1 Empowerment

Ax m.fl. (2009 s 52) skriver att intresset för företagskultur och lärande även medfört ett 

intresse  för  medarbetarskap  (”empowerment”).  Medarbetarskap  handlar  om 

”demokratisering  av  arbetslivet”.  Anställda  ska  kunna  påverka  sitt  arbete,  ha 

befogenheter och inflytande i  fråga om arbetsplatsens utformning,  arbetsutförande, 

investeringar, tillsättning av chefer och anställningsförhållanden. Medarbetarskap sägs 

vara en strategi för att öka engagemanget och viljan att göra ett bra jobb.

Åsikten delas av Kinlaw (1995 s 11) som har översatt begreppet ”empowerment” 

till  ”medarbetarskap”.  Han  anser  att  empowerment  är  ett  begrepp  centrerat  kring 

”power”, det vill säga makt. Kinlaw (1995 s 15) utgår från företagens behov att med lägre 

kostnad producera mer genom att anställda på den operativa nivån får mer inflytande.

Kinlaw (1995 s 18-30) skriver också att medarbetarskapsprocessen är en metod 

som hjälper företaget att överleva och ständigt förbättras genom att ge större inflytande 

till de som visar kompetens. Detta kommer att kräva strukturella och systemrelaterade 

förändringar  i  företaget:  så  som  att  förkorta  kommunikationslinjerna,  förändra 

belöningssystemet  och  satsa  mer  på  kompetensutveckling.  Det  leder  till  att 

chefsrollerna förändras så att chefer i högre grad blir tränare, lärare och problemlösare. 

Kinlaw påpekar att medarbetarskapsprocessen inte är individuell. De anställda måste 

samarbeta och vara insatta i  varandras arbetsuppgifter.  Dessutom måste kunder och 

leverantörer  också  delta  i  processen.  För  att  företaget  ska  lyckas  med  detta  krävs 

engagemang och förståelse både från chefer och anställda. Slutligen anser Kinlaw (1995 

s 51-70)  att medarbetarskap inte är avsett att öka personalens valfrihet eller främja 

demokratiska principer inom organisationen. Det viktigaste är utbildning, kompetens-

utveckling, ömsesidig kommunikation samt ansvarstagande, kreativitet och samarbete.

2.3.2 Medarbetarskap

Hällström & Tengblad (2006 s 10-12) definierar medarbetarskap på helt annat sätt och 

beskriver det som:

 
”hur medarbetare hanterar relationer till sin arbetsgivare och till 
det egna arbetet”. 

De anser  att  alla  personer  som ingått  ett  anställningskontrakt  är  medarbetare  och 

tillsammans måste utveckla ett gott medarbetarskap. Då ställs högre krav på en chef än 

på  medarbetarna  eftersom en  bra  chef  måste  vara  skicklig  på  både ledarskap och 

medarbetarskap.  Ansvaret  behöver  vara  kopplat  till  medarbetarnas  utveckling  och 

kompetensnivå. Stefan Tengblad (2003 s 147-155) skriver att utveckla ett självständigt 
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och ansvarstagande medarbetarskap är:

”… en gradvis process som förutsätter organisatorisk och individuell mognad 
och ömsesidig tillit”. 

Utifrån hur självständigt och ansvarstagande medarbetare utför sitt  arbete har fem 

former av medarbetarskap identifierats.

Figur 2. Medarbetarskapstrappan visar sambandet mellan tillit och förmåga
till ansvarsfullt beteende. Medarbetarskapet ökar gradvis mot trappans topp.
(Tengblad 2003 s 155)

Traditionellt  medarbetarskap  betyder att  arbetsledarfunktionen har hållits  intakt 

och medarbetarrollen har förblivit passiv. Uppdelning mellan arbetare och tjänstemän 

är strikt och känslan av samhörighet med övriga delar av organisation är svag. Detta 

leder till lojalitetsbrister mellan anställda och organisationen. Ledarskapet som utövas 

är så pass traditionellt utformat att inga förutsättningar skapas för att utveckla ett mer 

aktivt medarbetskap. Detta är att betrakta som ”chefsskap”.

Organisationsorienterat  medarbetarskap betyder  att  medarbetarnas  ansvars-

tagande är tydligt definierat och kontrollerat av ledningsfunktionen och gemensamma 

rutiner  i  organisationen.  Ofta  kopplas  beslutsbefogenhet  till  genomförd  personal-

utbildning och hur noga man följer organisationens rutiner. Ansvarsfördelningen ger 

utrymme för initiativ och ansvarstagande utan att medarbetarna känner sig pressade. 

Organisationsorienterat medarbetarskap kritiseras eftersom det ofta samman-

faller med införande av större kostnadsbesparingar. Chefsuppgifter överförs till med-

arbetarna utan att de får högre lön. Dessutom kritiseras ”trappsteget” för att handla 

mer om att få anställda att känna att de har större ansvar och inflytande än de har.

Grupporienterat  medarbetarskap  utmärks  av  en  relativt  stor  tilltro  till  att 

medarbetare,  organiserade i arbetsgrupper, kan vara effektiva om de ges autonomi att 

planera sitt  eget arbete.  Denna form av medarbetarskap baseras på grundsynen att 

medarbetare vanligtvis kan, och vill,  ta ansvar i arbetet och att grupptryck utgör en 

positiv faktor i sammanhanget. Nackdelen med gruppbestämmande anser Hällström & 

Tengblad (2006 s 42-43) bland annat är anpassningsbara ”ja-sägare”.
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Individorienterat  medarbetarskap  kännetecknas  av  att  medarbetare  utför  sina 

arbetsuppgifter relativt självständigt och att de har förmåga att ta ansvar. Framförallt 

inom  kunskapsföretag  och  i  professionella  grupper  inom  den  offentliga  sektorn 

förekommer Individorienterat medarbetarskap. Ett problem som Hällström & Tengblad 

(2006 s 29) identifierade i en studie vid en arbetsförmedling var att individorienterat 

medarbetarskap kan motverka införande av grupporienterade arbetsformer.  Det var 

svårt för medarbetare att gemensamt ta ansvar i grupp och utveckla organisationen. 

Chefslöst  medarbetarskap innebär  enligt  Tengblad  (2003  s  154)  att  medarbetare 

måste utföra traditionella chefsuppgifter och att beslutsfattandet i regel får en kollektiv 

prägel. Det är svårt att hitta former för effektivt beslutsfattande och att finna en balans 

mellan kulturella,  sociala  och ekonomiska aspekter inom verksamheten.  Detta kan 

resultera i:  svårigheter att ta tillvara på medarbetarnas erfarenheter och synpunkter, 

oklara anställningsvillkor, vilket i sin tur kan resultera i maktspel, dold kommunikation 

samt förnedring och plötsliga avskedanden. Hällström & Tengblad (2006 s 67)  skriver 

också att det är krävande att befinna sig högt upp på medarbetarskaptrappan, något alla 

medarbetare inte klarar.  Därtill  anser Tengblad (2003 s. 18-19) att föränderligheten i 

arbetet är överdriven. Påståenden som:

”Hierarkier förväntas bli till nätverk, livslånga anställningar bli temporära,  
värdeskapande virtuellt och så vidare” 

kritiseras som oförnuftiga och orationella.  Utvecklingen i arbetslivet anser Tengblad 

(2003 s 113) är långsammare och inte kan resultera i att:

”framtidens arbetsgivare kommer mest att likna en paraplyorganisation för  
virtuella frilansare och enmansföretag som bara har ett varumärke, ett  
visionsmanifest och en hemsida gemensamt”.

Tengblad menar att de moderna teorierna inte alltid speglas i verkligheten där tradition 

och vana är starka krafter i organiserandet av personal. 

”I medarbetarskap ingår grad av ansvarstagande och förmåga att arbeta  
självständigt” (Tengblad 2003 s 15)

Chefslöst medarbetarskap har, enligt Hällström & Tengblad, sin engelska motsvarighet 

i  begreppet  ”employeeship”  (2006  s  76-79).  De  beskriver  medarbetarskap  som  en 

process som kan utveckla organisationer genom satsningar på decentraliserat ansvar 

och bemyndigande (empowerment) av medarbetare.  Medarbetarna tar en mer aktiv 

roll och större ansvar. De grundläggande faktorerna är sålunda:

engagemang, samarbete och ansvarstagande.
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Hällström & Tengblad (2006 s 99 f) skriver också att de tre egenskaperna som krävs inte 

kan framtvingas av ledningen eller organisationen i sig. Ett medarbetarskap kan inte 

utvecklas enbart genom ”empowerment”, eftersom det redan är anpassat efter den egna 

organisationen och individerna i denna. Vid studier av ett mindre kunskapsföretag har 

man sett att ansvar handlar om ett positivt engagemang. Men för att individen skall vilja 

ta på sig ansvar måste ansvarsfördelning vara tydlig. Hällström & Tengblad (2006 s 161- 

170) urskiljer fyra komponenter som är viktiga för ett gott medarbetarskap. 

engagemang, kompetens, involvering och samverkan.

Figur 3. Medarbetarskapets komponenter. (Hällström & Tengblad 2006 s 170)

Att ta ansvar ger engagemang i arbetet samt ett intresse av att lära sig mera, vilket i sin 

tur leder till personlig kompetensutveckling. Med högre kompetens finns möjlighet att 

påverka sitt arbete, bli mer involverad och ställa krav på samverkan. 

Hällström & Tengblad (2006 s 112 f)  identifierar ett antal  hinder som står i 

vägen  för  medarbetarskapets  utveckling.  De  delas  in  i  motverkande  respektive 

pådrivande faktorer.

Motverkande faktorer

Medarbetarnas arbetsbelastning är mycket stor
Det råder otydlighet kring ansvar och befogenheter
Det finns brister i kommunikationen av mål och visioner
Det finns en brist på öppenhet och förtroende mellan chef och medarbetare
Ägarstrukturen är problematisk
Ledningen underskattar medarbetarnas behov av återkoppling
Organisationen är under alltför kraftig påverkan av postmateriella  
värderingar

Pådrivande faktorer

Det tas hänsyn till företagets storlek
Det finns en synlighet i organisationen
Den egna prestationen är märkbar
Det finns ett kamratskap bland medarbetarna
Det finns en vilja till ansvarstagande och en initiativförmåga
Organisationen präglas av en entreprenörsanda
Medarbetarna betraktas som den viktigaste tillgången i organisationen

(Hällström & Tengblad 2006 s 113)
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En av de pådrivande faktorerna är kamratskap. Hällström & Tengblad (2006 s 111) anser 

att kamratskap kommer att bli  allt viktigare i  framtiden eftersom medarbetare som 

stöttar varandra och skapar en bra arbetsmiljö gör att arbetet utförs på ett kreativt och 

idérikt sätt.

Ackerman menar att  ett  fungerande medarbetarskap uppnås först  om stöd 

finns hos individen, i arbetsgruppen och i organisationsstrukturen. Med organisations-

strukturen menar han att en öppen flervägskommunikation och en icke hierarkisk 

ledning  med  intresse  för  medarbetarna  finns.  Andra  förutsättningar  Ackerman 

definierar är en företagskultur som är öppen med små inslag av intern konkurrens, 

byråkrati, administration och kontroll. Han konstaterar slutligen (2007 s 29): 

”att ansvarstagande utvecklas bäst i icke hierarkiska organisationer där  
människor känner att de har möjlighet att påverka sitt arbete.”

2.3.3 Kritiska röster varnar

Tengblad (2003 s 95) beskriver att Bogus Empowerment (ett begrepp myntat av Joanne 

Ciulla)  ger  stor  självständighet  till  medarbetaren  så  länge  denne  följer  ledningens 

intentioner  -  annars  griper  den  snabbt  in.  Mer  kritik  kommer  från  Östman 

(andrahandsuppgifter från Tengblad 2003 s 136) som skriver att empowerment blivit en 

omtyckt managementteknik för att få medarbetarna att ta större ansvar för uppgifter 

som definierats av ledningen. Dessutom skriver Ackerman (2007 s 72) att oklara mål 

även kan få självständiga medarbetare att dra åt olika håll. Är medarbetaren med och 

påverkar målsättningen kan denne  ”lättare ta med sig hjärtat in i  projektet”.  Owe L. 

