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Abstract 
Title: Professionals changing industry – their view on professionalism 

and management 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Anders Borg 

 

Supervisor: Lars Ekstrand 

 

Date: 2013 - June 

Aim 
The purpose of this study is to extend the understanding of how 

professionals in modern organisations want to be managed. We especially 

investigate professionals changing industries to describe if, and how, a 

professional in this situation is becoming a professional again after the 

change. This to find connections between intrinsic motivation and attitudes 

towards professionalism on one side, and applicable managerial methods 

on the other. Best practice in managing professionals is traditionally 

considered to be non-invasive methodologies such as indoctrination and 

training. Beyond that, operational-level management is usually considered 

to be bound to fail. 

Method 
This is an empirical study. Interviews have been carried through of eight 

Ph. D s not working in the academic sphere. This provides us with a 

reliable model of professionals. Since they are industry changers, it also 

excludes the, to the individual, external effects of professionals such as 

occupational practices and guild related attitudes.  
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Result & Conclusions 
The analysis suggests the following: 

 

 A professional changing industry will become professional again. 

 

 The driving force for becoming professional again is the strive for 

horisontal specialization, induced by higher education. 

 

 Management of professionals needs to account for the integrity of the 

horizontal specialization of the professional. Relational management 

and intellectual discussions are central. 

Contribution of the thesis 
As stated under the Results and Conclusions section above, this study 

provides leads for understanding generally applicable operational- and 

strategic level management methods of professionals. 

 

The extensions presented provide plausible explanations of why certain 

operational management methods can prove applicable to professionals, 

and how they can be supplemented at the strategic level.   

 

We also extend the knowledge of why employability of professionals is 

improved by higher academic education.  

Suggestions for future research 
Future research should be focused on testing the general applicability of 

the transformative, dialogue based approach presented here by extending 

the study to include more professionals from a broader spectrum of 

industries.   

 

Key words: Professional, vertical integration, horisontal specialisation, 

empowerment
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Abstrakt 
Titel: Professionella som byter bransch - hur de vill bli styrda 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Anders Borg  

 

Handledare: Lars Ekstrand  

 

Datum: 2013 – juni 

Syfte  
Syftet med den här studien är att utöka förståelsen för hur professionella i 

moderna organisationer vill styras. Särskilt undersöks branschbytande 

professionella för att utröna om, och hur en professionell i denna situation 

blir professionell igen efter bytet. Detta för att finna kopplingar mellan å 

ena sidan inneboende motivation gentemot professionalism, och 

applicerbara ledarskapsmetoder å andra. Traditionellt anses icke 

operationella metoder såsom indoktrinering och utbildning vara de 

metoder som ska användas.  

Utökningen här består i att ge rimliga förklaringar till varför vissa 

operativa metoder ändå kan fungera vi styrning av professionella. 

Metod 
Detta är en empirisk studie. Det har genomförts åtta djupintervjuer av 

disputerade som inte arbetar i den akademiska sfären. Detta ger oss en 

solid modell av professionella. Eftersom branschbytare har valts, 

exkluderar vi skrå- och yrkesrelaterade attityder i vår modell. 

Resultat & slutsats  
Analysen ger följande: 

 En professionell som byter bransch kommer bli professionell igen. 
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 Drivkraften för att bli professionell är viljan att få en särskilt 

avgränsad specialisering, Detta induceras av högre akademisk 

utbildning, 

 

 Styrning av professionella måste ta hänsyn till de professionellas 

integritet i vad avser specialistkunskapen. Relationsbaserad styrning 

och intellektuella diskussioner är centrala. 

Uppsatsens bidrag 
Det som är unikt med den här studien är det uttryckliga, empiriskt och 

teoretiskt underbyggda, fokus på att undvika parametern bransch i 

resonemang om applicerbara styrmetoder. De styrmetoder som presenteras 

kan därför antas vara applicerbara på den professionella individen, oavsett 

skråtillhörighet. 

Förslag på fortsatt forskning 
Framtida forskning kan fokusera på att testa den generella 

applicerbarheten av den transformativa, dialogbaserade ansatsen till 

ledarskap på branschbytande professionella som presenteras här. Detta 

genom att expandera studien till att inkludera fler professionella i fler 

branscher.   

 

Nyckelord: Professionell, Vertikal integration, Horisontell 

specialisering, medarbetarskap 

  



7 

 

Innehållsförteckning
Förord ............................................................................................................................................... 2 

Abstract ............................................................................................................................................ 3 
Aim ............................................................................................................................................................................ 3 
Method ...................................................................................................................................................................... 3 
Result & Conclusions ................................................................................................................................................. 4 
Contribution of the thesis ......................................................................................................................................... 4 
Suggestions for future research ................................................................................................................................ 4 

Abstrakt ........................................................................................................................................... 5 
Syfte .......................................................................................................................................................................... 5 
Metod ........................................................................................................................................................................ 5 
Resultat & slutsats ..................................................................................................................................................... 5 
Uppsatsens bidrag ..................................................................................................................................................... 6 
Förslag på fortsatt forskning ...................................................................................................................................... 6 

Innehållsförteckning ........................................................................................................................... 7 

Bakgrund .................................................................................................................................. 9 

Om studien ............................................................................................................................. 14 

Syfte ............................................................................................................................................... 14 
Relevans .................................................................................................................................................................. 15 

Övergripande metoduppläggning och design av studien .................................................................... 16 
De intervjuade .................................................................................................................................................... 17 

Metod och datainsamling ................................................................................................................. 18 

Teori och Referensram ...................................................................................................................... 20 

Metod för analys och tolkning .......................................................................................................... 21 

Resultat ................................................................................................................................... 22 

Validering av modellen ..................................................................................................................... 22 
Engagera ............................................................................................................................................................. 23 
Veta varför .......................................................................................................................................................... 24 
Veta hur .............................................................................................................................................................. 25 
Veta vad .............................................................................................................................................................. 27 

Valet att doktorera och bytet av bransch ........................................................................................... 28 

Vad är horisontell specialisering? ...................................................................................................... 30 

Frågorna .......................................................................................................................................... 32 

Uppfattad horisontell specialisering hos de intervjuade .................................................................... 32 
Specialisering ...................................................................................................................................................... 33 
Akademiskt förhållningssätt och professionellt omdöme .................................................................................. 34 
Attityd till fackkunskaper .................................................................................................................................... 37 

Kopplingen till självstyrning .............................................................................................................. 38 
Tid, budget och kvalitet ...................................................................................................................................... 39 

Anställningsbarhet ........................................................................................................................... 41 

Förslag till styrning ........................................................................................................................... 42 
Transformativt och transaktionellt ledarskap ..................................................................................................... 42 
Indoktrinering, utbildning och relationen till professionellt omdöme ............................................................... 43 
Styrmetoder ....................................................................................................................................................... 44 



8 

 

Applicerbarhet ................................................................................................................................. 48 

Sammanfattning ...................................................................................................................... 49 

Källförteckning ......................................................................................................................... 51 

Intervjuer......................................................................................................................................... 53 

  



9 

 

Bakgrund 
Freidson (2001) beskriver tre typer av olika idealiserade (ekonomiska) 

samhällen; ett första som är konsumtionsinriktat, där informationen till 

konsumenterna är perfekt, minimal reglering existerar och endast 

marknadskrafterna verkar. Ett andra som är hårt regelstyrt och ett tredje 

som är professionellt och där produktionen sköts av särskilt privilegierade 

delar av arbetskraften med särskilda kunskaper och möjligheten att styra 

över sitt eget arbete. (Freidson 2001, 1-2) Alla dessa tre beskrivs som 

idealiserade modeller där det verkliga samhället är en kombination av alla 

tre, och där det går att argumentera för att alla tre bär relevans. 

Övergripande fokus för den här studien är den professionella produktionen 

och styrningen av den.  

 

Det har under 1900-talet funnits en stark tendens till förskjutning av den 

professionellas roll i produktionen från att vara egen företagare till att vara 

anställd. (Derber 1983, 309-310) Styrningen i sig av dessa individer kan 

därför sägas ha blivit mer relevant. 

 

I Freidsons modell utgår han från att professionalism innebär att de 

uppgifter som ska utföras är så speciella att självstyrning blir centralt 

(Freidson 2001, 18-19); styrning av en professionell sker inte av någon 

annan än den professionella. Detta gäller dock bara upp till en viss nivå av 

styrning; innebörden av professionalism är i Freidsons framställning att de 

operativa besluten fattas där de exekveras. Centralt är att ovanför den 

operativa verksamheten kan styrning på strategisk nivå finnas. (jmf. 

Mintzberg 1983, 198-200) 

 

Mintzberg (1983, 33) beskriver denna del av arbetskraften som horisontellt 

specialiserad och vertikalt integrerad, vilket avser att den besitter en 

ganska specifik typ av kunskap (horisontellt specialiserad) och är fri att 

styra sitt eget arbete (vertikalt integrerad). Dessa två termer kommer 

genomgående att användas i detta arbete. Redan här kan vi se att själva 

definitionen av professionell säger något om vilken typ av styrning som 
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kan användas på denna del av arbetskraften; inom lean production 

beskrivs den vertikala integrationen som medarbetarskap, med i princip 

samma ord som används för vertikal integration. (Womack et al 1990, 

73ff)  

 

Den andra dimensionen, specialisering, handlar om avgränsning av 

arbetsuppgifter. Freidson diskuterar behovet av specialisering (Freidson 

2001, 21-60) med långtgående diskussioner om den effektivitet som 

uppnås genom specialisering (något dramatiskt utgående från den 

specialisering som uppnås när var och en gör det den är bäst på; jämför 

Adam Smiths Wealth of Nations). Han landar i slutsatsen att för att vara till 

maximal nytta i produktionen ska specialiseringen vara av sådan art att den 

är svår att formalisera men att ändå är de bakomliggande kunskaperna som 

krävs formaliserade. Argumentationen bygger väsentligen på en 

upphöjning av medarbetarskapstanken; i det operativa arbetet tillåts 

kreativitet, men man formaliserar vilka kunskaper man anser att 

medarbetaren ska ha för att kunna vara kreativ inom sitt område. 

 

Denna ansats, att lämna över de operativa detaljerna, är jämförbar med 

Mintzbergs professionella byråkrati. (Mintzberg 1983, 23) Mintzberg 

identifierar i sin professionella byråkrati kreativitet i de operativa 

åtgärderna, man styr organisationen med utbildning (främst inom 

företagets processer) och indoktrinering. Det sistnämnda kan läsas som ett 

försök att påverka medarbetarens värderingar för att vara kreativ på ”rätt 

sätt”. (Mintzberg 1983, 41-42) 

 

Professionalism är alltså ett möjligt och effektivt sätt att organisera 

produktionen i ett samhälle, och som sagt så är det ett av de sätt som 

beskriver den faktiska produktionen. Delvis hävdas till och med att (Quinn 

et al 1993) den professionella organisationen är nyckeln till framgång i den 

postindustriella produktionen.  

 

Det är dock per definition ett svårstyrt sätt, som setts ovan så innebär en 

idealiserad vertikal integration att alla beslut fattas där de exekveras. Här 

hävdar vi att detta kan leda till att ett företag eller en organisation 

divergerar i sina mål beroende på vem som utför arbetet och vilka beslut 
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denne fattar. Detta kan ses som en variant på strategisk drift (Aaker och 

McLoughlin 2010, 146-149); det vill säga att om organisationen har ett 

flertal mål utan sammahållen övergripande strategi kan det leda till att den 

hamnar produkt- och produktionsmässigt där den inte borde vara.  

