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Att kunna samspela 
Hur organiserar man en verksamhet som tar tillvara och utvecklar människors kreativitet, 

kunskaper och kompetens på bästa sätt? Det är en fråga som många företag och organisationer 

brottas med idag. Anledningen är att i vårt framväxande kunskapsintensiva tjänstesamhälle 

har kvaliteten på det så kallade humankapitalet blivit en avgörande konkurrensfaktor. Man vet 

ofta vad som borde göras, i teorin, men få gör det, i praktiken.  Organisationer omorganiseras 

gång på gång men leder sällan till något verkligt nytt. Gamla strukturer och kulturer håller sig 

märkbart levande och gör det system inom vilket vi arbetar svårt att förändra. Varför? 

Det finns en väl spridd uppfattning i vårt samhälle som får oss att tro att om vi skapar perfekta 

delar så får vi en bättre helhet. Om jag sköter mitt jobb – och andra sitt – så kommer det att 

fungera. Vi betonar individuell kompetens, individuellt ansvar, som bas för att skapa något 

bra. Somliga av oss utbildar sig i åratal för att nå specialistkompetens men inte en minut i 

utbildningen ägnas åt samspelet, samarbetet och det ömsesidiga beroendet mellan dem som 

sedan ska göra jobbet ihop. 

Det är med andra ord inte så konstigt att vi inte är särskilt tränade i att begripa och hantera 

interaktionen, samspelet, mellan människor på en arbetsplats. Vi måste lära oss mer om vad 

som skapar en god arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat. Vad som genererar motivation, 

kreativitet och arbetsglädje. 

Många gånger vet vi att det inom en organisation finns många både välutbildade och 

kompetenta medarbetare och att dessa personer individuellt gör ett mycket bra jobb. Men när 

organisationen växer i storlek, när verksamheter blir mer komplexa och när våra 

arbetsorganisationer blir alltmer grupp- och processinriktade, krävs det inte bara kompetenta 

individer utan att dessa också tillsammans kan skapa något som de inte kan uppnå 

individuellt. Det är detta svårfångade fenomen som vi velat utforska i detta projekt och som vi 

valt att kalla relationell kompetens. 

Begreppet ”relationell kompetens”  

Inom den organisationspedagogiska forskningen intresserar man sig mer och mer för de 

processer som möjliggör kollektivt lärande och utvecklandet av kollektiv kompetens i grupper 

och team. Det är då lika betydelsefullt att betona att kompetens inte enbart är en individuell 
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företeelse utan något som skapas i relationer mellan individer. Något som kan kallas 

relationell kompetens. Med ordet ”relationell” följer dock en komplikation. Ordet för tanken 

till ett personligt plan och riskerar att bli en fråga om huruvida vi kommer bra eller dåligt 

överens med våra arbetskollegor. Inom organisationspedagogisk forskning har det därför 

skapats ett nytt begrepp – relationik – för att föra kunnandet och lärandet om relationers 

betydelse till ett organisatoriskt plan (Döös, 2003; 2004). Begreppet relationik beskrivs av 

Döös som ”den sammanhängande mängd pågående relationella processer som bär och 

utvecklar kompetens mellan människor i arbete” samt ”en fortlöpande organisering mellan 

människor i arbete som hör ihop med varandra genom sina handlingars betydelse för 

verksamhetsuppgiften”. Förenklat skulle man kunna säga att begreppet relationell kompetens 

omfattar det önskvärda fenomenet som uppstår mellan människor medan relationik upphöjer 

fenomenet till den organisatoriska nivån.   

Ovan har vi konstaterat att den relationella kompetensen handlar om samspel mellan individer 

med fokus på verksamhetsuppgiften. Den individuella kompetensen är således inte oviktig, 

den är snarare en förutsättning för den relationella kompetensen. Enligt Granberg kan en 

individ inte vara kompetent i största allmänhet utan endast vara kompetent att göra något i 

relation till något, dvs en arbetsuppgift (Granberg, 2004). Följaktligen skulle även en grupp 

människor endast vara kompetent i relation till sin gemensamma uppgift. Förutsättningarna 

för vad som i forskningen kallas för kollektiv kompetens och kollektivt lärande är enligt 

Granberg: 

• att gruppen har gemensamt identifierade och accepterade uppgifter, dvs en gemensam 

förståelse för uppgifterna.  

• att gruppens medlemmar i första hand ser sig som delar av en grupp med vissa 

uppgifter och inte som individer med självständigt arbete. 

• att gruppen ger utrymme för omfattande social interaktion, bl a i form av 

diskussion/dialog och kollektiv reflektion.  

Detta kan även sägas vara kärnan i relationell kompetens. Relationell kompetens skulle 

följaktligen kunna beskrivas som kompetent att göra något i relation till någon, dvs. en eller 

flera arbetskamrater. 