Johansson  på Örebro Universitet  nämner att  människor behöver  ”myndigförklaras” 

även i arbetslivet för att kunna använda sitt förnuft, återger Tengblad (2003 s 36).

2.3.4 Kraven på ledarskapet

Hällström & Tengblad (2006 s 109 f) påpekar att ledarens roll är viktig. En ledare måste 

se varje individ och identifiera vilken kompetens han/hon behöver och besitter samt se 

den talang och skicklighet som individen kan utveckla. Där krävs även en helhetssyn 

där företagets kontext och värderingar vägs in. ”Medarbetarskap är inget som kommer  

flygande och landar på ditt bord” anser Hällström & Tengblad (2006 s 240). 

Jacobsen  &  Thorsvik  (2002  s  491)  skriver  om  Tannenbaums  skala  över 

auktoritärt respektive demokratiskt ledarskap där en auktoritär ledare styr i kraft av den 

formella positionen med belöningskontroll som sitt verktyg. Vidare på skalan har vi den 

välmenande auktoritära ledaren som använder argument för att motivera att besluten är 

viktiga. En konsulterande ledare kommer med ett förslag som medarbetaren har chans 

att diskutera innan beslut fattas. Den  demokratiska ledaren delegerar beslutsmakten 

till medarbetarna.
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2.3.5 Konstnärsmyten och företagande

Stenström (2000, s 206 - 233) konstaterar att bilden av konstskapande som romantiskt 

och enkom beroende av inspiration inte stämmer.  Planering,  kontroll,  ordning  och 

disciplin är en sannare beskrivning. De praktiska studier som hon genomfört visar att 

en allt större gemensamhet finns mellan konst och företag.

2.4 Teorisummering för jäktade
”En väsentlig del av de anställdas insats i moderna organisationer består av  
intellektuellt arbete, och det är i allt högre grad de anställdas kompetens som 
avgör hur väl organisationen fungerar. Empowerment visar sig vara en  
förutsättning för lärande organisationer, eftersom handlingsfriheten förlöser  
initiativ och kreativitet och ger de anställda tillfälle att experimentera och 
hitta nya sätt att lösa uppgifterna.” (Jacobsen & Thorsvik 2002 s 233)

3 Empiri
3.1  Empirin slår tillbaka
Några citat ur befintliga intervjuer får inleda den empiriska undersökning. Först ut är 

reklambyrån Happy F&B i Göteborg:

”- Det mesta av jobbet på Happy F&B görs i grupp. Alla har koll på vad de  
andra gör, och alla kommer med synpunkter på varandras projekt.
- Det finns en individuell prestation i den här typen av yrkesroller, men jobbar  
man ihop blir det mycket bättre. Vi har ett öppet kontorslandskap och allt  
ligger framme så att man ska se vad alla gör. Det är en väldigt bra kvalitets-
säkring, och det blir en bredare förankring, säger Anders Kornestedt.

Företaget har också valt att låta alla nyanställda få fullt ansvar i sin  
yrkesroll direkt. Ingen blir assistent eller junior, utan alla får lika mycket  
ansvar, lärandet och kvalitetssäkringen sker genom att man alltid 
arbetar i grupp.
- Det är ganska ovanligt i branschen. Men jag tror det skulle hämma 
kreativiteten hos de nyanställda att göra annorlunda, säger Anders  
Kornestedt.”  (Holmqvist 2009)

Mer  kritiska  tongångar  hörs  från  Peter  Aalbæk  Jensen,  en  av  grundarna  till

filmbolaget Zentropa:

”Jag försökte en gång samla konstnärer för ett möte och se på dem som 
medarbetare. Det är något av det mest absurda jag varit med om.”  
(översatt från danska, Redder 2011 s 14 )
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I samma artikel fortsätter Ole Fogh Kirkeby, professor i ledarskapsfilosofi vid Copen-

hagen Business School:

”Att leda konstnärliga medarbetare kräver att man accepterar en mycket stor  
autonomi”  

3.2 På kulturredaktionen
Sammandrag av samtal med Gunilla Kindstrand, medarbetare (och ledare över  
en fast tjänst) i sin roll som kulturredaktör på Gefle Dagblad. Genomfört 31:e  
oktober 2011. Texten har lästs, kommenterats och förtydligats av henne den 1:e  
november 2011.
Tidningsbolaget  GDAB Aktiebolag  är  dotterbolag till  GävleTidningar  AB som ingår  i  
koncernen MittMedia. Under 2010 uppgick omsättningen till 195.578 tkr vilket är mycket  
mer än år 2009 och tyder på att företaget befinner sig i tillväxt. Antalet anställda ökade  
från 57 (2009) till 86 (2010). 2010 uppgick resultat till 19.478 tkr. Det är cirka fyra gånger  
mer än 2009. (allabolag.se)  

-  Det finns två intressanta exempel på hur de allt bredare kreativa näringarna också 

föder nya sätt  att  se  på arbetskraft:  Björn Lundén Information AB  i  Näsviken och 

Monitor  i  Hudiksvall.  Monitor  startades  av  två  bröder  i  en  källare.  De  var  tidiga 

datorpionjärer och växte oerhört fort, med hjälp av studenter (enligt hörsägen). Nu har 

den ena ägaren trätt in i en annan roll och den andra har sagt ungefär så här: jag har fått 

de pengar jag behöver i livet, nu får ni dela på vinsten. Men på ett villkor: att ni gör ett 

poängsystem över vem som ska ha mest. Så personalen bedömer varandra varje år. Det 

här är uppmärksammat för det ställer våra idéer om kollektiv och ansvarstagande på 

spel. Vad innebär det egentligen att vara anställd på ett sådant företag? Vad är piska och 

vad är morot. När blir moroten en piska?

- På Björn Lundéns företag/.../ lönesätter sig personalen själva och bestämmer själva 

hur  mycket  dom  ska  jobba.  Det  handlar  om  att  han  litar  på  de  sociala 

överenskommelserna, vad jag förstår. Jag tror inte att det är en slump att bägge de här är 

i Hälsingland. Där finns en annan tradition av fri tolkning av företagsamhet.

- På pappret är kulturreportern Sanna Wikström och ett gäng frilansare underställda 

mig - men nu funkar det inte så i praktiken. Det går inte att bedriva bra redaktionellt 

arbete på det sättet. Den här redaktionen är så extremt liten så därför måste man ha en 

platt organisation. Jag har tidigare i livet varit med och drivit större verksamheter där vi 

prövat att arbeta med platta strukturer. Det kanske mest intressanta är Folkteatern på 

80-talet när vi,  som jobbade där,  inte hade någon chef  utan gjorde om oss till  ett 

kooperativ. Ambitionen var att förlösa den konstnärliga energi som mycket lätt kuvas 

och misstrivs i ett traditionellt hierarkiskt system. Då hade vi omröstningar, lika lön 

osv.  Försöket  blev  politiskt  omdiskuterat  eftersom det var en  offentligt  finansierad 

organisation och där är det viktigt att det finns någon att hänga om något går fel. Vi 
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blev till  exempel  uppvaktade av riksdagens kulturutskott som tyckte vi  omedelbart 

skulle sluta att tolka systemet på vårt eget vis. Vi hade en konstnärlig ledare, men alltså 

ingen egentlig chef. Det var fem som var chef och ca. 30 anställda men alla beslut togs 

kollektivt. Det ledde faktiskt till ett arbete på högre konstnärlig nivå än tidigare. Men 

det utlöste också mycket kritik. Flera som jobbade menade att de aldrig fick känna sig 

helt lediga under den här perioden.

- Den penningpott som ska gå till frilansare, märkt inköpt material, krymper hela tiden 

generellt i svensk tryckt media. Framförallt handlar det om recensioner, och mest av 

böcker. Intervjuer, artikelserier, och liknande tar såpass lång tid att det inte kan läggas 

ut på nån. Timpenningen blir löjligt låg, Jag har en budget som jag måste följa, men 

eftersom jag började här i juli tar jag inte ansvar för hela året. Nästa år blir mycket, 

mycket tuffare i hela koncernen. Det är över femton tidningar i MittMedia. Jag tror att 

framtiden kommer att se mycket mera syndikering, d.v.s. att man köper in gemensamt.

Spelar medarbetarna någon roll för tidningens kvalité?

- Jättestor roll! Jag tänkte faktiskt på det häromdagen, när jag skulle bli intervjuad i en 

lokaltidning. Min bild av reportern smittade liksom av sig på min bild av tidningen, och 

det skedde mycket snabbt; hon blev en del av varumärket. Jag jobbade på TV tidigare, 

under en period av 15 år ungefär. Där blev man som programledare genast ett ansikte för 

programmet och varje ansikte fungerade som ett varumärke. Det tänkandet har spritt 

sig de senaste åren, också till perifera platser som landsortens kulturredaktioner. Det 

finns ett starkt krav på att man ska synas. Jag gör ungefär en föreläsning i veckan i Gävle 

just  nu:  Rotaryklubbar,  pensionärsföreningar,  bibliotek,  föreläsarföreningar.  Det  är 

förstås min förhoppning att det ska påverka publikens relationen till GD på ett bra vis.

-  Det  är  förvånansvärt  liten  omsättning  av  folk  här på  tidningen,  många som jag 

jobbade med här i början av 1980-talet är fortfarande kvar, vilket nog är ett gott betyg. 

På den lilla kulturredaktionen är det på sätt och vis en väldigt stor omsättning bland 

frilansarna. Det är naturligt när man byter redaktör; många hört av sig och vill skriva 

och till dom har jag sagt att efter jul kan vi ta upp diskussionen igen, för just nu måste 

jag hålla igen i budgeten.

- Journalister blir lätt länkade till tidningen, det är en sorts emotionella arbetsplatser 

med olika kulturer på olika redaktioner. När GD och Arbetarbladet slogs samman tror 

jag det förorsakade mycket smärta,  inte minst när fotoavdelningarna slogs samman. 

Tidningsbilderna är väldigt mycket av ett signum, ett sorts idiom; visualiteten har blivit 

allt viktigare. Det blir med andra ord rätt frustrerande för alla här när en skicklig GD-

fotograf presenteras i konkurrenten som "Arbetarbladets fotograf".
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- Utvecklingen med sammanslagningar och byråer är en följd av att alla i branschen 

blivit mer �utbytbara�. Jag är ju fortfarande ny och vet inte riktigt hur jag ska beskriva 

min roll. Hittills ser jag mig framför allt som en aktör som just nu befinner mig på den 

här arbetsplatsen.  Jag  är självklart  en  del  av tidningens varumärke utåt,  men mitt 

tänkande struktureras framför allt av mina egna erfarenheter i arbetslivet, inte av just 

denna tidning.

3.3 I smedjan
Sammandrag av  samtal  med  ägare  av  mindre  företag  i  smyckesbranschen.  
Företagaren  har  bett  oss  att  inte  ange  i  detalj  vare  sig  namn,  eller  verksamhet.  
Omsättning steg under år 2010 och blev dubbelt så stor som året innan. Resultatet 2010  
är  negativt  vilket  kan bero på  att  företagets  skulder  ökade med drygt  1  000 tkr  och  
anläggningstillgångar mer än femdubblades jämfört med året innan. Detta tyder på att  
företaget gjorde investeringar under år 2010. (www.allabolag.se) 

Verksamheten består av formgivning och tillverkning av smycken. Ett extra ben  att stå  
på (ca. 20% av verksamheten) är den reparation av smycken och glasögon som företaget  
också  bedriver.  Reparationsverksamheten  har  förhållandevis  jämn  tillströmning  av  
beställningar i kontrast till huvudverksamheten som är betydligt mer säsongsbetonad.  
De senaste två åren har tre personer  varit kopplade till firman; ägaren, en agent och en  
person i produktionen.

Ägaren  arbetar  med  kundkontakt,  hanterar  beställningar,  sköter  daglig  bokföring,  

utvecklar  nya designer,  packar,  fakturerar och skickar  varor.  Dessutom hanterar  han  

produktkatalogen och genomför ibland ”säljbesök”  (med kunder  han har ”väldigt  bra  

kontakt med”). Han sköter också inköp och  hjälper till i produktionen vid behov.