 

Kopplingen mellan professionalism och strategisk drift understöds av 

Kennerly (1992, 171) som pekar på svårigheten med strategisk utveckling 

av organisationer med många professionella som en konsekvens av just 

den vertikala integrationen. Argyris (1998, 100) går ett steg längre då han 

ifrågasätter huruvida medarbetarens inre motivation (som krävs för 

medarbetarskap) i överhuvudtaget är meningsfull för företagets mål. 

 

Genom att ange dessa problem har här identifierats ett huvudproblem som 

uppstår som en konsekvens av själva begreppet vertikal integration. Och 

detta berör hur och om professionella ska styras.  

 

Det kan dock även identifieras horisontella problem, problem som är 

relaterade till hur produktionen sker. Även om detta är kopplat till vertikal 

integration, hur något utförs kan anses bestämmas av den professionella 

själv, kan det vara illustrerande att undersöka den dimensionen separat. Vi 

synliggör här problemet med att inom begreppet professionalism ryms 

begreppet hantverksmässig produktion. (Freidson 2001, 88) All 

hantverksmässig produktion är visserligen inte professionell (eftersom det 

krävs hög teoretisk kunskap för att räknas som professionalism, (Freidson, 

referens ovan) men begreppen är relaterade, om än inte identiska. 

 

Womack et al (1990, 88) presenterar ett flertal exempel på att just 

hantverksmässig produktion leder till dålig produktivitet och kvalité. Skäl 

som framförs är bland annat brist på standardisering (Womack et al 1990, 

19ff) av processer vilket leder till dyra produkter som tar lång tid att 

framställa.  

 

Vi sammanfattar begreppet; professionalism, har det hävdats (Freidson 

2001, 18ff) uppstår som en konsekvens av att arbetskraften är välutbildad, 

samtidigt som vissa typer av produkter kan kräva välutbildad arbetskraft 

för att producera. (Womack 1990, 19ff) Andra karakteristika som 
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traditionellt definierar professionella är kåranda och gemensamma 

värderingar, (Svensson och Evetts 2010, 34) två begrepp som i detta arbete 

tolkas som väsentligen synonyma.  

 

Så en utgångspunkt här är att det behövs professionella organisationer, och 

att de behöver styras. Vi antar här att Freidson tredje modell för produktion 

ovan är viktig. (Freidson 2001, 1-2)  

 

Innan vi går vidare och studerar hur de styrs, kan konstateras att själva 

definitionen av professionella förutsätter i ovanstående verk en person som 

skaffat sig en utbildning och sedermera ett arbete med vissa avgränsningar 

horisontellt och vertikalt, och dessa avgränsningar kommer av att arbetet 

är definierat på ett visst sätt.  

 

Vi kommer här att välja en annan ansats. Här kommer den horisontella 

specialiseringen ställas i centrum, och därmed studeras hur den 

professionella väljer arbete utefter denna. Vi kommer undersöka hur 

specialiseringen är relaterad till självbestämmande och högre utbildning. 

 

Denna modell frikopplad från bransch- och kåranda får som effekt att vi 

kommer att kunna förklara varför vissa, mer invasiva, operativt riktade 

styrmetoder fungerar på professionella utöver just medarbetarskap, 

indoktrinering och standardisering av utbildning. (Mintzberg 1983, 39-41) 

 

Som bakgrund och inspiration till analysen av styrmetoder har vi lean. 

(följandes Pettersen 2009) Här, i denna uppsats, betraktas lean ur ett 

professionellt perspektiv där medarbetarskapet är i centrum. I den tolkning 

som används här är andra metoder inom lean enbart stöd till 

medarbetarskapet. Detta för att hur det faktiska arbetet ska genomföras är 

frånvarande i Pettersens framställning. Detta hur lämnas över till de 

professionella.  

 

Den enda ansats till ett hur, ligger egentligen i Human Resources 

Management (HRM), som antas appliceras just på professionella av Swart 

och Kinnie (2012). De identifierar ett professionellt och ett organisatoriskt 

fokus i HRM. Vi kommer att återkomma till denna typ av metoder, som 
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kan anses vara interaktionbaserade, i analysen av applicerbara 

styrmetoder. 

 

Först av allt behöver vi dock en passande modell att använda. En stor del 

av det här arbetet handlar om just att söka en god modell. 

 

Vi noterar, för att finna en modell, att ett implicit antagande i ovanstående 

diskussion är att dessa människor jobbar med det de specifikt utbildats för. 

Det  talas om kollegialitet (tolkas här som skråtillhörighet) och dynamiken 

i de meritokratier (status och medbestämmande baserat på meriter) som 

uppstår. (jmf. Svensson och Evetts 2010, 149) Dessa parametrar, beror av 

omgivning och andra personer än den enskilda professionella, vill vi som 

sagt inte inkludera i vår beskrivning här. Här kommer istället styrningens 

applicerbarhet i termer av just vertikal integration och horisontell 

specialisering beskrivas.  

 

Vad händer om människor som i princip är utbildade för och kanske även 

indoktrinerade, det vill säga mentalt formade för, (Mintzberg 1983, 39ff) i 

en hårt specialiserad roll i samhället plockas ur det sammanhang de 

befunnit sig i och placeras någon annanstans, i en annan arbetssituation? 

 

Om självstyrning och specialisering ändras, blir typen av arbete som kan 

utföras helt väsenskilt. (Mintzberg 1983, 33) Eller är det så att den 

professionella återigen vill bli professionell, det vill säga finns det en vilja 

att vara professionell i sig och inte bara ha ett visst arbete? Expertkunskap 

är en källa till makt, (French och Raven 1959, 150) potentiellt ger den 

professionella därför upp makt genom att byta roll. Överger denne frivilligt 

vertikal integration?  

 

Den här studiens utgångspunkt är att så är inte fallet. Den professionella 

kan mycket väl bli professionell igen, och i så fall vill vi beskriva varför 

(eller varför inte om så skulle varit fallet). Därmed har vi den modell vi 

eftersträvar för att kunna beskriva problematiken som presenteras. 
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Om studien 
Detta kapitel beskriver undersökningens syfte, tillvägagångssätt, 

metodologiska val samt lämnar en beskrivning av den modell som valts 

och varför. 

Syfte 
Enligt ovan ska studien, rent tekniskt, handla om att studera en 

professionell person som lyfts ut ur sin professionella kontext, och 

placerats i en annan roll. Detta för att undersöka om den professionella 

återigen blir professionell efter branschbytet, och i så fall beskriva varför. 

Om så är fallet antar vi att den professionella har en inre drivkraft att 

uppnå en viss grad av specialisering och självbestämmande. Nästa fråga är 

om detta i så fall är inducerat av högre utbildning.  

 

Denna tekniska beskrivning av mekanismen för att återigen bli 

professionell är kopplad till attityd till självstyrning i synnerhet men också 

styrning av professionella i allmänhet. Därför blir det relevant att 

undersöka styrningen av dessa professionella ur ett perspektiv där endast 

vertikal integration och horisontell specialisering ingår. För att få tydliga 

mätbara effekter väljs en extremt välutbildad grupp. Detta leder oss fram 

till det (tämligen normativa) syftet med studien, nämligen: 

 

Hur kan medarbetarskapet se ut i styrningen av högutbildad arbetskraft? 

Hur undviker vi strategisk drift och hantverksmässighet? 

 

Valet av vi i ovanstående mening ska tolkas ur ett medarbetarperspektiv, 

det vill säga vi är ”vi i företaget”, inte till exempel ”vi i ledningen”. 

 

Vi behöver veta att vi undersöker professionella i den meningen som här 

läggs i begreppet. Genom att välja disputerade som byter bransch efter 

disputationen så uppfylls: 

  

 1. De är horisontellt specialiserade; ett ämne har    

  specialstuderats under minst 4 år 
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 2. De är vertikalt integrerade, den förment akademiska   

  friheten garanterar troligtvis detta 

 

 3. De har hög teoretisk kunskap; i praktiken minst 8 års   

  utbildning. 

 

Vilket leder till att de går att placera i en modell över professionella. 

Vidare, i och med att de byter bransch, så 

 

 4. Lämnar de sin ursprungliga funktion; om de saknar   

  fackkunskaper tvingas de skaffa sig det igen. 

  

Hur dessa människor uppfattar sin nuvarande situation ger en idé om de tar 

med sig intresse och förmåga för specialisering och självbestämmande då 

de byter.  

 

Vidare, notera att detta inte är en sociologisk studie; vi vill inte kritiskt 

utmana de sociologiska modellerna utan snarare använda dem för att förstå 

professionella och kunna beskriva varför uppkomna styrmetoder fungerar 

eller inte.  

Relevans 
Att utföra ledarskapsstudier på professionella är, som tas upp i Bakgrund 

ovan, intet nytt. Det som vid en litteratursökning framgår som unikt med 

den här studien är det uttryckliga, empiriskt och teoretiskt underbyggda, 

fokus på att undvika parametern bransch i resonemang om applicerbara 

styrmetoder. Modellvalidering och analys av om den professionella 

återigen blir professionell möjliggör detta. Studier på motivation och 

attityder till styrning hos professionella har (naturligtvis) gjorts förut, (till 

exempel Arman och Simu 2013) men inte med strukturerade (inom 

väldefinierade, validerade teoretiska ramar) och reducerade (explicit 

exkluderande skråtillhörighet) modeller som dessa. 
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Övergripande metoduppläggning och design av 
studien 

Metoduppläggningen följer i princip av frågeställningen. Vi använder ett 

sociologiskt modellsystem för professionella, med undersökningspersoner 

som i största möjliga mån passar in i modellsystemet (motivering 1-3 

ovan). Med ett sådant modellsystem och modeller, kan vi dra specifika 

slutsatser från en generell modell, det vill säga använda en deduktiv ansats.  

 

Specifikt rör det sig om modeller och teorier för att beskriva hur 

professionell arbetskraft beter sig och låter sig beskrivas. Denna teori är en 

delmängd av en övergripande beskrivning av olika typer av arbetstagares 

beteende och roll i organisationer (Mintzberg 1983, Freidsons 2001, Gerth 

och Mills 1953) och därför kommer vi röra oss inom givna ramar och 

studera om denna del av arbetskraften hamnar utanför den plats i modellen 

den befinner sig om den inte byter bransch.  

 

En empirisk studie är nödvändig; litteratur med just specifikt detta fokus 

verkar vara sparsmakad. Inspiration har hämtats från Perlman och Varma. 

(2005) De presenterar variationer i vertikal integration hos IT-

professionella och skulle kunna öppna för en djupare analys om vad som 

ligger bakom professionalism förutom att arbetstagaren har en specifik 

position. Den studien är dock induktiv snarare än deduktiv och använder 

inte någon generell teori för att beskriva variationerna. 

 

Intervjuer låter sig försvaras som metod; det som efterfrågas är troligtvis 

inte dokumenterat, och relativisering av begreppet professionalitet kräver 

att man som undersökare kan ställa öppna frågor. 

 

Det finns i princip två val angående vem som ska intervjuas, antingen 

ledare/chefer eller de professionella. Frågar man ledare, blir själva bytet av 

bransch svårt att följa. Därför behöver man fråga den som faktiskt byter, 

den professionella. För att förstå varför någon bytt bransch, för att förstå 

hur någon ser på sin vertikala och horisontella integration och jämföra med 

föregående bransch är det rimligast att fråga en person i den situationen.  

