Contents
Existerar centralstyrning överhuvudtaget? ............................................................................ 2
Referens ...................................................................................................................................... 2
Fotnot .......................................................................................................................................... 3

Medarbetarskap inte ledarskap

2/3

I främst Sverige och Norge utvecklas medarbetarskap som alternativ till fixeringen på ledarskap,
övertro på att chefer och ledning styr vad som händer i en organisation.
Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, föreslår ett byte av fokus inom organisationsteori:
Hur medarbetare arbetar tillsammans är mer avgörande för hur organisationer fungerar än
ledarskap.
Tengblad argumenterar för att medarbetarskap är ett samspel mellan olika delar av organisationen,
det är även ett samspel med andra organisationer och aktörer. Medarbetarskap innebär därmed inte
självstyre eller autonomi[1].
Medarbetarskap ska inte heller blandas ihop med föreställningen om platta organisationer. Istället
för en centralistisk och pyramidformad hierarki uppstår samarbeten och kontrakt som både kan vara
jämlika och samtidigt producera beslut och avtal som ska följas. Hierarkier och styrning
mångfaldigas snarare än att centraliseras till chefer och ledning.
Samspel och medarbetarskap tar tid för att växa fram, det finns inga enkla fix. Medarbetarskap kan
därmed inte fångas in i en styrmodell.

Existerar centralstyrning överhuvudtaget?
Även organisationer som är ledarskapsorienterade fungerar mer genom samspel snarare än genom
styre. Tengblad hänvisar till forskning som anger att chefer arbetar med faktiskt ledarskap ungefär
15-20 procent av sin arbetstid. Möjligen kan man förstå ett chefsjobb som en extremt överbetald
assistent eller sekreterare, åtminstone utifrån vad chefen faktiskt sysslar med.
Begreppet ledarskap blir då, enligt Stefan Tengblad, främst till för att legitimera chefernas
övervärderade betydelse och extremt höga löner.
Per Herngren
2012-07-03, version 0.1
Välkommen på helgkurs om effektivt samarbete och om att medarbeta!
Eller beställ en kurs i medarbetarskap till er organisation.
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