Producenten jobbar med själva produkttillverkningen på ca 75%, ”hon kan komma och  

gå som hon vill” men skriver upp antalet arbetade timmar månadsvis. Detta gör att hon  

och ägaren  inte  alltid  är  på  plats  samtidigt  men ger  också producenten  stor  frihet.  

Denna  position  har  det  inte  alltid  funnits  behov  av,  då  har  ägaren  haft  dubbla  

arbetsuppgifter.

Agenten är inte anställd utan egenföretagare. Han arbetar med att sälja in företagets  

kollektion till återförsäljare samt skaffa nya återförsäljare. Han får provision på arbetet  

och företräder också flera andra varumärken i olika branscher. Agenten kollar alltid med  

ägaren innan han kontaktar en ny möjlig återförsäljare. Ägaren har mer återkommande  

”kontroll” av agenten än producenten; ”I ett dåligt scenario skulle han kunna förstöra  

relationen till mina kunder”. ”Han är ju driven – så det här är inte något problem”.

- Medarbetarskapet har utvecklats efter allas behov. Vi är två personer i lokalen, det går 

inte att vara chef och anställd som det kanske är i en större organisation, annat än att 
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det är jag som ger direktiven för vad som behöver göras. Men jag är inte en ledare på det 

viset utan jag måste ge ifrån mig lite grann, så att hon får lite valfrihet, för att det ska 

fungera.  Jag  tror  inte  hon  går  till  jobbet  på  det  viset  som  en  fabrikarbetare  eller 

kassörska på konsum gör.  Hon är stolt  över det hon gör,  över sina arbetsuppgifter. 

Friheten jag ger henne får jag tillbaka genom att hon mår bra – hon är aldrig sjuk 

(sjukdom  är  dåligt  för  ett  litet  företag,  det  blir  katastrof).  Det  blir  mer  som  en 

kompisrelation – även om vi inte umgås på fritiden. Det går inte vara auktoritär chef här 

och gå och peka. Jag vet inte hur en chef är – jag har alltid varit min egen. Ett tag var jag 

anställd på en liten firma och där var det precis som här.  Jag är entreprenör och vill göra 

det jag tycker är roligt och det jag tycker jag är bra på.

- Ska jag vara riktigt ärlig så kan det vara både bra och dåligt. Jag tror att producenten 

utvecklas mer om hon är här en fast tid – säg att hon slutar kl. fyra men är klar vid tre 

kanske det kan väcka ideer när hon går omkring här, eller om vi bara har en diskussion. 

Man kan få idéer när man är sysslolös. Jag tror hon är här, gör vad hon ska, sen åker hon 

hem. Ekonomiskt kanske vi inte riktigt tar tillvara på alla de idéer  - mina idéer tar vi till 

vara på,  det är ju mitt företag – men producentens idéer – de kommer kanske inte 

riktigt fram. Men nuvarande system fungerar så otroligt bra. Det finns en risk om hon 

måste vara här vissa tider, efter att hon har fått den här friheten, då blir det kanske 

hämmande; att hon inte mår så bra, blir mer stressad. 

Det är väldigt svårt att ta tillbaka ansvar. Det är en sak att säga: ”Vi har så mycket att 

göra – du måste vara här mer” – det accepterar hon oavkortat,  hon kan lätt arbeta 

övertid - men att hon skulle vara här bara för att få chansen att spåna mer – det skulle 

nog vara rätt svårt för henne att acceptera, tror jag.

3.4 På teaterbalkongen
Sammandrag av samtal med Jonas Elverstig, intendent (ledare) på Gävle Teater, 
28  okt  2011.  Verksamheten  består  av  sex  personer  fördelade på  fem tjänster.  Därtill  
kommer ett 30-tal personer vid föreställningar. Dessa är timanställda. Arbetsgivare är  
den ideella Gävle Teaterförening som i sin tur har uppdrag av Gävle kommun att sätta  
verksamhet  på  Gävle  Teater.  Teatern  har  ingen  fast  konstnärlig  personal  –  alla  
föreställningar är gästspel. 

-  Det  är  en  liten  arbetsplats.  Vi  är  så  få.  Men  det  är  hela  tiden  en  dialog  om 

arbetsuppgifterna, alla har ändå tydliga uppgifter och ansvar.  Det är på sätt och vis 

skönt att vi är så få, för då kan vi ha den löpande dialogen hela tiden, om det uppstår 

frågor om olika ansvarsområden eller olika prioriteringar. Jag tycker nog att det funkar 

bra idag, när det gäller just den delen.

- Kommer det ofta initiativ från dina medarbetare?

- Ja, absolut , det gör det, det ser jag som positivt.
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-  Jag  kommer,  tillsammans  med  den  som  jobbar  med  löpande  ekonomi,  gå  in  i 

budgetarbetet  för nästa  år.  Annars  kan arbetsuppgifterna handla om utveckling  av 

hemsidan,  tillsammans  med  kommunikatören.  Jag  gör  ju  ganska  många  grejer 

tillsammans  med  de  andra  medarbetarna,  det  jag  kanske  mest  gör  själv  är 

programresearch och programläggning, kontakter med artister och skådespelare. Sen, 

när  det  väl  är  ”bestämt  att  Dramaten  kommer  hit”  blir  det  en  process  mellan 

scenteknisk personal och den ensemblen för att se hur man löser det praktiska på bästa 

sätt.

- Det börjar det bli dags att börja jobba på den verksamhetsplan som ska gälla från 2014. 

Tendensen handlar ganska mycket om delaktighet från publik och medborgare – att 

vara lyhörda för det och  att vara öppen för ett större ideellt engagemang från volontärer 

(i.o.m att  vi  är  en  ideell  förening).  Vi  har också  börjat  med  fokusgrupper,  för att 

diskutera hur man tycker det är när man kommer hit första gången, vad som är bra eller 

dåligt  med  bemötandet,  hur  man  tycker  kommunikationen  mellan  Gävle  Teater-

förening och medborgarna fungerar samt det som visas på scen. Det tycker jag är en 

tendens i samhället överhuvudtaget och någonting vi måste vara lyhörda för. Det gör 

det mycket mer intressant att arbeta när man har en större kontakt med människorna 

som är utanför huset och människorna som aldrig varit här.

- Låt säga om femton år tror jag inte det kommer vara på samma sätt. Då kommer det 

inte  finnas  den  konstnärliga  ledaren,  eller  konstnärliga  gruppen,  på  kultur-

institutionerna som sätter agendan, vad det är ”ni som bor här kommer få ta del av och 

se”. Där tror jag publiken kommer att ha en starkare röst. Man kanske organiserar sig i 

till  exempel en danspublikgrupp som kommer med sina önskemål om varför de vill 

komma hit. Det vore väldigt dumt, tror jag, att inte följa de tendenserna. Förmodligen 

kommer det innebära att vi har en ännu bredare repertoar och fler möten mellan olika 

smakinriktningar – och det tror jag alla vinner på.” 

Följande komplettering gjordes 7:e november 2011 via e-post

-Som svar på dina andra frågor tror jag att kulturnäringarna har en kultur där man till 

större del är medskapare av produkten. Om inte medarbetarna involveras kommer de 

inte att känna, ha ett hjärta för det vi gör. Eget handlingsutrymme ger också ett stort 

ansvar.

3.5 Bakom scenkonstens kulisser 
Sammandrag  av  samtal  med  Marcus  Hellsten,  Folkteatern  Gävleborgs  
kommunikationsstrateg  (medarbetare  utan  ledaransvar).  Enligt  Landstinget  
Gävleborgs årsrapport hade Stiftelsen en omsättning på 28 000 tkr (varav 18'' var bidrag  
från landstinget) och gjorde ett resultat på +1 000 tkr. I genomsnitt var det 28 anställda  
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under 2010. (lg.se s 52)
Den mötesflora det refereras till i texten finns bifogad som bilaga i slutet av uppsatsen.

- Om man räknar årsverken så ligger vi på 27-28, och det är ungefär hälften av hur 

många vi  var på  åttiotalet.  Folkteatern  bildades  1983  och  då  var  det  52  årsverken. 

Medarbetarnas ansvarsområden har blivit mer och mer tydliga genom att vi har en så 

liten stab numera.  Det kräver mycket mer av medarbetarna i  fråga om eget ansvar. 

Omvärlden har ungefär samma måttstock och förväntningar som på åttiotalet men vi 

kan inte riktigt leva upp till det längre.

- Teaterchefen utser konstnärlig ledare, vi har ett delat ledarskap men den konstnärlige 

ledaren är underställd teaterchefen. Vi har avdelningschefer för administration, verk-

stad och den konstnärliga verksamheten som sitter i ledningsgruppen tillsammans med 

de  kompetenser  teaterchefen  tycker  sig  behöva  där.  Sen  har  vi  ett  väldigt  stort 

deltagande från alla anställda i alla beslutsprocesser vilket folk ofta reagerar på; ”Oj, 

vilken mötesstruktur ni har!” Till synes kan det vara mycket möten men vi tror att det är 

av stor vikt för att kunna skapa så goda förutsättningar för verksamheten som möjligt. 

- För de konstnärliga besluten har vi först ett  konstnärligt forum där idéer föds och 

planteras. Där är det obligatoriskt för all konstnärlig personal att närvara men öppet för 

alla på teatern som vill vara med. I vissa fall blir det obligatoriskt för alla när man anser 

att frågan har så stor vikt. Beroende på arbetsbelastningen på de andra så är det ett 

relativt stort intresse även från de ”icke obligatoriska” att närvara. I det  konstnärliga 

forumet läggs det in de idéer som kommit från  konstnärliga  rådet,  från en enskild 

skådespelare eller nån annan personal. Forumet resonerar kring den här idén – anser 

man att idéen har bärighet så skickas den ”upp” till det konstnärliga rådet som i sin tur 

får ”förfina” idéerna och undersöka förutsättningarna konstnärligt. Sen kommer idéen 

upp i repertoarrådet där man undersöker de praktiska förutsättningarna. I rådet får alla 

avdelningschefer yttra sig om vad som funkar eller inte och lämnar ifrån sig ett ja eller 

nej till ledningsgruppen som fattar de slutliga besluten. En ”idé” kan vara ett förslag på 

en pjäs, ett seminarie eller  vad som helst som är en del av vår verksamhet. Hela tanken 

med den här mötesstrukturen är att förslagen ska komma ”underifrån” och förankrats 

som genomförtbart av alla berörda innan beslut fattas.

- I april 2010 formaliserades mötesstrukturen som byggde på befintliga idéer som dock 

inte fanns nedskrivna ”på pappret”. Det är ett sätt att få med personalen. Arbetssättet 

har godkänts av alla.  Under rådande förhållanden anser jag  det vara idealiskt.  Det 

handlar också om vilka individer man har. Med de människor som jobbar här passar 

den här strukturen. Det är många som visserligen tycker det är positivt men inte är vana 

vid att arbeta med så mycket delaktighet. Vi hävdar att det är det mest effektiva utifrån 

de ramverk vi har.
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-  Vi  strävar  efter  att  inte  hamna  i  fabriksstrukturen  där  dom  olika  delarna  i 

verksamheten inte har någon relation till varandra. Det är vi för små för – vi måste ha 

en organisk struktur där alla måste ha perspektiv på hela verksamheten. All personal 

ska få möjlighet till nya perspektiv – vi har interna seminerier för det.

- Vi har rätt mycket tillfällig personal som kommer in i samband med att man gör en 

specifik produktion. Många funktioner, det kan vara scenograf, maskör o.s.v, finns inte 

längre i vår stab av ekonomiska skäl utan kommer inhyrd under två eller tre månader 

med ett specifikt projekt. Där har vi fantastisk tur som ligger så nära Stockholm så vi 

kan ha personal som dagpendlar.