 

Än en gång används Freidsons relativisering av begreppet professionalism 



17 

 

för att motivera att en halvstrukturerad intervju bör användas; detta för att 

undvika slutna frågor och svar. (Gilham 2005, 155) Exempelvis kan 

begreppet ”jobba självständigt” troligtvis tolkas olika av olika intervjuade; 

en sluten fråga som ”jobbar du självständigt” är därför oprecis. Den leder 

dessutom troligtvis till ett ja eller nej, vilket är intetsägande. Statistisk 

signifikans är troligtvis svår att uppnå; de öppna frågorna gör gruppering 

av svar troligtvis svår, och studien är därför kvalitativ i sin ansats. Detta 

innebär dock inte att endast en intervju räcker. Flera måste genomföras. 

Hur många fler kan givetvis diskuteras, och det väsentliga här var att se 

om det 1) gick att se att den professionella återigen blir professionell, 2) 

varför detta händer. Den tredje punkten, att inhämta idéer om vilka 

styrmetoder som fungerar, krävs egentligen inte mer än en intervju för. Att 

den professionella igen vill bli professionell var otvetydigt, så 1) är 

oemotsägligt i de 8 intervjuer som genomfördes. Varför den professionella 

blir professionell igen krävde en djupare analys. Efter 4-5 intervjuer 

började skönjas en övergripande förklaring, och därefter genomfördes 

ytterligare ett antal intervjuer för att bekräfta bilden. Det visade sig att 

svaren konvergerat efter 8 intervjuer.   

De intervjuade 

De intervjuade har samtliga matematisk eller naturvetenskaplig bakgrund, 

samtliga disputerade. Just avgränsningen till naturvetenskap och 

matematik är värd att analysera. Som invändning mot avgränsningen kan 

man hävda att genom att välja bort till exempel samhällsvetare och 

humanister tas möjligtvis de personer som är mer intresserade av mänsklig 

interaktion och ledarskap bort. Kanske förringas medvetet den vertikala 

dimensionen i sökandet efter mekanismer för att bli professionell. Det kan 

till och med vara så att man missar att viljan att vara vertikalt integrerad 

gör att den professionella vid branschbyte väljer bort horisontell 

specialisering och inte alls blir professionell utan istället chef. (jmf. 

Mintzberg 1983, 33) Den här studien ska dock tolkas som att den svarar på 

hur det kan gå till när den professionella blir professionell igen; att se hur 

en reprofessionalisering kan gå till. På så vis bidrar studien till att svara på 

var man kan leta då man vill förklara fenomenet.  

 

Två av de intervjuade är kvinnor (Professionell A, Professionell D), och 
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åldern sträcker sig från 34 till 56 år.  

 

Intervjuade A, G och H är disputerade i Kemi, B och E i Fysik, C och F i 

Matematik och D i Biofysik. A och B har båda arbetat flera år som 

forskare efter disputationen och har sedan senare skaffat sig 

kompletterande utbildning på universitetsnivå; i båda fallen som lärare 

inom samma och närliggande ämnen som de forskat om. Dessa har bytt 

bransch från forskning till utbildning, men överlappning rent 

ämnesmässigt finns. De hävdar dock båda att nivån rent ämnesmässigt 

både är lägre och innehållet bredare. (Professionell A 2013, Professionell B 

2013)  

 

De intervjuade är personer som författaren träffat under sina tidigare 

anställningar, men också individer som denne kommit i kontakt med 

genom tips från personer i sitt nätverk. Detta gör att urvalet inte är helt 

slumpmässigt. Slumpmässighet sågs som sekundärt emedan statistisk 

signifikans knappast någonsin bör hävdas i en kvalitativ studie som denna.  

  

I stället formuleras problemställningen så att vi letar efter mekanismer för 

att vilja bli professionell efter branschbyte.  

 

Svaren analyserades vart eftersom intervjuerna avslutades. 

 

Tiden per intervju varierade avsevärt, från ungefär 45 minuter till 2 

timmar. Det som eftersöktes var hur respondenten betraktar sin vertikala 

integration, sin horisontella specialisering; samt vill beskriva 

transformationen från en bransch till en annan. Det efterfrågades varför 

denna valde att doktorera (bli en professionell), sedan varför samma 

person bytte bransch/arbete. 

Metod och datainsamling  
Det har, som sagt, djupintervjuats 8 personer ur en grupp där eventuella 

effekter (på förändringar i horisontell specialisering och vertikal 

integration) torde vara mest uttalade om de finns. En enkät, eller en 

strukturerad intervju med frågeformulär går snabbt att genomföra för att nå 
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flera. Dessa lider dock av att frågorna lätt blir slutna i karaktären. (Gilham 

2008, 115) Eftersom till exempel specialisering är ett relativt begrepp 

(Freidson 2001, 36ff) svarade inte en helt strukturerad intervju mot 

behoven. En halvstrukturerad var därför mer lämplig. Detta hade 

konsekvenser för intervjusituationen.  

 

Gilham (2005) resonerar kring halvstrukturerade intervjuer på ett sätt som 

här kändes igen. Det fanns inte en avsikt att egentligen begränsa 

intervjuerna i tid i den meningen att de intervjuade ska avbrytas om svaret 

blir för omfattande eller utdraget. Tvärtom fick den intervjuade prata fritt 

om så önskades, om inte annat för att fånga attityden hos den intervjuade 

gentemot professionalism, finna hur de relativa begreppen självständighet 

och specialisering uppfattas av den intervjuade.  

 

Noggranna anteckningar fördes, och, vid behov, sammanfattades muntligt 

under intervjun av intervjuaren och den intervjuade bads verifiera att 

svaret var korrekt uppfattat. Stödord att styra den intervjuade användes för 

att bygga anteckningarna omkring. Gilham (2005, 110) anger att denna typ 

av stödord kan användas för att ge alternativ till den intervjuade, även om 

svar inte ska läggas i munnen på den intervjuade. Fyra grupper av frågor 

behövde ställas: 

 

1. Bakgrundsfrågor (jobb, utbildning, motivation för att byta bransch) 

 

2. Vertikal integration: hur självständigt jobbar den intervjuade, nu och 

då; är det bra som det är, borde den intervjuade får bestämma mer 

själv? Vad innebär självständigt arbete? 

 

3. Horisontell specialisering. Vad är det enligt den intervjuade? Är 

personen mer, eller mindre specialiserad, nu efter att ha bytt? 

 

4. Transformationen, varför byttes bransch? Här kan man tänka sig att 

den svarande önskar bli mer eller mindre vertikalt integrerad, mer 

eller mindre specialiserad, eller fortsätta vara något av detta. 

 

Bakgrundsfrågor är naturligt att ställa. Dessa är av arten varför man valde 
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att doktorera, för att ge en uppfattning om drivkrafter, viljan att 

specialisera sig och vara självständig.  

 

Det är inte uppenbart att en branschbytare är professionell, så det måste 

också utrönas om så är fallet. Smits et al (1993) ser ett positivt samband 

mellan relevans i utbildning för arbetet och prestation. Det är inte samma 

sak som en korrelation mellan relevans i utbildning och professionalism; 

men om ett orsak-verkan samband i relationen mellan prestation och 

medarbetarskap antas, (underliggande tes hos Argyris 1998) så skulle hela 

tanken med att branschbytare är professionella kunna falsifieras.  

 

Vi måste sålunda ställa frågor som visar att den utfrågade i någon mån 

fortfarande är professionell. Detta gör vi genom att fråga om vertikal 

integration och horisontell specialisering, i relation till hur det ändrats i 

och med branschbytet. 

Teori och Referensram 
Den referensram som beskriver den professionella med en modell tämligen 

oberoende av skrå- och branschtillhörighet hämtades från det sociologiska 

ämnesområdet. (Mintzberg 1983, Freidson 2001, Svensson och Evetts 

2010) Syftet med valet var dubbelt; dels att på ett entydigt sätt beskriva 

den professionella på en mer detaljerad nivå; dels valdes vedertagna 

standardverk för att kunna applicera en deduktiv ansats i beskrivningen.  

 

I den teori som relaterar till styrning tillåter vi oss vara mer tentativa, men 

letar efter kopplingar till ovanstående verk där de finns. Den centrala 

kopplingen är den mellan medarbetarskap å ena sidan och vertikal 

integration och horisontell specialisering å andra. Quinn et al (1996, 72) 

listar fyra faktorer relevanta för den professionella organisationen: 

 

1. Care why 

2. Know why 

3. Know how 

4. Know what 
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Detta kommer att visa sig centralt i analysen av modellen som används 

här. Know why handlar om att förstå systemet och sammanhanget. Detta är 

intimt sammankopplat med vertikal integration; know how om faktisk 

kompetens och know what om att veta vad som ska göras. (Quinn et al 

1996, 72) Även här är medarbetarskap och professionalism intimt 

sammanvävda. 

 

Dessa är också listade i fallande relevansordning, vilket i princip sätter 

problemlösningsorientering och ansvar som viktigare än kunskap. Detta 

kommer att visa sig vara en springande punkt; för om det kan visas att 

professionella genomgående av någon anledning uppfyller 1 och 2, finns 

förutsättningar för en vilja att lära sig 3 och 4, och på så vis bli horisontellt 

specialiserade (med en professionell avgränsning) efter ett branschbyte.  

Metod för analys och tolkning 
Eftersom studien är deduktiv och det teoretiska ramverket bestämt 

(Mintzberg 1983, Freidson 2001, Svensson och Evetts 2010, Quinn et al 

1996) kom analysen att handla om att passa in resultaten i dels det centrala 

beskrivande ramverket (Mintzberg 1983 och Freidson 2001) samt 

extrapolera till och förklara vilka styrmetoder som fungerar. Metoden blir 

då att evaluera den horisontella specialiseringen och vertikala 

integrationen för de olika intervjuade och se hur uttalad den är efter 

branschbytet.  

 

Därefter undersöks drivkrafter till att återigen bli horisontellt specialiserad.  

 

Här söks explicit efter dessa faktorer. Som förklaring till drivkraften testas 

om högre utbildning påverkat attityden till professionalism. Notera dock 

att en halvstrukturerad intervju öppnar för en mer, icke förutsägbar metod 

för analys av just drivkrafterna. Detta för att drivkrafterna förväntades 

kunna analyseras som en samverkan mellan olika motivationer för varför 

man blir professionell. 

  

Del två är styrmetoderna. Här var avsikten initialt att binda upp analysen 

kring dels hur medarbetarskapet uppfattas där den professionella arbetar 
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idag. Också här är analysen väl betjänt av förståelsen för hur den 

professionellas attityd är formad av högre utbildning.  

 

Det kom att bli en röd tråd från förståelsen av incitamentstrukturen i val av 

arbete hos branschbytaren till uppfattning och förväntningar på styrning. 

Det fanns till och med en röd tråd från högre utbildning via horisontell 

specialisering till vertikal integration och styrning, och analysen kom 

därför att bli holistisk; i meningen systemet förstås bäst genom att 

analysera allt samtidigt. Detta även om ansatsen i arbetet i övrigt är i 

högsta grad reduktionistisk, emedan den dekonstruerar professionalism i 

som vi ska se en typ av vertikal integration, två typer av kunskaper fördelat 

på 4 faktorer. (Quinn et al 1996, 72)  

Resultat 
Under resultaten har valts att fortlöpande kommentera och analysera 

svaren. Detta blev en naturlig uppläggning då de enskilda svaren ofta 

kräver att tolkas i ljuset av andra svar för att förstås. 

 

Notera också att slutsatser för tydlighetens skull redovisas vart eftersom de 

uppkommer, dock står de också sammanfattade under Sammanfattning. 

 

Nedan kommer att visas att den professionella som byter bransch återigen 

blir professionell. Vi kommer också att resonera om och hur dessa 

professionella anser sig ska styras. Men för att detta ska vara relevant, 

måste modellen först valideras. 

Validering av modellen  
Det är här stipulerat att de intervjuade professionella verkligen är 

professionella. Huruvida de tre syften som studien har uppnås är givetvis 

beroende av att det är så. Modellerna är valda utifrån Mintzbergs (1983) 

och Freidson (2001) kriteria, men för att erhålla ett handfast sätt att 

validera modellen men kanske framförallt placera dem i ett 

styrningssammanhang väljer vi Quinn et al (1996, 72) faktorer för 
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professionella i en professionell organisation. Ovan listades i fallande 

relevansordning (författarens översättningar) 

 

1. Care why (engagera) 

2. Know why (veta varför) 

3. Know how (veta hur) 

4. know what (veta vad) 

 

Om detta definierar professionella i professionella organisationer, kan en 

validering göras genom att undersöka om dessa faktorer går att spåra hos 

de intervjuade.  

Engagera  

Att Engagera (sig) (Quinn et al 1996, 72) handlar om att känna sig 

involverad och motiverad att prestera i sitt arbete. Detta är en variabel som 

till sin natur är relativ och kräver förståelse för vad de intervjuade menar, 

även om de säger sig vara engagerade. Att fråga rakt ut om den intervjuade 

bry sig om sitt arbete leder eventuellt till ett ja; men är det samma typ av 

engagemang som efterfrågas här? Quinn et al identifierar en mätbar 

parameter. Denna är att den professionella när dennes kunskaper blivit 

överflödiga eller inaktuella ska vara beredd att vidareutbilda sig.  

 

Detta kan tyckas vara ett hårt krav här då de intervjuade har minst 8 års 

universitetstudier bakom sig, men man kan notera att Quinn et al pekar på 

kunskaper, inte formell utbildning; det vill säga viljan och förmågan att 

skaffa sig de fackkunskaper som krävs. Detta motsvarar de påtagliga, 

dokumenterbara kunskaperna som Freidson (2001, 27-29) tar upp som en 

av två grupper av kunskaper. Den andra typen återkommer vi till.  

 

Hos samtliga intervjuade, (Professionell A-H 2013) urskiljdes en tydlig 

tendens till att ständigt vilja lära sig mer om så behövs; tre av de 

intervjuade (Professionell A 2013, Professionell B 2013 och Professionell 

G 2013) har till och med skaffat sig kompletterande universitetsexamina 

efter disputationen, och ett djupt bredvidläsningsintresse för att bli bättre 

på sitt arbete kunde skönjas. 
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Bokcirklar, kurser och liknande angavs vara vanliga aktiviteter på och vid 

sidan om arbetet. (Professionell A 2013, Professionell B 2013, 

Professionell D 2013 och Professionell F 2013) Professionell B angav till 

och med ett djupt intresse för ”learning by teaching”, (Professionell B 

2013); att formulera kurser med ett av de viktigaste syftena att själv lära 

sig mer.  

Veta varför 

Quinn et al (1996, 72) beskriver Veta varför som en systemförståelse, att 

också förstå de små, knappt skönjbara orsaks-verkansambanden. Här 

framstår Quinn et al som eventuellt något för diffus för att på ett adekvat 

sätt uppfylla våra behov. Vi väljer att se denna faktor som en vilja att förstå 

hur helheten är sammansatt. 

 

I svaret på en fråga om akademiskt förhållningssätt, hur detta definierades 

och om det användes, kunde också ett systemintresse spåras hos flera av de 

intervjuade. (Professionell A 2013, Professionell B 2013 och Professionell 

C 2013) 

 

Detta yttrade sig som att de intervjuade vill Veta varför,  

 

”haka på när man inte förstår”, 

(Professionell B, 2013) 

 

och verkligen förstå, var återkommande teman. Talande var också att kring 

en fråga på användbarheten av ett vetenskapligt perspektiv resonerades 

kring  

 

”att förstå helheten”.  

(Professionell C, 2013)  

 

Att denna bild är generell bekräftades i de andra intervjuerna på olika sätt. 

En av de intervjuade menade att studierna i sig leder till att man får 

drivkraften att förstå hela kedjan, (Professionell D 2013) något som i 

nästan samma formulering återkom i fler intervjuer. (Professionell B 2013 

och Professionell C 2013) 



25 

 

 

Professionell E och Professionell G gav svar som inte kan tolkas lika 

rättframt. Dessa två jobbar i agila team. Ett agilt arbetssätt yttrar sig i 

dessa fall som en ständigt pågående diskussion mellan medarbetarna om 

framåtskridandet av arbetet. Detta för att specifikationer om arbetets 

resultat inte ska behöva vara helt fastställda utan kunna ändras varefter 

arbetet fortskrider. 

 

Det agila arbetssättet får vi anledning att återkomma till; vid en första 

anblick kan det verka som att kärnan är detaljstyrning med ständiga 

uppföljningar. Dock framfördes att meningen är att komma vidare och inte 

köra fast på det som någon annan redan löst (Professionell E 2013); och att 

denna diskussion snarast hjälper till att ge en systemförståelse. Detta även 

om man inte jobbar med alla detaljer själv. (Professionell G 2013) Ett väl 

avvägt agilt arbetssätt är alltså i linje med professionalism då det 

understödjer veta varför. 

 

Denna strävan efter systemförståelse uttrycktes också som att kunskapen 

om sammanhangen är viktigare än prestigen. (Professionell A 2013 och 

Professionell B 2013) Här tolkas prestige negativt, viljan att hålla inne 

med sina resultat och inte diskutera. Professionell G uttryckte en strävan 

om ultimativ excellens; en vilja att (naturligtvis påpekades vara omöjligt) 

att förstå allting. 

Veta hur 

Veta hur definieras av Quinn et al (1996, 72) som förmågan att översätta 

kunskaper i operationell verksamhet, och då avses, något odefinierat, 

avancerade kunskaper. De två förstnämnda faktorerna, engagemang och 

veta varför, härrör till attityder hos medarbetarna. Denna punkt skulle, 

åtminstone vid en första anblick, kunna syfta på faktiska fackkunskaper. 

Här tolkas det dock som att det är veta vad som är de faktiska 

kunskaperna, medan veta hur syftar på att omsätta vad i praktiken.  

 

Under intervjuerna frågades om de intervjuade uppfattar att de har det fulla 

operationella ansvaret för att deras arbete blir utfört; om de uppfattade att 

de hade tillräckligt/för mycket/för lite ansvar; samt om de uppfattade att de 
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hade tillräckliga kunskaper för genomförandet.  

 

Två av de intervjuade utmärkte sig särskilt här, eftersom det operativa 

ansvaret låg ”till hundra procent” (Professionell B 2013) på dessa. 

(Professionell B 2013, Professionell H 2013) Andra var benägna att 

uppfatta det som att de har tillräckliga kunskaper; de störde sig även på en 

ganska hård styrning vad avser tid (Professionell A 2013). Andra 

uppfattade ett misstroende från sin närmsta chef. (Professionell D 2013)  

 

Lite som en utvikning kom dock detaljstyrning av tid in, som uppfattades 

som ett problem. (även hos Professionell B 2013) Frågan om det operativa 

ansvaret tolkades också i termer av utbytbarhet, det vill säga ”om jag inte 

gör jobbet [så] gör någon annan det”. (citat från Professionell C 2013, 

men understöds också av Professionell E 2013 och Professionell G 2013) 

Det kan vara intressant i sig då det pekat på att man inte uppfattar sig själv 

som att man besitter unika kunskaper, eller kanske till och med som att 

kunskaperna inte är alls omöjliga att skaffa sig.  

 

Detta är branschbytare, och de uppfattar fackkunskaper som något man 

kan lära sig. Det kan här konstateras att de anser sig veta hur, men 

observerar också den nästan raljanta attityden till djupa fackkunskaper; 

man lär sig så att säga det man behöver när man behöver. 

 

Professionell F och Professionell H, var ganska nya på sina jobb, men 

delade uppfattningen att de snart lär sig det som behövs, det vill säga i 

princip uppfyller både på att vilja engagera och att vilja veta hur. 

 

De svaranden tolkade frågorna lite olika. En tolkning är att veta hur är en 

direkt konsekvens av erfarenhet, de som jobbat längre (Professionell A 

2013, Professionell B 2013, Professionell C 2013, Professionell D 2013, 

Professionell E 2013, Professionell F 2013 och Professionell G 2013) hade 

alla jobbat mer än 2 år i sin nya bransch. Det verkar som om veta hur är en 

följd av engagera.  

 

Detta kan nog enklast beskrivas som en problemlösningsorientering. På en 

direkt fråga svarade de flesta att de såg sig som problemlösare snarare än 
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specialister. (Professionell A 2013, Professionell B 2013, Professionell D 

2013, Professionell G 2013 och Professionell H 2013) Två av de 

intervjuade var ambivalenta i den frågan (Professionell C 2013 och 

Professionell E 2013) medan en, (Professionell F 2013) insåg vidden av att 

vara problemlösare för att bli specialist. Det mer diffusa intrycket här, och 

en av anledningarna till att inkludera Quinns modell i överhuvudtaget, var 

att  

 

[…] (jag) vill gärna vara specialist, men vill man få saker gjorda, får 

(man) ägna sig åt bredden först, det är en insikt som kommit med åldern 

[...]  

(Professionell F 2013) 

 

Det vill säga att attityden till kunskap förändrats, är korrelerad till men 

kanske inte orsakad av att man blir äldre. Är detta en konsekvens av 

utbildning? Detta analyseras nedan, men vi har här en öppning som tyder 

på att Quinns modell 1 och 2 leder till 3 och en hypotes är att detta 

sammanlänkas av attityd till (fack)-kunskap. 

Veta vad 

Veta vad (Quinn et al 1996, 72). Detta handlar som namnet antyder om att 

veta vad som ska göras. Detta har inte direkt något stöd, påstås här, för att 

det skulle vara specifikt för professionella organisationer eller 

medarbetare. Det är en mindre abstrakt och mer formaliserbar typ av 

kompetens än de andra tre.  

 

Som avslutning drar vi här ytterligare en parallell, nämligen Johnson 

(1990, 40) som kategoriserar högpresterande individer som: 

 

1. Tar personligt ansvar för att hitta lösningar. 

2. Sätter upp nåbara mål men tar kalkylerade risker. 

3. Vill ha konkret återkoppling angående prestationer. 

 

Kopplingen till engagera och veta varför är här stark. Smits et al (1992, 

316) presenterar en länk mellan professionella och högpresterande 

individer. Nedan kommer att visas att 3. är relevant i kontexten styrning; 
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det indikerar hur ett väl avvägt agilt arbetssätt bör utformas. Som slutsats 

här ser vi att våra undersökta individer är professionella. 