- Att det är så viktigt för vår verksamhet att ha den här medarbetardelaktigheten beror 

på att vi är så få. Det krävs så mycket av var och en. Vi är kända för att ha en konstnärlig 

kompetens hos all vår personal,  oavsett om man jobbar konstnärligt, tekniskt eller i 

administrationen. Det kollektiva arbetet är såpass viktigt, och jag tycker man kan se det 

”skina igenom” i våra uppsättningar.

- Det vilar mycket på var och en av medarbetarna, man har rätt stora friheter. Frihet 

under ansvar. Nu är det här en ganska välsvetsad organisation och jag har aldrig varit 

med om att någon glidit utanför sina ramar. Även om de inte alltid är uttalade så är 

ansvarsområdena tydliga. Det ekonomiska ansvaret ligger hos respektive avdelnings-

chef  eller avdelningsansvarig,  som vi  väljer att  kalla dom.  Varje produktion har en 

separat  budget  som  producenten  ansvarar  för.  Producenten  behöver  inte  vara 

avdelningschef  men är  ändå  tilldelad  budgeten  som producenten  i  sin  tur delar  i 

ekonomiska ramar för t.ex. scenograf, maskör o.s.v som den personen i sin tur får jobba 

med. Det är ett pussel.

- Vi har en del som har jobbat här sedan 1983, då teatern startade.  Alltid i  kreativa 

processer  är  man  beroende  av  medspelare  och  då  är  trygghet  och  tillit 

grundförutsättningar för det. Nu jobbar vi måndag till fredag. Men om vi tittar på våren 

lutar det nog åt att vi jobbar tisdag-lördag.

3.6 I Järnvägsmuseets vänthall
Sammandrag av samtal med Robert Sjöö, ledare på Trafikverkets resultatenhet  
som  bl.a.  arbetar  med  den  bevarande  och  publika  verksamheten  på 
Järnvägsmuseet i Gävle. Den publika verksamheten omsatte 7 960 tkr med ett resultat  
på - 9 000 tkr 2011. Under året var det ungefär 26 årsverken fördelat på 35 personer samt  
fem ideella årsverken från Vänföreningen. Budget för 2012: 26 300 tkr. (Sjöö 13 jan. 2012)

- Var och en av medarbetarna har dels ett definierat ansvar men också en stor frihet 

inom  sitt  eget  ansvarsområde.  Det  är  väldigt  kreativt,  speciellt  inom  den  publika 
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verksamheten så är det rent nödvändigt.  Vi  gör det mesta själva.  Vi har en anställd 

skådespelare,  men  en  skådespelare  gör  ingen  föreställning,  så  den  tjej  som  är 

programansvarig blir en av huvudaktörerna den här veckan. Det dyker upp på något 

möte ”skulle man inte kunna – jo det skulle man” och marknadsföraren kan rycka in 

och  vara  någon  i  det  här  sammanhanget  också.  Initiativen  kommer  från  alla i 

organisationen –  det  är  också  ett  sätt  för en  liten  verksamhet  att  klara  av  sådana 

situationer.

- De förslag som kommer i nästa verksamhetsplan känner man ofta igen eftersom man 

varit med och kommit med förslag – det är lättare att tycka det målet är rimligt och 

roligt att jobba emot än om det är något som ”dom där” har kommit på.

- Vi har ett kulturarv så vi måste ha dom som är duktiga på att bevara och registrera 

föremål, dom som är duktiga på tekniken – vi har två lokförare (som kan köra ånglok) 

och två  fordonstekniker (mekaniker)  – dessutom några tillfälligt anställda med den 

kompetensen.  Arkivarie,  bibliotekarie  och,  på  andra  sidan  stan,  mycket  avancerad 

fordonsrestaurering, med en oerhört skicklig målare och möbelsnickare. Där köper vi 

också  in  tjänster,  eftersom  vi  inte  kan  hålla  alla  anställda.  Det  är  också 

kompetensöverföring.  I  den  publika  verksamheten  har  vi  programansvarig, 

marknadsförare,  pedagog,  skådespelare  och  receptionspersonal  och  special-

arrangemang sen går väldigt många över gränserna. Vid jättestora arrangemang räcker 

inte den publika gruppen till. Två gånger om året brukar vi ha dagar då i stort sätt all 

personal arbetar publikt, det är ganska roligt, då får man göra något helt annat. Den 

som jobbar i arkivet kan få ansvar för parkeringen eller något sådant där. Det där är 

naturligtvis frivilligt men det är snarare så att om någon inte fick vara med så skulle den 

bli jätteledsen.

- Det är väldigt mycket hjärta i verksamheten, baksidan med det är att det kan bli  för 

mycket hjärta, att det kan vara svårt att skilja sin professionella roll från sin emotionella. 

Men det positiva överväger och vi kan t.ex. byta riktning – och det kan man bara göra 

om alla är med på tåget. Man kan inte peka ut att ”nä, du ska inte göra ett sådant här 

arrangemang utan ett sådant här” och är personalen inte med då så går det inte. Det är 

helt omöjligt. Därför måste man följas åt och vara väldigt med som medarbetare.

- Vi gör ju medarbetarundersökningar i trafikverket och konstaterar ett ganska stort 

glapp  mellan  medarbetaren  ute  i  verksamheten  och  den  yttersta  ledningen  i 

trafikverket.  Inom resultatenheten är det dock ”jättebra värden.” Det är skönt att vara 

chef över en sådan verksamhet där medarbetarna trivs. Men det är klart, när hjärtat är 

med så mycket så säger man vad man tycker i alla lägen och det gäller att hantera det 

också. Har man högt i tak så ska man tåla sådant.
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- Jag hävdar att det här är en väldigt kostnadseffektiv verksamhet och jag påstår att en 

del i den effektiviteten är att vi har det här medarbetarskapet där man är med ute i 

processen. För att producera en ny utställning brukar man lägga en miljon, men i en 

kreativ process,  om man inte har den där miljonen,  kan medarbetarna komma på 

väldigt smarta saker. Det är nån som känner nån som känner nån. Vi har konstaterat att 

det blir ganska dyra besök om du ska bygga jättestora, fina utställningar flera gånger om 

året. Då är det bättre att arbeta med arrangemang, och arrangemangen bygger på att 

medarbetarna är delaktiga.

- Några har s.k. förtroendetid. Då kan man i princip jobba när man vill, men alla har 

flextid och vi har inga stämpelur. Men det är väldigt schysst för gruppen att man har en 

flexram, ”inom det här tidsintervallet så är vi här”, annars funkar inte grupperna om det 

blir helt egna initiativ. Vi har ett morgonfika vid halv nio nere i den publika delen innan 

museet har öppnat.  Där vill  dom flesta vara med – det är ofta en väldigt skapande 

process – där föds otroligt mycket idéer. Då är flera verksamhetsområden samlade på 

samma ställen. Det dyker upp massa konstiga idéer och något av det där blir plötsligt ”ja 

det gör vi”. 

-  Vilken nivå du än sitter på behöver du någon att bolla en tanke och en idé med. 

Någonstans måste beslutet fattas men det är skillnad om du fattar beslutet utifrån en 

föredragning från den som vill genomföra det, eller om du själv sitter på din kammare 

och bestämmer vad som ska göras och sen pumpar ner det i organisationen. Ska du bli 

effektiv så måste medarbetarna vara med i  planeringsprocessen,  annars blir det en 

motkraft. Det blir naturligtvis inte exakt så som förslaget ursprungligen var men det blir 

lite att man undrar ”vems idé var det här egentligen”. De flesta tycker att det var sin egen 

idé för att man varit med och bidragit.

3.7 Mellan reklam-
 byråns vita väggar
Sammanställning av samtal med Monica Johnson, produktionsledare 
(medarbetare utan ledaransvar)  på reklambyrån Lundberg&Co. Samtalet  
genomfördes 3 nov 2011.  Texten har lästs och förtydligats av henne den 8:e nov.
Lundberg&Co Reklambyrå Gävle ABs omsättning 2010 uppgick till 10.972 tkr vilket inte  
skiljer sig nämnvärt från 2009. Antalet, tio, anställda var konstant under de två åren.  
Årets resultat steg från 455 tkr år 2009 till 713 tkr år 2010. (allabolag.se)  

- Vi är en medelstor byrå med tio anställda, många sedan mer än tio år. Det är uttalat 

högt i tak där alla får tycka till, oavsett om man jobbar med ekonomin, är VD, kreatör 

eller  produktionsledare  som  jag.  Min  roll  är  mer  administrativ  och  vi  har  våra 

yrkesroller  och  ansvarsområden  men  arbetet  är  ett  grupparbete.  Vi  har  olika 

kompetenser  som  ska  komplettera  varandra  men  också  olika  åsikter  –  alla  är  vi 
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människor. En åsikt räknas oavsett vem som framför den men sen kan det till exempel 

vara formgivaren som har sista ordet, i kraft av sin utbildning, om det är en formfråga vi 

diskuterar. Vi respekterar varandras yrkesroller. Jag kan inte jobba själv i ett projekt, vi 

är beroende av varandra även om det är relativt kreatörsstyrt här – det är ju det vi lever 

på.  Men en produktionsledare kan vara minst lika kreativ med sina synpunkter och 

komma med idéer. Ibland kan vi sitta och spåna hela arbetsgruppen och då kan vem 

som helst komma med en bra idé som det jobbas vidare med. Ibland har man själv fått 

gehör för sina idéer.

- I början av uppdraget tar projektledaren fram ett underlag,  brief, för uppdraget som 

sen kreatörerna,  Art  Director och Copywriter (beroende på vilken kompetens som 

behövs i uppdraget), kommer på idéer runt. När de idéerna kommer fram skrivs det till 

exempel ut skisser som läggs på golvet och beroende på tid och uppdragets storlek, kan 

hela  byrån  tycka  och  diskutera.  Sen finns  det  vissa uppdrag  som inte handlar om 

idéarbete utan mer om produktion –  då hinns det kanske inte med någon ”öppen 

diskussion” där hela byrån ska titta. Då kanske det istället mailas en skiss ibland, ”vad 

tycker ni om det här”, inom den lilla arbetsgruppen. Målet är att alla i arbetsgruppen ska 

ha haft möjlighet att tycka i alla fall. Vi hjälps åt. Det gäller att vara konstruktiv när man 

pratar om varandras grejer för  det kan vara känsligt. ”Jag undrar om det skulle vara 

bättre om man gör såhär istället” är mer konstruktivt än ”det där tycker jag är fult.”

- Det behöver vara tydliga arbetsroller, annars blir det rörigt. Det blir svårt att jobba om 

alla är inne och tassar på varandras arbete. Alla har olika idéer och smak så nog skulle 

det märkas om man till exempel bytte ut en AD mot en annan AD. Vi har två AD:ar 

idag, och de har olika stil. Och nog kan man säga att Lundberg&Co har en stil – det blir 

kanske en form av uttryck som omedvetet finns i  väggarna.  Förr,  med Copywritern 

Tommy Lundberg som startade byrån, var vi kända för att göra väldigt bra copy med 

långa annonstexter. Hela sidor. Från att vara textintensiva har vi på senare år gått över 

till att jobba mer med bildlösningar och det är nog en naturlig anpassning i och med att 

internet och nya medier kräver snabbare kommunikation. 

- Eftersom vi tar betalt för våra idéer är det viktigt vilka medarbetare vi har, vi kan ju 

inte ha folk här  utan  idéer. Då har man ju inget existensberättande. Då dör man. Vi 

anställer inte folk som inte är kreativa. 

-  För att hålla igång kreativiteten kan vi  ibland ”speck-jobba”:  vi  hittar på idéer för 

befintliga kunder utan att ha ett uppdrag. Sen presenterar vi idéerna för kunden som i 

sin tur kanske tycker de är jättebra – och så får vi ett uppdrag.

- Ett projekt har en start och ett mål. Det är linjärt – när idéerna är gillade av kunden 

och det är dags för produktionsfas lämnas stafettpinnen över från projektledare till mig 

28



(produktionsledare). Kreatörerna är med under både idé och produktionsfas. Många 

byråer har också en originalare som ”gör ut” idéerna och står för slutproduktionen. Det 

är  olika  faser  snarare  än  hierarki. Sen  är  det  givetvis  så  att  någon  bestämmer,  en 

projektledare är kund- och projektansvarig  men i  slutändan bestämmer kunden.  Vi 

köper  ofta  in  själva  utförandet,  den  tekniska  produktionen.  Det  kan  handla  om 

inspelning  av  reklamfilm,  radioreklam,  tryck,  viss  webbproduktion  och  avancerad 

retusch av bilder – den spetskompetensen har vi inte i huset. Vi har ett nätverk med bra 

leverantörer och är fria att anlita vilka vi  vill  och testar nya ibland.  Nu ska det till 

exempel göras appar, då måste man hitta en leverantör för det.

Följande komplettering gjordes 18:e november via e-post.

- Vid rekrytering tittar Lundberg&Co på den sökandes referensjobb/portfolio och ställer 

frågor till  den arbetssökande för att bilda sig  en uppfattning om personen. När det 

gäller rekrytering för administrativa tjänster såsom projektledare, produktionsledare så 

tittar  man  på  tidigare  erfarenheter/CV,  personlighet,  personliga  egenskaper  och 

inställning  till  reklam och kommunikation.  Det händer också att personer som gör 

praktik på firman erbjuds anställning eller att man "headhuntar" personer.

-  Det  är  svårt  att  "mäta"  en  persons  kreativitet  på  annat  sätt  än  att  man  gör  en 

bedömning av tidigare jobb. Det finns ingen direkt kreativ måttstock för reklam annat 

än reklamtävlingar såsom Guldägget och Epica. 

- Är det svårt att hitta de rätta medarbetarna? 

- Ja det kan det vara. Generellt är det svårare att hitta Copy och projektledare än AD, 

originalare, produktionsledare. 

-  Den personliga kreativiteten är var och ens ansvar och intresse att underhålla.  En 

grundläggande egenskap för att vara kreativ är nog att man ska vara intresserad av 

människor och människors beteenden. Man ska nog även vara något av en visionär, ha 

en positivism och nyfikenhet.

3.8 I orkesterdiket
Sammandrag av samtal med Örjan Hans-Ers, orkesterchef (ledare), och Ingela  
Hellberg, musiker (medarbetare), på Gävle Symfoniker 8:e november 2011. 
Ingela var vid tillfället axelskadad och arbetade därför i administrationen istället för i  
orkestern.  Det  är  52  musiker  i  orkestern  och  administrationen  (2  producenter,  
notbibliotekarie, scentekniker och orkestervaktmästare). 

Örjan: - På den administrativa sidan har varje individ stor frihet. Nästan samtliga som 

arbetar runt orkestern har ickereglerad arbetstid. Man bestämmer själv när man jobbar, 

ingen stämpelklocka eller så. Det kommer sig av de oregelbundna arbetstiderna som 

gör  det  problematiskt  att  schemalägga.  Alla  vet  vad  som  ska  göras,  så  länge  man 
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levererar så  sköter man sitt  eget.  Man har sina  uppgifter och det är  ganska tydlig 

delegation på vad man ska göra.I orkestern har man 40 timmars arbetsvecka som alla 

andra men elva timmar av dom  är öronmärkta för musikernas individuella övning. De 

timmarna styr varje musiker över helt och hållet själva.

-  De andra 29 timmarna är det jag som styr över och schemalägger.  I  den klassiska 

världen är det inte så mycket frihet,  du sitter på podiet,  har din bestämda stol.  Det 

ligger noter framför dig som  dirigenten anvisar ”nu ska du spela”. Du har till exempel 

en stämledare  som är chef för   gruppen. Där är det ganska styrt. Du kan inte lämna 

repetitionen för att gå på toaletten, du måste vänta till den kollektiva pausen infinner 

sig. Du måsta sitta på din plats exakt när repet börjar – ingen prutmån på fem minuter. 

För en orkestermusiker är dom 29 timmarna ganska statiska.

Ingela: - På podiet finns ingen demokrati. Då skulle det bli totalkaos. Orkestervärlden 

är tämligen militärisk.

Örjan: - I en teater kan man under repetitioner se hur det stannar av och man börjar 

diskutera vad manusförfattaren har tänkt och hur man skulle kunna tolka det idag, 

diskussioner förekommer inte i orkestervärlden. Det är dirigentens tolkning som ska 

”föras i  mål” på fyra dagar fram till  konserten på fredag.  Det är någon som sagt att 

”orkestern är den sista levande diktaturen”.

Ingela: - Vi har gjort några konserter där man haft ett annorlunda ledarskap, där vi 

tagit in en instrumentalist som sitter och leder orkestern från sin plats i orkestern. Men 

då måste vederbörande sitta så hela orkestern ser honom. Ibland har vi valt att följa flöjt 

och oboe som sitter mitt i orkestern men om man sitter som jag; framför flöjt och oboe, 

är det svårt att se dom. Det är exempel  på när vi  öppnat för mer av en diskussion 

orkestermedlemmarna emellan.

Örjan: -  Ser man historiskt så gjordes försök på 60- och 70-talen, med rådande anda, 

att bryta upp det helt och hållet. Man satt i en cirkel och alla skulle spela med varandra. 

Det övergavs, det föll inte så väl ut.

Ingela: - Det var inte så publikt.

Örjan: - Vi föröker parera de fyra hårt styrda timmarna per dag med arbetsgrupper, till 

exempel programråd, där vi diskuterar vad som ska spelas.  Där sitter representanter 

från orkestern och där är det mycket diskussioner. Vi har tagit ut svängarna där för att 

kompensera för det som inte går att göra på podiet.
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Ingela: - Dessutom blir det ganska livliga diskussioner på fikapauserna. Men det är nog 

mer en ventil än en möjlighet att påverka. Om man argumenterar väl för rätt person, 

stämledare eller konsertmästare,  kan det sluta med att man får gehör för sin åsikt. 

Oftast  är det dock frustrationsdiskussioner under fikapauserna.  Men jag  har aldrig 

upplevt det hierarkiska som råder på scen som ett problem.

Örjan: - Vi som levt i den här världen ser inte någon annan möjlighet i det konstnärliga 

skapandet för att få en grupp på 50-60 individer att leverera med precision exakt i tid. 

Vi har inte kommit på någon bättre väg än att en bestämmer.

Ingela:  -  Ansvaret  ligger  på  musikerna.  När  produktionen  börjar  ska  jag  kunna  

min stämma.

Örjan: - Sen förekommer det också kontinuerligt arbete inom de olika grupperna, t.ex. 

träblås, som möts och spelar tillsammans. Där blir det en sammansmältning som gör 

att de fungerar på ett visst vis oavsett vilken dirigent det är.

Ingela: - Vi har ett pass i veckan där det är stämrep. Det är ett forum för diskussioner 

om tolkning. Har man ett litet stämsolo brukar dirigenten ofta lämna ett litet utrymme 

för stämman. I violastämman, som jag sitter i, är det inte stämledaren som bestämmer 

utan har någon en åsikt så provar vi det. Där blir det lite demokrati, faktiskt.

Örjan: -  Detta gör att det blir ett visst ideal. Brasset i Norrköping har ett visst ideal, 

brasset i  Gävle har ett lite annorlunda ideal.  De har olika konstnärliga grundtankar. 

Detta kan inte en dirigent ändra på – de är redan så hårt sammansvetsade.

Ingela: - I rekryteringsprocessen lyssnar man efter hur väl musikern passar in i idealet.

Örjan: - Man kommer hit och spelar upp inför en jury bestående av musiker i orkestern 

som lyssnar utan att se den som spelar. Jag som chef fungerar mer som en chef i detta 

och håller koll på poängbedömningen.

Ingela: - Först är det poäng sen är det diskussion när det kanske bara är en-två kvar.

Örjan: - Då blir det kanske dom här ”ideal-diskussionerna” till exempel: ”Jag tycker inte 

det passar i vår bild.” Enda gången jag som chef skulle kunna ändra på något är om jag 

känner till att personen som står som juryns förstaval har ett drogmissbruk eller dylikt 

som skulle kunna göra det svårt att arbeta med personen.  Annars beslutar jag vad 

jurygruppen har rekommenderat mig.
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Ingela: - När man sen vunnit en provspelning har man tolv månaders provtjänstgöring. 

Det går inte dölja en personlighet i ett år.

Örjan: - Nu är musikvärlden såpass begränsad att man ofta känner dom som kommer. 

Men det blir mer globalt. Över hälften kommer utanför Sveriges gränser.

Ingela: - Det är svårare och svårare att få jobb.

Örjan: - I Europa ser vi att orkestrar försvinner på löpande band. I Tyskland och Neder-

länderna har man snart lagt ner hälften av orkestrarna. Det är en sån politisk anda nu. 

Man ser sig inte ha råd med orkestrar. Det gör att rörligheten är ytterst begränsad.

Ingela: - Frilansa går i stort sett inte. Det är en bisarr situation.

De elva timmarna jag själv kan disponera brukar gå åt till att öva lite på stycken jag 

borde kunna bättre,  nästa  veckas  program,  om man har en  kyrkspelning,  över på 

solostycken. Mellan klockan sju och midnatt har vi möjlighet att utöva våra elva timmar 

här i konsterhuset.

Örjan: - Klockan 9.40-13.45 är det standard gemensam podietid. Sen kan det hända att 

en amatörkör är med, då måste man flytta det till kvällstid för de har andra jobb. Det 

kan också hända att vi har en kongress i huset som vill ha stora salen på förmiddagen.

Ingela:  -  Det händer ungefär två  gånger om året att  vi  byter tid  alternativt  byter 

replokal. Det har aldrig varit något stort problem.

Örjan: - En timme i veckan repar varje sektion för sig. Det är ingenting som hindrar att 

en  grupp själva beslutar sig  för att  ta  av tiden.  Även om det finns 29  timmar jag 

bestämmer över är det inte säkert att jag lägger ut 29 timmar. Brasset brukar oftare, av 

tradition, träffas för att spela tillsammans. Det kan ha att göra med att de oftare har 

färre noter att spela kompositionmässigt.

Ingela: - I gruppen repar man på svåra grejer – på veckans produktion. Går igenom 

eventuella stämsolon.

Örjan: - Alla musiker äger sitt huvudinstrument själv utan slagverk, kontrabas och bi-

instrument som inte används så ofta. De som är stora måste vi äga. Grunden är att man 

äger sitt eget instrument men får viss ersättning enligt avtal  för att underhålla det. 

Ersättningen täcker väl egentligen inte vad hela underhållet kostar men det är så det ser 

ut nu. Vilket annat jobb förväntas det att du kommer med din egen dator?
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Ingela: -  Eller en läkare som kommer med egen skalpell. Det finns ju inte. En väldigt 

stor del av ens identitet hamnar i instrumentet.

 

Örjan: - När musiker jag talar med säger ”Jag är violinist” brukar jag opponera mig och 

säga: ”Du jobbar som violinist”. Det är jättesvårt för konstnärer eftersom arbetet är så 

intimt. Det finns en fara den dag man inte har jobbet kvar om man identifierar sig så 

starkt med sitt yrke att man är det. Det finns inga skiljelinjer mellan privat och jobb.

Ingela:  -  Om  något  hänt  så  man måste  sluta  är det  en  personlig  katastrof.  Rent 

förnuftsmässigt inser man att ingen människa är oersättlig. Om jag slutar faller inte 

hela orkestern.

Örjan: - Samtidigt har vi en tro på att det har betydelse att samma människor träffas 

om och om igen. Den dagen vi inte har den tron kan vi lika gärna plocka ihop ett gäng 

för varje konsert och bara betala för exakt de timmar man levererar. Men vi tror det blir 

ett sämre konstnärligt resultat.

Ingela: - På Folkoperan gör dom så – där har man dock stävjat problemet genom att ge 

folk kontrakt som ger viss kontinuitet. Vi har provat genom att slå ihop två, på var sitt 

håll bra, orkestrar. Det behöver inte betyda att det funkar att slå ihop dem på fem dagar. 

Det är olika timing och intonationsideal.

Örjan: - Ute i Europa har dom inte tillsvidareanställning utan där får man kontrakt 

som kanske förlängs med tre år åt gången. Det tror jag kommer hit också. Det finns 

redan pjäskontrakt inom teatern. Men vi har en tradition av trygghet.