Valet att doktorera och bytet av bransch 
Nedan kommer incitamenten både för att doktorera och sedan för att byta 

bort en akademisk karriär att undersökas. Vi kommer visa att den 

horisontella specialiseringen är i fokus i dessa val. 

 

Incitamenten för att disputera skiljer sig avsevärt mellan de intervjuade; 

mycket större skillnader kan ses i valet att disputera än i hur åsikter om hur 

arbetsuppgifter ska formuleras ser ut efter disputationen. Av intresse för 

ämnet drevs Professionell A, och B. Ytterligare motiveringar var att det var   

 

”ett naturligt steg just då, med den akademikerbakgrund som familjen 

har” (Professionell B, 2013) 

 

kombinerat med en djupare vilja ”att se sambanden”. (Professionell B, 

2013) Professionell C beskriver det som ”slumpmässigt”, Professionell 

D ”trodde det var en spännande miljö, och att få söka efter objektiv 

sanning”, Professionell E kombinerar och beskriver det som ett 

ämnesintresse och ”en romantiserad bild av forskning”. Professionell F 

och Professionell G ville veta mer. Det finns dock en distinkt skillnad 

mellan dessa två, Professionell F beskrev snarast ett ultimat sökande efter 

excellens, och Professionell G var besviken över att ha lärt sig för lite 

under grundutbildningen. Även om det sistnämnda definitivt är kopplat till 

ämnesintresse, är ansatsen snarare att vilja veta tillräckligt än att veta mer 

(Professionell A 2013) eller veta allt. (Professionell F 2013) Professionell 

H kombinerar veta mer med prova på att vara forskare. (Professionell H 

2013)  

 

Anledningarna till att söka sig till den akademiska forskningen varierade 

alltså från omständigheter tämligen frikopplade från inre motivation till ett 

intresse för ämnet som sådant. Om någon övergripande slutsats kan dras, 

så noterar vi således en tendens till att vilja uppnå horisontell 

specialisering. En vilja att skaffa formaliserbara kunskaper och att få en 
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professionell typ av avgränsning av sina arbetsuppgifter.  

 

Den andra dimensionen, den vertikala integrationen, kan inte, åtminstone 

inte alls lika tydligt, utläsas i motiveringen för att doktorera. Även om att 

åtminstone prova på livet som forskare verkar ha lockat, så verkar detta 

koncept vara alltför diffust för att läsas in som strävan efter vertikal 

integration.  

 

Intressant var också att många av de intervjuade (Professionell A 2013, 

Professionell D 2013, Professionell E 2013, Professionell G 2013 och 

Professionell H 2013) redan på frågan om varför disputera, resonerade 

kring en romantiserad bild av akademisk forskning som kommit på skam. 

Detta i sig kan utgöra en anledning till att byta bransch, och därför blev det 

motiverat att explicit be de intervjuade att motivera branschbytet. Skäl som 

angavs var:  

 

”Att slippa skriva ansökningar och behöva administrera”  

(Professionell A 2013) 

 

”Projekten tog slut” 

 (Professionell B 2013) 

 

”Steget är inte så långt från matematik till finans” 

 (Professionell C 2013) 

 

”Ett missnöje med styrning och administration av den akademiska 

verksamheten” 

(Professionell D 2013)  

 

”Dålig lön och det akademiska livet passar inte med familjesituationen.”  

(Professionell E 2013)  

 

”Hittade ingen post doc och tyckte inte om otryggheten”  

(Professionell F 2013) 

 

”Forskningen var inte i centrum” 
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(Professionell G 2013)  

 

”Ville syssla med något mer konkret” 

 (Professionell H 2013)  

 

Det är ett huvudsakligt fokus på anledningar anknutna till pengar och 

arbetsvillkor, särskilt viljan att undvika administration och inre 

akademiska strider. Det kan också spåras ett missnöje med att inte få ägna 

sig åt sin specialisering. 

Vad är horisontell specialisering? 
Vi har noterat att dessa professionella verkligen är professionella, såsom vi 

definierat det. Vi har också sett att de strävar efter horisontell 

specialisering av professionell art. Nästa fråga som är rimlig att ställa är 

om de är eller blir professionella efter bytet.  

 

Här har valet gjorts att först förstå hur den horisontella specialiseringen 

kan vara utformad och sedan undersöka den specialiseringen efter bytet av 

bransch hos de intervjuade. Den vertikala integrationen var hos de 

intervjuade kopplade till den horisontella specialiseringen.  

 

Det tas för givet i den kommande framställningen att det krävs att 

specialiseringen inte är för snäv för att de problem som beskrivs med 

hantverksmässighet ska kunna uppstå; om varje moment är detaljstyrt 

finns litet utrymme för avvikelser.  

 

Freidson (2001, 41) relativiserar begreppet specialisering. Den 

diskussionen är mycket lämplig för vår framställning eftersom den går ut 

på att specialisering alltid är relativ till någon annan specialisering. 

Intetsägande som denna definition är vid en första anblick, underlättar den 

ändå förståelsen. Lämpligheten just här ligger i att den lyfter fram 

skillnaden mellan två olika typer av specialiseringar som framkommit 

under intervjuerna: den mellan till exempel en tekniker och en forskare, 

(Professionell B 2013, Professionell G 2013); där teknikern anses vara 

snävare avgränsad än forskaren. Forskaren är bredare och 
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problemlösningsorienterad. Teknikern är mer funktionsinriktad, har 

fackkunskaper och fyller en funktion snarare än fullföljer en process. 

Teknikern är i denna framställning inte professionell.  

 

Båda dessa två intervjuer hjälper oss dessutom att ana kopplingen mellan 

dimensionerna. En av de intervjuade ser en koppling från kunskap till 

styrning i sitt arbete (Professionell B 2013); denne både ansåg sig veta bäst 

hur arbetet ska utföras och hade även väsentligen fria händer att utföra det. 

Åt andra hållet gick det i andra fallet (Professionell H 2013); där styrning i 

egentlig mening inte förekom, den professionella har fria händer ”fullt 

förtroende från chefen”. Hos den sistnämnda hade avgränsningen i 

specialisering växt fram som konsekvens av fri operationell frihet. Om 

detta är optimalt ur kvalitetshänseende har vi ovan ifrågasatt.  

 

Trots att beroendet går åt två olika håll i ovanstående exempel, så 

resulterar de båda i en karakteristisk horisontell specialisering: att lösa 

uppgiften från start till mål på en daglig basis.  

 

Vi ser detta som exempel på att den professionella har en bred 

specialisering. Ett annat sätt att se det är som Freidson (2001, 56) som 

beskriver en miljö som kopplar till Mintzbergs professionella byråkrati 

(1983, 153) där de professionella har en sådan bredd i sin specialisering att 

de kan bilda en operativ kärna som är central för organisationens 

produktion.  

 

Vi har då närmare undersökt vad den horisontella specialiseringen ska 

innefatta för att anses professionell.  

 

Under intervjuerna besvarades frågan om hur den intervjuade uppfattar sin 

horisontella specialisering, särskilt relativt arbetet inom den akademiska 

sfären. Det som undersöktes var attityden till horisontell specialisering, vi 

vill ha svar på varför man blir professionell. Nackdelen med att fråga om 

hur den intervjuade uppfattar sin specialisering visade sig bli att de 

intervjuade började uppge åsikter angående hur de uppfattar att de styrs. 

(Särskilt Professionell D, 2013) Dock accepterar vi den bristen emedan det 

egentligen inte stör analysen. 
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Frågorna  
Intervjuerna behandlade frågor som berörde:  

 

1. Om den intervjuade anser sig horisontellt specialiserad med rimlig 

avgränsning; det vill säga har arbetsuppgifter som dras från start till 

mål. 

2. Om den intervjuade är vertikalt integrerad. 

3. Hur är dessa dimensioner kopplade? 

4. Är den intervjuade påverkad i sin attityd till horisontell specialisering 

och vertikal integration av sin utbildning? 

 

Frågorna inom 3 och 4 uppfattades som diffusa (Professionell D 2013, 

Professionell F 2013 och Professionell G 2013) men ändå, om man 

betraktar hela intervjudelen som en helhet, besvarades frågorna 

konsekvent på ett sådant sätt att attityd och (eller på grund av) utbildning 

gjort att den tillfrågade anser att arbetsuppgifter ska kunna utföras 

självständigt från start till mål. Vidare, genom att identifiera två olika typer 

av kunskap kan vi nedan peka på att detta har stöd i litteraturen. 

 

Det som skilde var att vissa (Professionell C 2013, Professionell E 2013 

och Professionell G 2013) mer lyfte fram behovet av kontinuerlig dialog 

med medarbetare. Attityden till ledarskap skilde sig något mellan de 

tillfrågade. Det som var gemensamt var, kanske något oväntat, att 

diskussionerna ofta cirkulerade kring hur chefen är som person och inte på 

kunskaper om ämnet.   

Uppfattad horisontell specialisering hos de 
intervjuade  

Den första frågan, om den professionelle anser sig specialiserad, bestod av 

två delar; dels om personen anser sig specialiserad relativt arbete med 

akademisk forskning; och dels hur specialiseringen i det nuvarande arbetet 

är definierad i relation till den.  
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Specialisering  

Två av de intervjuade (Professionell E 2013, Professionell G 2013) ansåg 

sig mer specialiserade i sitt nuvarande jobb. De andra sex (Professionell A 

2013, Professionell B 2013, Professionell C 2013, Professionell D 2013, 

Professionell F 2013 samt Professionell H 2013) ansåg sig ha bredare 

arbetsuppgifter. Dessa svar är inte riktigt möjliga att analysera i sig, utan 

måste relateras till om arbetsuppgifterna är av en sådan art att man löser ett 

problem från start till mål. Här har fyra (Professionell A 2013, 

Professionell B 2013, Professionell C 2013, Professionell H 2013) svarat 

att de har en sådan typ av ansvar; de har invändningsfritt det fulla 

operationella ansvaret, det vill säga att specialiseringen är av professionell 

art. En intervjuad (Professionell D 2013) är uppenbart missnöjd och 

förklarar att, 

 

[...] dagliga arbetet [är] mycket specifikt. [...] 

  

och  

 

[…] rollen [är] otydlig i dagsläget [...]  

 

Här läses roll i detta fall som Freidsons occupational professionalism. 

(Freidson 2001, 42) Occupational tolkas här som en samling färdigheter 

och kunskaper som definierar en horisontell specialisering. Detta upplevs 

alltså som att det saknas.  

 

Att den intervjuade är missnöjd med detta motsäger inget angående 

attityden till specialisering, utan tvärtom så pekar det på viljan att kunna ha 

en specialisering på professionell nivå. En av avvikarna, Professionell E 

(2013), uppfattar sig som mer specialiserad, men det verkade inte vara till 

den grad att det var atypiskt professionellt. Tvärtom var rollen tydlig, även 

om den till typen ändrades med tiden. Denne utförde också forskning i 

inledningen av sin nu fleråriga anställning. Detaljstyrningen lyser med sin 

frånvaro i detta fall. Ännu mer om attityder till styrning inhämtade vi från 

nästa intervjuade (Professionell F 2013), som uppfattade sin nuvarande roll 

som klar trots att anställningen bara var några veckor gammal; samtidigt 

som styrningen var minimal och  
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[…] Det känns som de litar på och tror att man kan något […]. 