Ingela: - I min nuvarande position på administrativ mark uppmuntras jag till att ta 

egna initiativ. Jag kan få i uppgift att fixa någonting men full frihet att själv komma på 

hur. Det är svårt att ta ett initiativ när man har väldigt givna ramar. Det är inte så att en 

dirigent jublar och skriker ”halleluja” om jag lägger till några toner jag tycker passar. Då 

är det:” Hallå, nu var det någon som spelade för många toner.”

Örjan: - Vi står nog inför en förändringsprocess: nu finns det nytt avtal där det står att 

man kan spela i vilka konstellationer som helst under paraplyet ”symfoniorkestern”. Det 

har gjort att vissa har tagit initiativ till andra konstellationer i orkestern. Det har bildats 

en stråkkvartett,  det har bildats en ensemble. Det kom en förfrågan om att spela på 

kommunfullmäktige – då satte jag ut en fråga som en duo nappade på. Att det numera 

finns möjlighet till att ta egna initiativ försöker jag avspegla i lönenivåer. Initiativ ska 

löna sig. Det tror jag på sikt ska stimulera möjligheten till egna initiativ runt om när tid 

ges, dock inte uppe i den stor orkestern. Vi har ett projekt med förskolebarn som får 
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möta en sextett – det är en idé helt och hållet från en musiker som slagit väl ut. Hennes 

idé har nu efter två år blivit en permanent del av verksamheten.

3.9 I chokladbageriet
Sammandrag av samtal med Gefle Chocolateries ägare. Texten har blivit läst,  
och godkänd i befintligt skick den 14:e november 2011. 
Anna-Sofia har två heltidsanställda (varav Butikschefen Sandra är med under samtalet)  
och flera extraarbetare. Gefle Chocolaterie AB höjde sin omsättning 2010 från 2.074 tkr  
till 2.161 tkr. Resultat minskade till 60 tkr jämfört med 105 tkr år 2009.  (allabolag.se)

- Det finns en bakgrund till varför varje pralin ser ut som den gör, som inte kunderna 

vet  om.  Ett  exempel  är  våra  Plantagetryfflar  som  är  rullade  för  att  se  ut  som  en 

kakaofrukt. Kakaofrukterna har olika färg och form, den vi har på våra egna plantager 

är gul på utsidan. För att symbolisera det rullar vi tryffeln i gult råsocker. Alla tryfflar 

har på liknande sätt en genomtänkt design. När jag har designat de här pralinerna är de 

mina små konstverk. När sen personalen jobbar vidare på mina alster lägger jag mycket 

förtroende på att de kan förvalta min tanke.

- När vi bygger en pralinask så är det dels själva mängden praliner som är bestämd på 

förhand. Sen har vi en tanke att fylla asken ungefär som ett pussel, vi kilar in bitarna lite 

i varandra. Det här är inget kunderna vet om men det gör oss unika, jag har aldrig sett 

någon som gör på samma sätt i Sverige eller Europa. Detta gör våra askar vackra för 

betraktaren, man äter inte bara med smaken utan också med ögonen. Även om det ser 

uppstyrt och planerat ut så är det mycket eget kreativt tänkande för den som lägger 

askarna.  Det kan variera från dag till  dag vad för praliner vi  har inne att spela på. 

Dessutom har en del medarbetare finare handlag än andra. Pralinerna är ömtåliga. Det 

är inte helt fritt när man ändå är anställd.

 

- I det som jag håller på med nu, det som är inuti chokladen - kallat corpus, får det inte 

vara olika. Går man utanför recepten äventyrar man säkerheten, den kanske inte håller 

lika länge och börjar mögla. 

- Ett villkor för att kunna jobba på ett sådant här litet ställe är att förstå att vi lever för 

julen. Från mitten av november till nyår säljer vi för ungefär halva årsomsättningen. 

Utan de föreläsningar vi gör skulle vi inte kunna överleva. Det genererar dessutom alltid 

kunder.

- Personalen kan framföra önskemål från kunderna om en ny ”design” men oftast, och 

det som är roligast, är när jag själv gått och fnulat på någonting. Det är en process som 

kan ta år ibland. Att göra något nytt tar mycket tid i laborerande. Vi har några praliner 

som är idéer från personalen, men det är ofta lite svårare saker att göra. Ju mer man 

arbetar här ju mer intresserad och nördigare blir man. Det blir då svåra smaker som inte 
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säljer så mycket. Vissa praliner tjänar vi inga pengar på men är kul att ha. Det är lite 

”show off”.  Det är personer i  branschen, som förstår vilket arbete det ligger bakom.

- Sandra och jag gör inköp av till exempel råvaror men alltid efter diskussion, vi har 

egna kakaoplantager i Karibien. På sådana som Sandra skulle jag kunna lägga över ännu 

mer ansvar men extrapersonal som hoppar in kan man inte förvänta att de ska ta massa 

ansvar. Sandra har blivit vår butikschef i Gallerian Nian, jag är inte där och petar där alls 

så mycket som jag  behövde göra förr i  tiden.  Vi  resonerar en del  om designer och 

smaker  och  använder  varandra  som  bollplank.  Sandra  vet  ju  mycket  mer  om vad 

kunderna tycker och tänker än jag. Den enda nackdelen med denna nivå av eget ansvar 

jag  kan  se  är  om  man  ger  fel  person  ansvar.  Eller  att  jag  kräver  så  mycket  att 

vederbörande går under.

- Egentligen är det inte stor omsättning på personal men jag har anställt några på prov 

som inte  funkat  i  gruppen.  Arbetsförmedlingen  har ju  fått  för sig  att  arbete  med 

choklad är avslappnande så jag har fått hit väldigt många som är utbrända i sin yrkesroll 

och tror att  det är ungefär som i  filmen ”Chocolat”.  Det här är ett  hårt  arbete.  Vi 

producerar choklad som smälter och förstörs om man inte arbetar tillräckligt fort. Men 

nu har jag sagt nej till sådana. Det är bara hårdhudade tjejer som Sandra som är kvar. 

4 Analys
I de mindre företagen vi besökt, smyckestillverkaren och Gefle Chocolaterie, kan man 

på ett sätt tala om empowerment,  delegerat ansvar från ägaren, då den anställde först 

måste visa vad denne går för innan han/hon tilldelas frihet och ansvar. Ägarna ser att 

den delegerade makten har varit nödvändig. Som argument nämns att det rent socialt 

är svårt att vara "chef  och anställd" om man är få och arbetar nära varandra.   I det 

kreativa skapandet används medarbetarna dock till största del som bollplank – det kan 

bero på att de båda företagen är förverkligandet av ägarnas passioner, deras personliga 

projekt. 

Det ansvar som extrapersonalen på Gefle Chocolaterie kan ta definierar vi som 

temporärt ansvar medan de heltidsanställda har ett  permanent ansvar.  Ägarens tillit 

baseras  på  erfarenhet,  kompetens  och  permanent  ansvarstagande.  Kinlaws 

empowermentfilosofi: större  inflytande  till  de  som  visar  kompetens stämmer delvis 

överens med Hällström & Tengblads påstående:

”Organisationstillit kan ha plats bara om ansvaret är 
ett permanent och personalen visar kompetens.”  
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Våra samtal  visar att ett permanent ansvar är en viktig  komponent i  praktiken.  En 

vanlig  förklaring  är  att  ägarna  utgår  från  företagets  grundläggande  behov  att  öka 

kapaciteten, annars riskerar företaget att bli förlorare i konkurrensen. Ökad kapacitet 

ger  ökad  produktion som i sin tur leder till företagsutveckling och tillväxt. Således går 

det att misstänka att ett kamratskap är en typ av oskrivet och ständigt ansvar. Till grund 

för  en  sådan  ståndpunkt  ligger  smyckestillverkarens  påstående  att  relationen  med 

anställda liknar vänskap. Det stödjer Tengblad & Hellströms teori att ett kamratskap 

bland medarbetarna anses vara en pådrivande faktor för medarbetarskapsutveckling. 

Smyckestillverkaren  säger  att  ”medarbetarskapet  har  utvecklats  efter  allas  

behov”. Detta stämmer med Hällströms & Tengblads uppfattning att medarbetarskap 

anpassas efter den egna organisationen och dess individer.  Företaget befinner sig i en 

utvecklingsfas  som  kan  förklara  och  stödja  ägarens  påstående.  Utveckling  i 

medarbetarskapet måste sökas i  ett litet företag på grund av att det organisatoriska 

perspektivet stämmer överens med ägarens perspektiv. Vad menar smyckestillverkaren 

med det att medarbetarskapet utvecklas efter allas behov? Vår tolkning är att ägare 

(ledare), anställda, leverantörer och kunder samverkar vid skapande av en organisation 

och dess medarbetarskap.

         

4.1.1 Synthen bland violinerna

Att  en  symfoniorkester  har  sin  grund  i  en  annan  tidsålder,  då  starkt  toppstyrda, 

hierarkiska organisationer var idealet, och sällan ses som ett konkurrensutsatt företag 

har konserverat  strukturen.  Frasen; ”orkestern  är  den  sista  levande  diktaturen”, kan 

stämma  med  Stenströms  beskrivning  av  konstnärliga  organisationer;  planering, 

kontroll, ordning och disciplin är betydande för verksamheten. Men vad menar Hans-

Ers med ordet diktatur? Menar han planering, ordning, kontroll och disciplin? Snarare 

förknippas diktaturer med makt och att en person bestämmer allt. Är det i själva verket 

fråga om ett chefslöst medarbetarskap? Det kräver planering,  kontroll,  ordning och 

disciplin.   

Den egna prestationen i symfoniorkestern är märkbar vilket stämmer med de 

pådrivande faktorerna för medarbetarskapsutveckling.  ”Alla vet vad som ska göras, så 

länge man levererar så sköter man sitt eget.” Detta är ytterligare exempel på planering, 

kontroll, ordning, och disciplin. Varje medarbetare har själv det största ansvaret för den 

egna prestationen.

Att idéer och initiativ utanför orkestern ska löna sig passar in i Ax uppfattning 

av  medarbetarskap/empowerment  på  arbetsplatsen.  Medarbetaren  (musikern)  har 

inflytande och möjlighet att påverka. Bilden liknar mer och mer Tengblads beskrivning 

av  framtida  organisationer.  Kommer  Symfoniorkestern  bli  en  ”paraplyorganisation” 

som består av enmansföretagare (yrkesmusiker) med större inflytande och möjlighet 

att påverka? Är symfoniorkestern måntro en framtidsorganisation snarare än föråldrad?
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4.1.2 Publik/Läsare/Kund/Koncern = Utomstående medarbetare?

Om  ”teaterpubliken  får  rollen  som  ”utomstående  medarbetare”  och  på  så  sätt  kan 

påverka mer vad som spelas kan de konstnärliga ledarna inte längre sätta agendan”. Den 

typ av empowerment som Elverstig  säger att  Gävle Teater (och andra teatrar)  haft 

kommer att betraktas som otidsenlig.   Kommer publiken bara vilja se det de redan 

känner  till?  Blir  det  konflikt  mellan  ”kunden”  (publiken)  och  ”experten” 

(teaterkreatören)? 

På reklambyrån Lundberg&Co har man uttalat högt i tak där alla får tycka till. 

Hade  man  sagt  att  alla  bör tycka  till  kanske  man  kunde  talat  om  mer  renodlad 

empowerment från  ledarnas  sida?  Att  verksamheten  är kreatörsstyrd  men att  allas 

åsikter räknas, oavsett vad man jobbar med, får ses som ett ypperligt exempel på hur ett 

tillåtande  medarbetarskap  tillför  företaget  nya  dimensioner.  Men  höga  krav  på 

personalens  sociala  egenskaper  krävs  för  att  systemet  ska  fungera.  Enligt  Monika 

Johnson  tar  reklambyrån  betalt  för  idéer,  vilket  gör  att  medarbetarna  måste  vara 

kreativa. Annars ”har man ju inget existensberättande,” säger hon. Citatet visar också att 

medarbetaren  är  en  viktig  tillgång,  utan  deras  kreativa  förmåga  skulle  en  sådan 

organisation omöjligen existera.

Tidningsmedarbetarnas krav på att agera ”varumärken” åt företaget är en typ av 

toppstyrning,  som genomsyrar hela mediebranschen. Enligt Kindstrand spelar med-

arbetarskapet en mycket stor roll för tidningens kvalitet. När hon säger att medarbetare 

representerar tidningen,  ”min bild av reportern smittade liksom av sig på min bild av  

tidningen…”, visar det att medarbetarskap är större än endast relationen arbetsgivare / 

arbetstagare. Medvetenhet om att medarbetaren representerar en organisation utåt ger 

en syn på medarbetaren som den viktigaste tillgången i en organisation vilket är ännu en 

av de pådrivande faktorer  som Hällström & Tengblad nämner. I praktiken finns inget 

stöd för att medarbetarskap bara handlar om ”… hur medarbetare hanterar relationer till  

sin  arbetsgivare  och  till  det  egna  arbetet”.  Det  verkar  istället  vara 

kunden/publiken/läsaren som är framtidens viktigaste medarbetare, vad vi kallar  den 

utomstående medarbetaren.

Järnvägsmuseet  har  ytterligare  en  utomstående  medarbetare  i  huvud-

organisationen Trafikverket som har gett museet frihet på samma sett som museets 

anställda i sin tur har fått. Friheten vid bestämmande av sin egen situation leder till ett 

positiv engagemang bland medarbetarna. Detta kan resultera i ett gott medarbetarskap 

som beskrivs av Hällström & Tengblads fyra komponenter (engagemang, kompetens, 

involvering,  samverkan).   Vi  kan konstatera att förutsättningarna för ett gott med-

arbetarskap är uppfyllda hos Järnvägsmuseet. Till grund för en sådan ståndpunkt ligger 

Sjöös förklaring att det blir ”väldigt mycket hjärta i verksamheten”.

 Kinlaw  skriver  att  ömsesidig  kommunikation  och  samarbete  är  kärnan  i 

empowerment. Trots att han ger rekommendationer för tillverkande företag verkar det 

också fungera i Gävle Teaters och Järnvägsmuseets verksamheter, där samarbete mellan 
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medarbetarna  löser  problemen.  Producera  mer  till  lägre  kostnad  -  Kinlaws 

huvudargument för empowerment kan också utnyttjas i kulturnäringarna, men med ett 

helt  annat  syfte.  Det  är  inte  kvantitet  utan  kvalitet  och  en  god  arbetsmiljö  som 

eftersträvas.  Dessutom skriver Kinlaw att  ”…  kunder  och  leverantörer  måste  delta  i  

utvecklingsprocessen…” med andra ord bli någon form av utomstående medarbetare. 

På  reklambyrån  och  morgontidningen  utövas  ett  individorienterat 

medarbetarskap, medan Gävle Teater och Järnvägsmuseet tillämpar ett  grupporienterat 

medarbetarskap.  I  ett  grupporienterat  medarbetarskap  diskuterar  man  ofta 

arbetsuppgifterna och utför arbetet tillsammans -  alla tar ansvar. Grund för bedömning 

att  reklambyrån  praktiserar  ett  individorienterat  medarbetarskap  ligger  i  att 

medarbetarna utför sina arbetsuppgifter relativt självständigt och att ansvaret är tydligt 

fördelat. Inom organisationen är det tillåtet att diskutera och uttala sina åsikter också 

om sådant man inte är direkt är ansvarig för. Dock är det den ansvarige som har sista 

ordet. Detta är ett bra exempel på empowerment där arbetsuppgifterna består av att 

skapa kreativa lösningar.

4.1.3  Skapa möjlighet för medarbetare att självantända 

Något som knappt nämns i litteraturen men som framkom i många samtal var vikten av  

att hålla högt i tak – vilket kräver mycket av medarbetarnas personlighet – inte bara 

deras yrkeskunskaper. Det ställer också höga krav på rekrytering.

Att EQ kan vara lika viktigt som IQ är ingen ny tanke men verkar stämma extra 

väl in på kulturnäringarna. Det finns en risk med att kräva av alla medarbetare att de 

ska vara ”eldsjälar”; i de större företagen verkar det finnas plats för flera eldsjälar men i 

de mindre, ägda av en person, kan en allt för brinnande medarbetare konkurrera med 

ägaren och sätta verksamheten i brand. Generellt verkar företagen vi varit i kontakt 

med uppskatta egna initiativ men få kräver det. På Lundbergs&Co är det en naturlig del 

av verksamheten,  i  de mindre företagen ligger initiativen huvudsakligen hos entre-

prenörerna.

Medarbetarskapet  verkar  generellt  uppstå  spontant  och  utvecklas  organiskt 

underifrån, till viss del styrt av personalens personlighet och karaktär. De som inte har 

förmåga  att  arbeta  självständigt  och  vara  öppna  för  kreativt  tänkande  slussas  ut 

(exempel  på det är personalförslagen Arbetsförmedlingen gav till  Gefle Choclaterie 

samt Lundberg&Co rekryteringsprocess). Detta stämmer med Hällströms & Tengblads 

uppfattning om att medarbetarskap anpassas efter den egna organisationen och dess 

individer. 

Att investera i ett djupt utvecklat medarbetarskap borde göra organisationen 

bättre rustad mot snabba förändringar, dels har personalen vana att tänka fritt, dels är 

närheten mellan ”produktionens” olika delar avgörande vid snabb omställning. Enligt 

samma logik bör företaget vara mindre känslig för konjunktursförändringar eller andra 

snabba effekter av påverkan utifrån,  särskilt  som kopplingen till  ”den utomstående 
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medarbetaren”  redan  är  etablerad.  Ett  väl  utvecklat  medarbetarskap  är  en  del  i 

kulturnäringarnas styrka – att införa toppstyrning av fabriksmodell gör mer skada än 

nytta.  Framförallt  skulle  medarbetarnas  egna kreativitet  strypas  –  med  följden  att 

många av företagen vi besökt skulle förlora sitt syfte.  Företagen lever på ett eller annat 

sätt på sina medarbetares kreativa förmåga.

Maulas tankar om empowermentidéernas sociala betydelse verkar stämma då 

flera personer från företagen vi samtalat med stödjer ”empowerment genom lärande” 

genom att förankra en idé hos personalen för att kunna genomdriva den effektivare om 

alla är med på tåget. 

Ett väl ansvarsdelegerat medarbetarskap motar eventuella problem i grinden – 

och det är grindvakten som vet hur grinden ska stängas.  Känner man dessutom till 

varandras arbetsuppgifter är det enklare att anpassa sitt arbete så att det också gagnar 

sina arbetskamrater. 

Bilden vi får efter samtalet på Järnvägsmuseet verkar stämma in på  Ackermans 

tes  om  förankring  hos  individen,  gruppen och  organisationen för  ett  användbart 

medarbetarskap.  Att  järnvägsmuseets  arrangemang ”bygger  på  att  medarbetarna  är  

delaktiga” tyder på att ledningen gjort ett medvetet val. Kan man då tala om empower-

ment även om systemet uppstått ur någon form av ”trial and error-anda”? Nja – det är 

snarare tal  om en uppmärksam ledning  som lämnat det utrymme som personalen 

behöver.  Att  besluten  uppfattas  som  gemensamma  borde  öka  det  personliga 

engagemanget.  På  järnvägsmuseet  är  det  morgonfikat  som  till  stor  del  blivit  den 

kreativa katalysatorn – på Folkteatern har man gått ett steg längre och formaliserat sina 

möten. 

Folkteaterns  tanke  med  sin  mötesstruktur  är  att  förslagen  ska  komma 

underifrån och förankras hos alla berörda innan besluten fattas. Detta avviker från 

Kinlaws uppfattning att  ”medarbetarskap inte är avsett att öka personalens valfrihet  

eller  att  främja  demokratiska  principer  inom en  organisation”.  Men Folkteatern och 

Kinlaw  delar  åsikten  att kompetens  och  utbildning  (hos  Folkteatern  via  interna  

seminarier) är viktiga komponenter i organisations- och medarbetarskapsutveckling.

Där kan man tala  om empowerment i  den  mening  att  strukturen kommit 

uppifrån  men redan  bygger på existerande,  informella  former.  Det  handlar om ett 

organisationsorienterat  medarbetarskap såsom  Tengblad  beskriver  det.  Det  känne-

tecknas av balans mellan ledarskap och medarbetarskap samt tydlig ansvarsfördelning. 

Man ger utrymme för initiativ och ansvarstagande utan att medarbetarna känner sig 

pressade. Folkteatern lyfter fram individens frihet under ansvar.

 Exempel på Ax m.fl.s empowerment som en strategi för att öka engagemanget 

är  ”katalysatorer” som; gemensamt morgonfika, öppna möten/forum eller ett golv stort 

nog att sprida sina uppslag på.

 Utan  ansvar  att  skapa  en  del  i  ett  arrangemang,  en  föreställning,  eller 

reklamkampanj  skulle medarbetarnas potential  inte utnyttjas.  De verksamma inom 
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kulturnäringarna är övertygade att  det syns i  ”produkten”  om den kreativa energin 

saknas. Utveckla en idé genom gruppdiskussioner, få in olika perspektiv samt utnyttja 

verksamhetens resurser  skulle inte vara möjligt i  en tayloristisk struktur.  Många av 

kulturnäringarnas företag  har också upptäckt styrkan i  professionell  stolthet bland 

medarbetarna.

4.2 Slutsats
Praktiska  variationer av  det  vi  finner  i  teoretisk  form  hos  Ax,  Kinlaw,  Maula  och 

Ackerman förekommer i alla företag. Även det medarbetarskap Hällström och Tengblad 

beskriver känns aktuellt i varje studerat fall. 

4.2.1 Hur ser medarbetarskapet ut inom kulturnäringarna?

Förankra idéer kollektivt, lita på de med spetskunskaper och ge stor frihet under ansvar 

till  medarbetarna är de tankar som känns typiska inom kulturnäringarnas organisa-

tioner.  Dessutom  är  kommunikation  och  samarbete  mellan  medarbetarna  direkt 

avgörande.

Har du fått i uppgift att organisera arbetet i ett företag inom kulturnäringarna ska du 

inte organisera det i någon konventionell mening. Skapa en organisk organisation som 

anpassar sig efter ändrade villkor samt personalens kompetenser och personligheter. 

Företagen vi studerat har lättat på kontrollen, sett till att det är ”högt i tak” och har 

platta organisationer. 

Men framförallt har de insett att styrkan ligger medarbetarna - det företagen 

ger får  företagen  tillbaka.  Genom att  göra  medarbetarna  delaktiga  i  besluten  ökar 

utvecklingsmöjligheterna  för  företaget.  Beslut  som  tvingas  på  medarbetaren  kan 

däremot inte öka organisationens kapacitet till den högsta nivån.

Att bara ge ansvar kommer inte att leda till förbättringar, ansvaret måste också 

godtas av medarbetare. Delaktighet frigör initiativförmågan och ökar det personliga 

engagemanget, vilket gör att medarbetarna presterar bättre. 

Företag inom kulturnäringarna har ofta det innovativa som kärna. Samarbete 

och idéutbyte ger nya kreativa lösningar och utvecklar verksamhetens olika moment. 

Glöm inte att involvera varenda medarbetare, det är enklare att finna vad man söker om 

alla vet vad man letar efter. Stimulera möjligheter till tankeutbyte och idékatalysatorer. 

Kanske via gemensam morgonfika,  en avancerad mötesflora eller via ett parkettgolv 

stort nog att sprida alla uppslag på. Med ansvar bör också ges frihet att utöva detta 

ansvar. Det kommer att  stimulera hälsan, humöret och produktiviteten. 

Lycka till.