 

Detta, ganska melankoliska, uttalande ska ställas i relation till att denne 

intervjuade, som nu hade sitt andra jobb efter disputationen, inte 

uppfattade att ovanstående uttalanden var applicerbara på sitt förra jobb. 

Tveklöst är detta något viktigt för den intervjuade. Attityder avslöjades 

också i nästa intervju, (Professionell G 2013); denna uppfattade sig som 

mer avgränsad, men använde ordet ”begränsad” och ansåg sig enbart ”i 

teorin” ha det operationella ansvaret. Detta avslöjar också att den 

intervjuade önskar sig en breddning av specialiseringen. Nästa intervjuade, 

som bytt arbete ett flertal gånger efter disputation (Professionell H 2013) 

ansåg att bredden i arbetsuppgifterna beror på företagets storlek, och ansåg 

sig i dag vara ”rimligt” avgränsad. 

 

Huruvida de intervjuade faktiskt har ett arbete med Freidsonsk 

specialisering är inte entydigt bestämt av detta. Två av de intervjuade 

(Professionell G 2013 och Professionell D 2013) verkar vara mer 

avgränsade; en (Professionell C 2013) är eventuellt för bred medan övriga 

(Professionell A 2013, Professionell B 2013, Professionell E 2013 och 

Professionell F 2013) verkar vara professionella i den här bemärkelsen.  

 

Vad som entydigt dock kan sägas är att attityden är att de intervjuade vill 

ha en tydlig roll med uppgifter som de självständigt vill lösa från start till 

mål. Detta har under intervjuerna refererats till ett ”problemlösningsfokus” 

hos denna grupp (Professionell B 2013 och Professionell D 2013) och att 

förstå hela problemet och veta mer (Professionell A 2013, Professionell B 

2013, Professionell C 2013, Professionell D 2013, Professionell E 2013, 

Professionell G 2013, Professionell H 2013) eller helst allt. (Professionell 

F 2013)  

Akademiskt förhållningssätt och professionellt omdöme 

Under studien frågades rakt ut vad som menades med ett akademiskt 

förhållningssätt, med avsikten att finna kopplingar mellan utbildning och 

synen på nivån av horisontell specialisering. Detta skulle kunna säga något 

om mekanismen för en professionell att igen bli professionell. En av de 
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initiala idéerna med den här studien var att det skulle finnas en koppling 

mellan ett akademiskt förhållningssätt och den nivå av specialisering som 

eftersträvades. Denna bild visade sig vara något förenklad, troligtvis för att 

det frågas specifikt efter en definition av begreppet; och det visade sig att 

den frågeställningen fick byggas upp från andra uttalanden istället.  

 

En av de intervjuade (Professionell E 2013) hade ingen speciell relation 

alls till detta begrepp, ”det betyder inget speciellt, eventuellt läser jag in 

[begreppet] kritisk granskning”. En annan (Professionell F 2013) talade 

om en ”stor apparat av formalia för yrkesgruppen akademiker”, med 

ambitionen att vara rigorös för att skapa en ”approximation till 

objektivitet”. Dessa uttalanden är liknande, om man med kritisk 

granskning innefattar sökandet efter objektivitet. Här tolkas det så. Den 

första av dessa två (Professionell E 2013) exemplifierade och menade att 

skillnaden mellan en disputerad och en person med ”bara” grundutbildning 

är just förmågan att ”inte vara så intresserad av de numeriska resultaten, 

utan av tolkningen”. Den andra (Professionell F 2013) var något mer 

modest, och ansåg förvisso att denne haft stor användning av sin 

utbildning; men ansåg sig inte riktigt kunna avgöra om det var bättre än 

lika många års arbetserfarenhet inom relevant område.  

 

Just relevant område är intressant och avslöjar en hel del. Dessa är 

branschbytare, och de ska egentligen inte ha relevant utbildning. Denne 

(Professionell F 2013) poängterade att den största nyttan av utbildningen 

var förmågan att kunna lösa öppna problem, det vill säga ett problem med 

oförutsägbart lösning. Fler återkommer till detta (Professionell B 2013, 

Professionell G 2013) och det verkar vara en springande punkt i de 

disputerades resonemang. 

 

Denna förmåga (Professionell F 2013) intervjupersonen har och resonerar 

kring är sålunda långt mer diffus än den som relevant arbetslivserfarenhet 

ger. Freidson behandlar som sagt två olika typer av kunskap för 

professionella: formella, kodifierbara (Freidson 2001, 25) och en andra 

kategori som är ej kodifierade och kanske ej kodifierbara, Freidson 

använder ordet tacit; här används, efter rekommendation av Lars Ekstrand 

vid Högskolan i Gävle, termen professionellt omdöme.  



36 

 

 

Freidson gör kopplingen via Polanyi (1964) att dessa underförstådda 

färdigheter är särskilt applicerbara på vetenskaplig forskning och baseras 

på erfarenhet snarare än formell teori. Att erfarenhet och formell teori 

skulle vara potentiella motsatser är inte uppenbart, särskilt bland dessa 

intervjuade; Professionell F (2013) insinuerar till och med, enligt ovan, att 

strävan med ett akademiskt synsätt till och med implicerar att intentionen 

är att erfarenhet och formell teori ska vara samma sak.  

 

Freidson är dock sociolog, Professionell F är matematiker och hela den 

intervjun genomsyrades av blygsamhet att förståelsen är en ”axiomatiskt 

underbyggd beviskedja”. Här används ändå Freidsons framställning och vi 

väljer att tolka honom (bokstavligt) som att underförstådda färdigheter är 

svåra att kodifiera. Om än möjliga, så åtminstone svåra rent praktiskt. 

Medan kodifierad kunskap, så som definieras av Freidson, kan saknas 

initialt hos branschbytare, verkar det erfarenhetsmässiga, professionella 

omdömet, kunna finnas hos branschbytare. Freidson exemplifierar denna 

typ av kunskap med att det är den typ av kunskap som behövs vid 

akademisk forskning. De övriga intervjuade gav svar som mer låg i linje 

med den här studiens paralleller mellan akademiskt synsätt och Freidsons 

underförstådda kunskap, nämligen: 

 

[De som har ett akademiskt synsätt är] de som vill veta mer [...] 

(Professionell A 2013) 

 

 [...] En akademiker löser öppna problem, vet inte vad leder till. [...] 

(Professionell B 2013) 

 

[…] analyseras bakgrunden och kärnan till problem vilket ofta leder till en 

lösning, att förstå problemet [...] 

(Professionell C 2013) 

 

[...]Inom arbete, handlar det om att man har en uppgift som du ska lösa 

genom att finna en metod, eventuellt genom samarbete. […] 

(Professionell D 2013) 

 



37 

 

[...] Konstig fråga … Ödmjukhet inför att det finns en diskrepans mellan 

verkligheten och beskrivningen av verkligheten. [...] 

(Professionell G 2013) 

 

[…] Handlar om kunna gräva ner sig, undersöka alla trådar [...] 

(Professionell H 2013) 

 

Professionell A och B fokuserar på akademikern och sätter likhetstecken 

med en identitet; C, D på problemlösning E, F, G och H på attityden till 

sanning och sanningssökande. De två förstnämnda är också de två som 

forskat efter disputationen och förmodligen också mest identifierar sig 

med den rollen. 

 

Detta har kopplingar till den artikel av Agarwal och Ferrat (2005) som 

behandlats ovan. De flesta i den här undersökta gruppen jobbar i någon 

form med IT, programvaru- och/eller algoritmutveckling. (Professionell C 

2013, Professionell D 2013, Professionell F 2013 och Professionell G 

2013) IT-kunskaper anses ofta vara speciella då de är kortlivade och blir 

snart inaktuella, och kontinuerlig utbildning är ett sätt att behålla 

arbetskraften. (Agarwal och Ferrat 2005) Vi ser att en bransch som innebär 

ständigt föränderliga fackkunskaper är beroende av professionella 

medarbetare, inte nödvändigtvis arbetare med tekniska kunskaper. 

 

Att veta varför är någorlunda återkommande i intervjuerna, likt benämnt 

av Quinn et al (1996, 72). Det finns en röd tråd från Quinn et als veta 

varför, till Freidson underförstådda kunskap. (Freidson 2001, 25) Quinn 

resonerar kring viljan att veta varför; i intervjuerna återkommer ofta också 

viljan att veta varför (kanske förstå varför är en bättre formulering) som 

trots allt överlappande med ett akademiskt förhållningssätt.  

Attityd till fackkunskaper 

Det verkar alltså vara tänkbart att akademikern tar med sig värdefull 

applicerbar kunskap även vid branschbytet. Detta är troligtvis ganska lätt 

att acceptera på ett konceptuellt plan, och det skulle i så fall kunna 

användas som argument för att de intervjuade haft förutsättningar för att 

kunna återigen bli professionella efter branschbytet. 
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Vi har dock nämnt att det går till och med så långt att de intervjuade 

trivialiserar (fack)-kunskapen i sig, och detta är uttalat hos samtliga 

intervjuade. Här tolkar vi som att det är den specialiserade kunskapen som 

avses, inte den underförstådda; det går så långt att  

 

[...] för en fysiker är ”tekniker” ett skällsord. [...] 

(Professionell B 2013) 

 

Detta uttalande stöds med små variationer i princip av samtliga 

intervjuade; ingen poängterar i första hand fackkunskaper, utan snarare 

problemlösningsaspekten.  

 

På så vis observeras två saker; de intervjuade skiljer på två olika typer av 

kunskaper, fackkunskaper och underförstådda, det vi här kallar 

professionellt omdöme. Den underförstådda leder sannolikt till att de 

intervjuade har en vilja att skaffa sig den typ av specialisering som krävs 

av den professionella även vid branschbytet. Detta stödjer vi på den ovan 

uttalade attityd att vilja veta mer, men där också det vetenskapliga 

perspektivet som erhålls av utbildningen anges vara ”ett sätt att tänka, 

[som] påverkar hela mitt liv”. (Professionell A 2013) Och/eller ”lite mer 

som att se en helhet, [som] ska drivas framåt”. (Professionell C 2013) 

Eller lite annorlunda formulerat som ”det handlar om att göra vad som 

krävs för att förstå och lösa en större uppgift.”. (Professionell G 2013) 

 

Dock noteras i den här studien ett missnöje med detaljstyrning av arbetet 

och att det finns en koppling mellan hur arbetet styrs, och hur det utförs. 

Innan vi kan behandla hur våra intervjupersoner tycker det låter sig göras, 

fokuserar vi på kopplingen i sig. 

Kopplingen till självstyrning 
Här undersöktes om den intervjuade anser att denne är självstyrande, och 

hur detta uppfattas. En inledande attitydfråga var om arbetet anses bli 

bättre eller sämre av styrning. För att ha ett område att diskutera omkring, 

frågades därefter hur parametrarna tid, kvalitet och budget användes i 
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styrningen, och hur detta uppfattades. Som hjälp resonerades också kring 

begreppet kvantitet; det vill säga är mycket lite senare bättre än lite direkt? 

Det sistnämnda gav inte mycket analyserbart i sig, men visade sig i vissa 

fall hjälpa den intervjuade att tänka omkring de tre andra begreppen. 

Detaljnivån, det vill säga hur mycket ledningen är inne och ”rotar i 

detaljer” med avseende på dessa tre (fyra) parametrar, efterfrågades också. 

 

Att arbetet blir bättre eller sämre av styrning, besvarades inte bara med ja 

eller nej. Vikten av en strategisk styrning togs upp, (Professionell A 2013) 

där de ”som är bra på styrning” tar det övergripande ansvaret. Andra styrs 

strategiskt. (Professionell E 2013, Professionell F 2013, Professionell G 

2013, Professionell H 2013) Just detaljnivån som avgörande för om 

styrning är bra eller inte för själva arbetets utförande, togs upp av fler. 

(Professionell C 2013). Återkommande var också glädjen av gå till arbetet 

då man får styra själv. (Professionell D 2013, Professionell G 2013, 

Professionell H 2013)  

 

Här ses kopplingen till den horisontella specialiseringen. Önskad vertikal 

integration verkar vara beroende av bredden på den horisontella 

specialiseringen. Det professionella blir alltså själstyrande som en 

konsekvens av att de vill utföra ett arbete från start till mål.  

Tid, budget och kvalitet 

Diskussionen om tid, kvalitet och budget följde därefter. En av de 

intervjuade utmärkte sig i termer av hur arbetet som de befann sig i 

uppfattades. Den sista intervjuade (Professionell H 2013) uppfattade att 

den enda, överhuvudtaget närvarande parametern av dessa tre var kvalité. 

Värt att notera är att denne också var den som bytt bransch flest gånger, tre 

gånger på ungefär 4 år, och denne var också den mest nöjda med fokus på 

kvalité. Denne var också den mest självstyrande av alla.  

 

Tid som styrparameter används delvis enligt Professionell E (2013), 

Professionell F (2013) och Professionell G (2013); men det tolkas inte här 

som att det var viktigare än kvalité i styrningen av dessa. Hos övriga 

intervjuade var tid viktigast i deras nuvarande arbete (Professionell A 

2013, Professionell B 2013, Professionell C 2013, Professionell D 2013). 
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Också budget kom in som en parameter i dessa fall. Kvalité var minst 

viktigt i styrningen av dessa professionella. Det kunde skönjas en viss 

förståelse för att tidsaspekten är viktig; 

 

”Det är inte bra att saker inte blir klara i tid”  

(Professionell C 2013) 

 

”bättre att jobba mer tillsammans och stämma av oftare” 

(Professionell E 2013) 

 

Någon förståelse för budget fanns egentligen inte. Intressant nog togs 

denna parameter upp som viktig hos en som inte styrdes av den 

(Professionell H 2013) som talade om ”affärsdrivet” och ”kill your 

darlings”; det sistnämnda i motsats till att fortsätta driva en fråga för att 

det är intressant. Den som styrdes mest av kvalité, ”vi driver kvalitetfokus 

hårdare än någon annan, vi leder marknaden”, (Professionell H 2013) var 

minst missnöjd med detaljnivån i styrningen. De som var mest 

missnöjda, ”jag är hårt styrd både vad gäller tid och innehåll” 

(Professionell A 2013), ”Jag har svårt att göra saker som jag vet inte kan 

stå för.”, (Professionell D 2013) var de som styrdes av tid och budget. Att 

det är så går lätt att förklara; tid är mer mätbart än budget som är mer 

mätbart än kvalité. Samtidigt är det enkelt mätbara inte alltid relevant i ett 

affärshänseende. (jmf. Johnson och Kaplan 1986)  

 

Möjligheten att styra med detaljer minskar alltså i den ordningen. Här kan 

vi konstatera att brist på självstyrning leder till missnöje med styrningen; 

och vi kan anta att dessa intervjuade vill vara vertikalt integrerade. 

 

Som ett delresultat kan vi anta att: 

 

1. Dessa professionella strävar efter att bli professionella även efter att 

ha bytt bransch. 

 

2. Det som driver professionaliseringen är strävan efter horisontell 

specialisering.  
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3. Den horisontella specialiseringen möjliggörs av ett professionellt 

omdöme som utvecklas genom högre akademisk utbildning och 

erfarenhet. 

 

vilket också innebär att: 

 

4. Vi har en modell av professionella som är oberoende av faktorn 

bransch. 

Anställningsbarhet 
Vi tillåter oss en utvikning för att visa på slagkraften i dessa resultat, även 

om huvudfokus i uppsatsen ligger på annat håll. Kopplingen är som följer. 

En modell av professionella som är oberoende av faktorn bransch har 

empiriskt visats användas. Om anställningsbarheten heller inte påverkas 

av branschbytet så är detta ytterligare ett indicium för att skråtillhörighet är 

av mindre vikt för begreppet professionalism.  

 

Yorke (2004, 8) definierar anställningsbarhet som: 

  

[…] Employability is taken as a set of achievements – skills, 

understandings and personal attributes – that make graduates more likely 

to gain employment and be successful in their chosen occupations, which 

benefits themselves, the workforce, the community and the economy, [...] 

 

Vi kan se att skills och understanding kopplar till Quinn (1996, 72) och 

veta varför och veta vad. Till personliga attribut räknas här in attityder till 

styrning och kunskap. Det verkar som i vår studie, i linje med Mintzberg 

(1983, 153-154), Agyris (1998) och andra att professionella fungerar bäst i 

en professionell byråkrati där de får styra sig själva. Freidson (2001, 129) 

samt Derber (1983, 309) talar om en proletarisering av de professionella, 

att en historisk tendens är att de blir anställda snarare än egna företagare. 

Vi ser att: 

 

5. Professionalismen verkar vara förankrad i personen hos dessa 

professionella. 
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Att anställa en av dessa professionella i ett annat yrke än de är 

(fackmässigt) utbildade för verkar leda till att de skaffar sig skills och 

understanding på grund av att de har personal attributes som kommer av 

deras höga (akademiska) utbildning.  

 

Med andra ord; även om dessa vid en första anblick verkar skapa problem 

eftersom de kräver en viss typ av organisation, så är de i allra högsta grad 

anställningsbara, även om arbetet är ett annat än det de utbildats för. 

Förslag till styrning  
Vi börjar detta avsnitt med en analys av två olika typer av ledarskap, det 

handlingsorienterade, det vill säga det ledarskap som bygger på att ledaren 

visar resultat och presterar (transaktionella) och det relationsbaserade där 

ledaren grundar ledarskapet på personliga interaktioner (det transformativa 

ledarskapet). (Pierce och Newstrom 2011, 366) Dessa professionella 

förstås enklast i termer av attityden till dessa två typer av ledarskap. Sedan 

tillför vi teorier av Mintzberg om indoktrinering och utbildning. 

Transformativt och transaktionellt ledarskap 

Först att notera här är att i den här studien uppfattades i princip inte 

transformativt ledarskap alls. Svaren spände ifrån att uppfatta chefen som 

specialist, (Professionell C 2013, Professionell D 2013, Professionell G 

2013) i viss mån specialist, (Professionell F 2013) till ”trevlig typ som 

lyssnar”. (Professionell E 2013) Brister i uppfattad operationell kompetens  

hos chefen kunde också ses, chefen uppfattas som en typ med bestämda 

åsikter men som inte är en auktoritet. (Professionell A 2013 och 

Professionell B 2013) Det vill säga det kan till och vara så att det är en 

transformativt orienterad chef, men det leder inte till att denne uppfattas 

som en ledare. 

 

En observation, dock, gällande det transformativa ledarskapet är att det 

förvisso inte spårades i stor mån i de intervjuades arbeten, men det 

efterfrågades. Det vill säga att det kan implementeras, men inte är helt 
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enkelt att göra. Ett ledarskap som innebär ständig dialog och korta 

avstämningscykler uppfattas som positivt, (Professionell C 2013, 

Professionell E 2013, Professionell G 2013) och att det är viktigt med en 

dialog med chefen (mest uttalat i Professionell B 2013 och Professionell C 

2013) och som sagt att det är positivt att chefen är en ”trevlig typ”. 

(Professionell E 2013 samt Professionell H 2013) Det transformativa 

ledarskapet är alltså en möjlig styrning, men den appliceras felaktigt då 

auktoritärt ledarskap verkar slå fel och vända den professionella emot 

chefen. (särskilt Professionell A 2013, Professionell D 2013, Professionell 

G 2013) Det verkar sammanfattningsvis som att det transaktionella 

ledarskapet evalueras (ofta negativt) av de professionella och 

transformativt ledarskap därför egentligen välkomnas. 

Indoktrinering, utbildning och relationen till professionellt 
omdöme  

Ovanstående verkar inte vara i linje med Mintzberg (1983, 190) som 

menar att styrning av de professionella är beroende av indoktrinering och 

utbildning. Med indoktrinering menar man att företaget socialiserar 

medarbetarna för sina egna syften. Med utbildning menar Mintzberg att 

standardisering av färdigheter och kunskap leder till koordinering av 

processer. Detta appliceras av Mintzberg på operationer utförda av kirurger 

och lektioner hållna av lärare; hela tiden fokuserat på den operativa nivån. 

Man kan ifrågasätta om Mintzberg har helt generellt applicerbara metoder. 

De är varken transformativa eller transaktionella. 

 

Mintzberg kan dock ses som ett supplement, vi analyserar därför 

styrmetoden utbildning. Utbildningen är inte nödvändigtvis överlappande 

med uppgifterna i denna uppsats. Övergripande är att de intervjuade tolkar 

frågan om man har haft användning för sin utbildning på två plan: dels 

dokumenterbara kunskaper och dels professionellt omdöme. Följer vi 

Quinn et al (1996) så är det engagera och veta varför man får med sig från 

utbildning.  

 

De intervjuade kommer ständigt in på just engagera och veta varför; det 

vill säga attityden till arbetet och indirekt till styrning. Under intervjuerna 

frågades om den intervjuade hade tillräckligt att säga till om arbetet blir 
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bättre av styrning; om det lönar sig att vara duktig under arbetets gång; om 

chefen lyssnar på denne. Dessa frågor är relaterade till det dagliga 

operativa arbetet och avsikten var att undersöka om den intervjuade kände 

sig ansvarig för att det egna arbetet blir gjort.  

 

Ovanför den operativa nivån försökte också utrönas om den intervjuade 

kände sig ansvarig för någon form av strategisk planering och känner sig 

som en del i företagets vision. Dessa frågor skulle kunna svara på dylika 

om engagemang och viljan att veta varför; det vill säga attityder hos 

högutbildade.  

Styrmetoder 

Börjar vi planeringsmässigt uppifrån, med företagets/organisationens 

vision, så varierade svaren på om den intervjuade såg sin roll i företagets 

vision; varierade svaren kontinuerligt från att frågan sågs som i det 

närmaste en sarkasm, (Professionell D 2013) via ett Nej (Professionell A, 

som också var besviken över att så var fallet) och Nej fast nyanserat; ”Nej 

inte än, kanske på sikt”, (Professionell F 2013) till ”Ja, fast på ett indirekt 

vis, vi förväntas jobba emot ett gemensamt mål”, (Professionell G 2013) 

och ”Ja, på lång sikt har vi mål” (Professionell E 2013) till ett tydligt ja 

med ”vi leder marknaden [..] där är jag delaktig” (Professionell H 2013) 

Frågan besvarades indirekt av Professionell B (2013) och Professionell C 

(2013); dessa hade båda stor frihet att utveckla sina egna mål och relativt 

sett ett visst strategisk ansvar.  

 

Denna bild är inte så fragmentarisk som den kan verka, om man fokuserar 

isolerat på uppfattningen om man är en del av företagets vision. Den måste 

ses i ljuset av andra svar som gavs, och att det vi söker är attityder till 

styrning; vi vill veta hur engagera och veta varför kan användas i styrning. 