Mota motarbete med medarbetare!
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http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/Landstinget_A-O/koncernledning/ekonomi/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning_2010_Landstinget_G%C3%A4vleborg.pdf
http://www.gavle.se/Global/Uppleva%20och%20g%C3%B6ra/Kultur--Fritid_gemensam/Prislappar-KoF-2011.pdf
http://www.gavle.se/Global/Uppleva%20och%20g%C3%B6ra/Kultur--Fritid_gemensam/Prislappar-KoF-2011.pdf
http://www.allabolag.se/8850000400
http://www.allabolag.se/8850000400
http://www.allabolag.se/8850000400


Muntligt samtal

Anna-Sofia Wallström, driver Gefle Choclaterie, 14 nov. 2011.

Muntligt samtal

Gunilla Kindstrand, kulturredaktör på Gefle Dagblad, 31 okt. 2011.

Kompletterat via e-post

1 nov. 2011.

Muntligt samtal

Jonas Elverstig, intendent på Gävle Teater, 28 okt. 2011.

Kompletterat via e-post

4 nov. 2011 & 7 nov. 2011.

Muntligt samtal

Ägare av Smyckestillverkande firma, 27 okt. 2011.

Kompletterat via e-post

7 nov. 2011.

Muntligt samtal

Robert Sjöö, chef på Trafikverkets resultatenhet (som driver järnvägsmuseet), 28 okt. 2011.

Muntligt samtal

Monica Johnsson, produktionsledare på Lundberg & c;o,  2 nov. 2011.

Kompletterat via e-post

8 nov. 2011 & 18 nov. 2011.

Muntligt samtal

Ingela Hellberg, musiker (som p.g.a. skada jobbade i administrationen) och

Örjan Hans-Ers, orkesterchef i Gävle Symfoniker  8 nov. 2011.
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6 Bilaga 
6.1 Folkteaterns mötesflora
6.1.1 Ledningsgrupp
Uppgifter:
Löpande utveckla teaterns verksamhetsplaner. Utifrån gällande verksamhetsmål, 
planering och budget styra teaterns verksamhet. Tilldela samtliga produktioner och 
projekt övergripande resursramar.
Beskriva produktioners mål. Diskutera planeringsfrågor. Förbereda möten, t ex 
personalmöten, utvecklingsdagar mm. Driva produktionerna tills dess att de 
överlämnas till produktionsorganisationen.
Sammanställa linjens del av produktionsbeskrivningsmallen. Redovisa och diskutera 
riskbedömningar, handlingsplaner samt följa upp arbetsmiljöfrågor. Följa upp 
utvärderingar av produktioner.

Sammansättning:
Teaterchef och avdelningsansvariga, producenter, kommunikationsstrateg, dramaturg, 
representant från ensemblen samt vid behov adjungerade personer.

Arbetssätt:
Ledningsgruppen är rådgivande till teaterchefen. Teaterchefen fattar beslut inom 
tilldelat ansvar. Teaterchefen delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter. 
Teaterchefen delegerar i samråd med den konstnärlige ledaren även ansvarsområden 
och arbetsuppgifter till produktioners regissörer 
och producenter.

Mötesfrekvens:
En gång per vecka. Inför mer komplicerade beslut bestäms speciell mötesplan.

Dokumentation:
Minnesanteckningar och beslut skickas till alla med e-post snarast möjligt.

Utvärdering:
En gång per år utvärderas mötets funktion och genomförande. Skriftlig utvärdering 
görs av de deltagande. Teaterchefen sammanställer och leder utvärderingen.

6.1.2 Avdelningsmöte
Huvuduppgift:
Övergripande diskutera och samordna avdelningens arbetsuppgifter. Tidsplanera på 
kort och lång sikt.

Sammansättning:
Avdelningschef och övriga personer som ingår i avdelningen.

Arbetssätt:
Avdelningens möten är rådgivande till avdelningschefen. Avdelningschefen fattar beslut 
inom tilldelat ansvar. Avdelningschefen delegerar ansvar och arbetsuppgifter inom sin 
avdelning.

Övriga uppgifter:
Utifrån teaterns verksamhetsplan, repertoar och myndigheters krav, utforma 
avdelningens planering och budget. Arbetsplaneringen sker på kort och lång sikt. 
Arbetsplanering och personalarbete ska följa teaterns policys, program och dokument. 
Svara för uppföljning av avdelningens administrativa rutiner.
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Upprätta utbildningsplan för avdelningens personal. Redovisa och diskutera 
riskbedömningar, handlingsplaner samt följa upp arbetsmiljöfrågor.

Mötesfrekvens:
Regelbundet, dock minst var tredje vecka.

Beredning:
Avdelningschefen samordnar förberedelser inför mötet.

Dokumentation:
Minnesanteckningar som delges berörda snarast möjligt.

6.1.3 Ensemblemöte
Huvuduppgift:
Att löpande diskutera pågående arbetsprocesser och villkor, utan arbetsledningens 
närvaro.Att redovisa och beskriva problem/riskbedömningar i den konstnärliga 
processen. Att utse representanter till ledningsgruppen, repertoarrådet och 
produktionsmöten. Att ta del av ledningsgruppsdiskussioner från ensemblens 
representant.

Sammansättning:
Alla medlemmar i ensemblen, (skådespelare, musiker, sångare, dansare) fast- 
och projektanställda.

Mötesfrekvens:
En gång om en timme varannan vecka som kan ersättas med en gång om 30 min per 
vecka under repetitionsperioder.

Dokumentation:
Ensemblen utser en ensemblemedlem som sammanfattar och redovisar vid behov.

Utvärdering:
Mötets funktion och genomförande utvärderas löpande av de deltagande, samt i slutet 
av en produktionsperiod.

6.1.4 Konstnärligt råd
Huvuduppgift:
Rådets roll är att diskutera och ange teaterns konstnärliga inriktning och målsättning. 
Rådet skall planera och förbereda teaterns repertoar. Vidare ska rådet analysera och 
formulera strategier och teaterns kommunikation med omvärlden.

Sammansättning:
Konstnärlige ledaren utser det konstnärliga rådets sammansättning och tidslängd.

Arbetssätt:
Det konstnärliga rådet är rådgivande till konstnärlige ledaren.

Övriga uppgifter:
Rådet ska verka för att främja konstnärlig förnyelse och kvalitet. Aktivt följa nationell 
och internationell utveckling inom scenkonstområdet. Rådet ska vidare i sitt arbete se 
teaterinstitutionen som ett kunskapscenter vilken också kommunicerar utanför scenen 
och vara drivande i det framtida utvecklingsarbetet.

Mötesfrekvens:
Minst en gång i månaden.

Beredning:
Dagordning sänds ut senast en vecka innan mötet.

Dokumentation:
Minnesanteckningar förs och delges rådsmedlemmarna och teaterns ledningsgrupp 

46



snarast möjligt.

6.1.5 Repertoarråd

Huvuduppgift:
Att vara rådgivande till Konstnärliga Rådet i repertoarbeslut och övrig konstnärlig 
verksamhet.

Sammansättning:
Respektive avdelningsansvarig, teaterns musikansvarige samt av ensemblemötet 
utvalda representanter (minst två personer) och Konstnärliga Rådet.

Arbetssätt:
Dramaturg eller konstnärlig ledare leder möten. Deltagare reflekterar över och 
analyserar underlag för repertoarbeslut eller andra konstnärliga beslut för 
verksamheten.

Mötesfrekvens:
Inför repertoar/konstnärliga beslut.

Beredning:
Konstnärliga Rådet förbereder möten. Dagordning och underlag skickas ut per mail av 
dramaturg senast en vecka före mötesdagen.

Dokumentation:
Minnesanteckningar som delges alla snarast möjligt.

Utvärdering:
En gång per år utvärderas mötets funktion och genomförande. Utvärderingen görs av 
dramaturgen, de deltagande och den konstnärlige ledaren. Dramaturgen sammankallar 
och leder utvärderingen.

6.1.6 Konstnärligt forum

Huvuduppgift:
Att vara ett öppet forum för konstnärliga diskussioner t ex om en möjlig repertoar, nytt 
text- och idématerial, möjliga medarbetare.

Sammansättning:
Konstnärliga avdelningen och övriga intresserade deltagare.

Arbetssätt:
Konstnärliga Rådet leder möten.
Deltagare kan föreslå texter för allmän läsning och diskussion. Deltagare kan enligt 
överenskommelse med dramaturg få som uppgift att läsa och redovisa manusförslag. 
Till Konstnärligt Forum kan dramatiker, regissörer, publikgrupper och andra bjudas in.

Övriga uppgifter:
Konstnärligt Forum kan vara ett forum som är fritt i förhållande till aktuell tematik eller 
konstnärliga riktningar.

Mötesfrekvens:
Minst en gång i månaden. Mötet kan dock utgå under repetitionsperioder.

Beredning:
Konstnärliga Rådet förbereder möten utifrån de förslag på innehåll som inkommit 
senast en vecka före utsatt mötesdag. Dagordning skickas ut fem dagar före 
mötesdagen av dramaturg.

Dokumentation:
Minnesanteckningar som delges alla snarast möjligt.
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Utvärdering:
En gång per år utvärderas mötets funktion och genomförande. Utvärderingen görs av 
Konstnärliga Rådet och de deltagande. Konstnärliga Rådet sammankallar och leder 
utvärderingen.

6.1.7 Produktionsmöte
Förekommer under hela den tidsperiod produktionsorganisationen existerar. 
Produktionsmötet är kärnan i produktionens framväxt och koncentrerar sig på just 
denna produktion. Produktionsmötet ändrar karaktär beroende på vad som ska 
produceras och under vilken process det äger rum. Produktionsmötets utformning
följer alltså helt produktionens behov. Produktionsmöten kan även genomföras för att 
samordna gästspel, seminarier m.m.

Huvuduppgift:
Samordna produktionen utifrån givna resurser, såväl konstnärliga, tekniska 
somekonomiska.

Sammansättning:
Regissör, producent, scenograf/kostymör, marknadsförare, inspicient, skådespelar-
representant, musikerrepresentant, tekniker och övriga intresserade från teatern.

Arbetssätt:
Regissör och producent leder mötet. Arbetsuppgifter följs upp och delegeras. Avvikelser 
från process, planering och budget behandlas av produktionsledningen, det vill säga 
regissör och producent.

Övriga uppgifter:
Analysera produktionens faktiska status jämfört med planering och budget. Revidera 
process, planering och budget. Detaljplanera produktionens närmaste framtid. 
Redovisa och diskutera riskbedömningar, handlingsplaner samt följa upp 
arbetsmiljöfrågor. Delegera nya arbetsuppgifter.

Mötesfrekvens:
Speciell produktionsmötesplanering görs inför varje produktion med riktlinjen att 
möten bör äga rum en gång per vecka under repetitionsperioden. Efter produktionens 
premiär kan produktionsmöten genomföras vid behov.

Beredning:
Innan produktionen är tilldelad resurser bereds ärenden av ledningsgruppen. Därefter 
av producent och regissör. Under föreställningsperioden och avveckling 
av producenten.

Underlag till mötet:
Produktionsbeskrivning, produktionsplanering, budget och föregående 
produktionsmötesprotokoll.

Dokumentation:
Reviderad produktionsplanering och budget. Produktionsmötesprotokoll.

Utvärdering:
Sker i samband med produktionsutvärderingen samt löpande under 
produktionsperioden av produktionsledningen.

6.1.8 Gemensam tid

Huvuduppgift:
Information om och diskussion kring speciella frågor som kräver särskild fördjupning, 
inbjudna gäster, studiebesök eller dylikt.

Sammansättning:
Samtliga fast och tillfälligt anställda vid teatern.
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Arbetssätt:
Mötet är rådgivande till teaterchefen.

Mötesfrekvens:
Tre timmar varje månad.

Beredning:
Teaterchef/ledningsgrupp samordnar förberedelser inför mötet. 

6.2  Tack till
Lars Ekstrand

Jonas Elverstig

Örjan Hans-Ers

Ingela Hellberg

Marcus Hellsten

Monica Johnsson

Robert Sjöö

Gunilla Kindstrand

Anna-Sofia Wallström

Sandra

”Smeden”

Carin Nordström

Charlotte Netsman

Anna Beminge Linde

Anne Kolmodin

Elin och Ingrid

För er tid, hjälp och goda inställning.
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