En första observation ger vid handen att Professionell E och Professionell 

G (de som svarade ja) jobbar i stora organisationer med flera tusen 

anställda. De som svarar nej, Professionell A, Professionell D och 

Professionell F jobbar i små organisationer (<50 anställda).  

 

Professionell B och Professionell C utsätts som sagt för mindre styrning 

och har ett visst strategiskt ansvar. Det kan anas, att en gemensam 
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springande punkt är att den professionella uppfattar att det borde finnas en 

vision, skapad av den professionella själv eller någon annan. Det vill säga, 

ett resulterande postulera är:  

 

A) Indoktrinering (Mintzberg 1983) fungerar, men det är önskvärt att den 

professionelle kan se sin del i organisationens vision. 

 

Vi återgår till själva ansvarskänslan för att arbetet blir utfört, och väl utfört. 

Detta var kanske den mest talande och tydligaste delen av intervjun. 

Professionell A och Professionell D upplevde att de hade många 

skyldigheter, få rättigheter, men ändå operationellt ansvar;  

 

[…] jag måste dubbelkollas på allting plus [att] jag blir kollad på saker 

som jag inte tror ska kollas [...] 

(Professionell D 2013) 

 

Professionell B (2013) upplevde sig hårt styrd av tid och övergripande 

strategi (läroplan); trots att denne hade stor frihet att utforma sitt eget jobb. 

Professionell C (2013) upplevde sig inte lika styrd; men uppenbart var att 

han ansåg sig ha den fulla kompetensen att utföra sitt jobb från start till 

mål, trots att rollen uppfattas som ganska bred och otydlig. Behovet av 

styrning verkar vid en första anblick anses ganska lågt överhuvudtaget.  

Professionell E (2013), Professionell F (2013) och Professionell G (2013) 

jobbar mycket självständigt, vilket uppfattas som bra och funktionellt; 

vilket stärker tolkningen här. Dock, Professionell C (2013), Professionell E 

(2013) och Professionell G (2013) jobbar i agila, i detta fall med ständig 

dialog, miljöer, med återkommande avstämningar. Samtliga upplevde att 

det var viktigt att chefen lyssnade och att den dialogen var god. Jämför 

detta med Johnson (1990, 40), tredje punkten, där feedback uppfattas som 

viktigt av de högpresterade. Det vill säga att: 

 

B) Agila, resonerande miljöer fungerar så länge det av den professionella 

uppfattas som dialog och bekräftelse, inte som toppstyrning. 

 

C) Den professionella måste visas respekt för sin kunskap. 
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C ovan är intrikat; vi har ovan resonerat på ett flertal ställen om att den 

professionella är starkt fokuserad på den horisontella specialiseringen i sin 

syn på arbete och chefer. Vi har också resonerat omkring att den 

professionella behöver bekräftelse för sitt utförda arbete. För disputerade 

verkar nivån på bekräftelsen ofta bli fel. I intervjuerna frågades om några 

särskilda fördelar eller nackdelar i termer av attityd upplevdes som en 

effekt av att vara disputerad. Här fanns positiva svar, såsom: 

 

”folk tror att man kan allt. Inte negativt inom jobbet. ” 

(Professionell C 2013) 

 

”Jag blir en källa för all typ av orelaterad kunskap” 

(Professionell G 2013) 

 

till ren upplevd oförståelse:  

 

”han [chefen] förstår inte vad det innebär, utnyttjar inte fördelarna”  

(Professionell A 2013) 

 

”ibland tror de man kan en massa annat, ibland fattar de inte bredden, de 

har en oförmåga att kategorisera [kunskap]” 

(Professionell D 2013) 

 

och den mer uppgivna: 

 

”vissa är intresserade och lyssnar, andra inte” 

(Professionell B 2013) 

 

till den realistiska då fler med samma bakgrund finns på arbetsplatsen: 

 

”Bara positivt, 50% är disputerade...” 

(Professionell E 2013) 

 

”Inte disputerade runt en, då tror de att man har svar på allt, du som är 

disputerad kan väl fixa det här”  

(Professionell H 2013) 
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”Inte känt så. Fördelar, nej, en del kolleger tycker det är intressant” 

(Professionell F 2013) 

 

Nivån på bekräftelsen har alltså alla förutsättningar för att bli fel. Vi ser att 

kollegialitet verkar ha relevans här, då det anses fördelaktigt med fler 

disputerade på samma arbetsplats. Vidare ses att professionella vill ha 

professionella chefer. 

 

Att agila miljöer skulle vara ett ideala är kanske inte uppenbart. 

Professionell E (2013) tog upp just nidbilden av akademikern som 

ensamvargen som sitter själv och ska prestera, och bryr sig inte om andra. 

Denne (Professionell E 2013) menade att detta var just en nidbild och han 

kom ständigt in på vikten av nära samarbete och dialog. Vi ser att attityder 

hos professionella leder till att de ser sig förmögna att ta det operativa 

ansvaret och även delar av det strategiska. Missriktad operativ 

styrning, ”dubbelkoll”, kan till och med uppfattas som störande. Detta är 

givetvis inte oväntat; Mintzberg antyder detta då den styrning han anger 

för professionella organisationer, utbildning och indoktrinering, i allra 

högsta grad är indirekt. Agyris (1996, 102) skriver det rakt ut och menar 

att det inre engagemanget, motverkas av detaljstyrning. Vi återkommer till 

stycket om vertikal integration och nedtecknar ytterligare ett postulat: 

 

D) Den professionella vill inte lämna över den operativa men väl den 

strategiska styrningen; det finns en respekt för, eller kanske till och 

med en förväntan på, att ovanför den operativa nivån sker styrningen 

av chefer som är avsedda att endast vara chefer. 

 

Vi avslutar denna sektion med att återkomma till det transformativa,  

relationsbaserade ledarskapet. Det konstaterades under avsnittet Validering 

av Modellen att interaktionsbaserat ledarskap uppskattas av de intervjuade, 

inte sällan följt av en viss besvikelse. Samtidigt uttrycks en förväntan om 

att en dedikerad chef inte behöver ha insikt i alla detaljer. (Professionell H 

2013)  
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Applicerbarhet 
Det har här dragits två övergripande slutsatser. Den första är av en mer 

sociologisk karaktär; det noteras att den professionella förblir professionell 

även efter byte av bransch. Den andra är av större relevans för en 

företagsekonomisk frågeställning; vi har resonerat vilken typ av styrning 

som fungerar på vår undersökta grupp av professionella. 

 

Kan detta generaliseras till att gälla alla professionella? Man kan invända 

att studien är för begränsad. En större studie med samma inriktning skulle 

potentiellt ge mer signifikans; vi skulle då kunna säga att så här kan man 

göra. Vad som görs här är istället att vi förklarar varför en viss styrmetod 

fungerar; vi fokuserar på kasualitet och inte korrelation. Till exempel visar 

vi att täta avstämningar av arbetets fortskridande kan uppfattas 

som ”dubbelkoll” och ”misstroende”, men också som ett mycket bra sätt 

att komma vidare i arbetet. Nyckeln till skillnaden ligger i att visa respekt 

för den professionellas kunskaper och ge bekräftelse på rätt nivå. Detta kan 

kräva att man förstår vilka kunskaperna är. 

 

Likaså fungerar troligtvis inte ett transaktionellt ledarskap när det som 

utförs överlappar med den professionellas arbetsuppgifter. Detta påstående 

skulle kunna kräva ett stort antal undersökta för att underbyggas; vi 

erbjuder istället en förklaring i termer av att den professionella är troligtvis 

bäst beskaffad att utföra arbetet, helt i linje med hur en professionell 

byråkrati fungerar. 

 

Med en tydlig vision undviker man strategisk drift. Detta är snarast ett 

vedertaget faktum, här visat att vara applicerbart på disputerade. Vi kan 

dock konstatera att vi visat varför det fungerar; det är en ganska mjuk, för 

att inte säga billig, variant av Mintzbergs indoktrinering. Detta är helt i 

linje med engagera, och veta varför, två typiska karakteristika hos 

professionella. 

 

Den professionella lämnar inte gärna över det operativa, men gärna det 

strategiska ansvaret för styrningen. Vi har dock erfarit att den 

professionella strävar efter att uppnå en viss typ av horisontell 

specialisering, och att den vertikala integrationen följer som en konsekvens 
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av detta. Den vertikala integration som följer innefattar normalt inte 

strategiskt ansvar.  

 

Att förklara mekanismer är vårt fokus. Vi har velat ge förslag på 

förklaringar, velat vara tentativa, inte beskriva.  

Sammanfattning 
Vad man lägger i begreppet professionell är centralt i detta arbete. 

Ambitionen har varit att definiera begreppet rigoröst med de teorier som 

finns för att se om branschbytare "blir professionella igen" då de byter 

bransch. Detta verkar de bli. Om minsta tendens finns till att de inte blir 

vertikalt integrerade, självstyrande, så uppfattar de det som besvärligt eller 

som ett misstroende från ledningen. 

  

Horisontellt specialiserade verkar de professionella alltid bli; den vertikala 

integrationen verkar vara det som är svårast att realisera i jobbvalet och 

resulterar i mest missnöje. Det verkar dessutom, om man betraktar 

Freidsons (2001, 25) underförstådda kunskap; så tar man med sig detta till 

sitt nya arbete i form av kreativt tänkande och problemlösning. 

Inställningen till den andra kategorin kunskaper som Freidson tar upp, de 

dokumenterbara fackkunskaperna, verkar generellt vara att "det lär man sig 

snart". 

 

I linje med att den professionelle är självstyrande, så upplevs ett av högre 

utbildning inpräglat motstånd emot "hård styrning". Detta visas (att det är 

inpräglat) genom att den professionelle blir professionell igen efter bytet; 

det professionella omdömet med kunskaperna som grund. 

 

Den styrning som verkar kunna fungera verkar vara dialogbaserad, 

jämställd (den professionella ska behandlas som en jämlike), 

transformativ, och kvalitetsinriktad. Budget ses med skepsis; men här litar 

man på chefen eftersom detta område ligger utanför den egna horisontella 

specialiseringen. Tidsaspekten är intressant. Många ser gärna en 

kontinuerlig dialog angående arbetets framåtskridande, man vill helst varje 
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dag diskutera "hur det går". Diskutera uppfattas som något annat än att 

ledningen pekar med hela handen. Sammanfattningsvis: 

 

i. Förutsättningarna för professionalism sitter och är förankrade i 

individen; inte samma sak som att professionalismen sitter i 

attityden till arbetet, men attityd och utbildning gör att individen 

skaffar sig (och har!) de egenskaper som gör denne professionell. 

 

ii. Vi kan generalisera teorier om medarbetarskap, indoktrinering och 

utbildning för styrning av professionella till att innehålla ovan 

nämnda metoder. Vi kan motivera denna expansion i en uppenbart 

professionell kontext och beskriva varför de fungerar. 

 

iii. Vi har använt en modell där vi undviker yrkes- eller 

skråtillhörighet för att beskriva våra professionella; detta genom 

att observera att branschbytare strävar efter att vara professionella.  

 

Genom att använda en deduktiv, sociologisk ansats för att beskriva 

professionella, har vi sålunda dragit induktiva slutsatser om styrningen av 

dessa. 
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