Utvecklingen av relationell kompetens handlar inte om att lära sig nya arbetsuppgifter, att gå 

en utbildning eller någon annan form av det som traditionellt kallas för 
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”kompetensutveckling”. Relationell kompetens uppstår när människor som redan är 

individuellt kompetenta interagerar med varandra och därmed uppnår en högre kompetens 

tillsammans. För att detta ska ske krävs en vilja och en förmåga att närma sig andra människor 

på arbetsplatsen och att ta till vara deras kunskaper.  

Lönesättningens roll 

Konflikten mellan synen på kompetens som individuell och en organisatorisk vardag grundad 

på grupporganisation och samarbete framträder tydligt i samband med tillämpningen av den 

så kallade individuella lönesättningen på svensk arbetsmarknad. Denna löneform betonar att 

det är individens prestation och arbetsresultat som ska uppmärksammas, bedömas och 

lönesättas (Norén, 1998; 2001). I dag finns en allmän uppfattning om att detta ska bidra 

positivt till organisationers utveckling och resultat. ”Den som gör ett bra jobb ska ha bättre 

betalt än den som gör ett dåligt” är en allmän grundläggande värdering hos både arbetsgivare 

och arbetstagare. Däremot går meningarna ofta isär om vad som ska bedömas och belönas 

samt hur. I lönesättningssammanhang ställs med andra ord frågan om vad som är ett bra 

arbetsresultat på sin spets och därmed också frågan om vad som kännetecknar ”kompetenta” 

medarbetare (Le Grand, 1997).  

Den till synes motstridiga, komplicerade synen på kompetens i organisationer framträder dock 

inte bara i relation till dem som ska lönesättas, utan även i relation till dem som lönesätter. I 

takt med framväxten av individuella och prestationsrelaterade belöningssystem har det blivit 

allt vanligare att första linjens chef har det största ansvaret för lönesättningen. I studier om 

första linjens chef framkommer det dock att denne ofta inte har befogenheter i relation till sitt 

ansvar och därför upplever ett starkt begränsat handlingsutrymme (se t.ex. Hasselhorn, 2002; 

Richard, 1997). Chefens lönesättningsarbete präglas av ständiga förhandlingar med andra 

aktörer, ofta högre chefer, i organisationen samt motstridiga regler och normer (Neu, 1999; 

2006). Ansvaret läggs på den lönesättande chefen trots att lönesättningen sker i en process där 

flera aktörer är involverade. Även här tycks således synen på kompetens vara alltför 

begränsad.  

Samtidigt som det skett en individualisering av anställningsvillkor och anställningskontrakt 

har det i många arbeten uppstått krav på en allt högre och mångfacetterad kompetens på 

senare tid kallad ”multi-tasking” (Lindbeck & Snower, 2007) som innebär att den anställde 

ska kunna utföra flera olika arbetsuppgifter och lönen bestämmas utifrån dennes färdighet i 
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samtliga. Frågan är hur människors kompetens definieras, värderas och belönas genom den 

individuella lönesättningen? Forskning om den individuella lönesättningen och dess effekter 

för individ, verksamheter och samhällstillväxt är mycket knapp (Nilsson & Ryman, 2005). 

Men undersökningar som genomförts på senare tid visar att arbetstagare inte alltid tycker att 

deras yrkeskunskaper och spetskompetens lyfts fram i den individuella lönesättningen. Den 

tenderar istället att baseras på generella kriterier utan direkt koppling till den egna 

arbetsplatsen och det egna arbetet (se t.ex. Alsterdal, 2005). Den individuella lönesättningen 

har inte heller i praktiken levt upp till vissa av de förväntningar som arbetstagare haft 

beträffande systematik, rättvisa och möjlighet att påverka den egna lönen (Granqvist & 

Regnér, 2003; Strandås, 2003; Wallenberg, 2000a; Wallenberg, 2000b).  

I vårt projekt har vi därför velat omfatta även lönesättningens roll i utforskandet av relationell 

kompetens. Anledningen är att de signaler som medarbetare får ofta är tvetydiga då 

organisationer strävar efter att utveckla grupper och gruppers arbetsresultat, medan lönen sätts 

utifrån individuella prestationer. Därtill kommer att det i många organisationer finns en risk 

att man belönar det som är lätt att bedöma, och inte det som är viktigt att belöna. Att skapa 

lönesystem som är kopplat till, och som verkligen stödjer, verksamhetsutveckling har visat sig 

svårt. En fråga vi ställer oss mot bakgrund av detta är om man kan närma sig begreppet 

relationell kompetens utifrån ett lönesättningsperspektiv? Kan sättet att sätta lön bidra till att 

utveckla relationell kompetens inom en organisation?   

Syfte   
Utgångspunkten är att relationell kompetens kommer till uttryck och utvecklas i relationer, 

dvs i interaktion mellan människor där dialog och reflektion är viktiga komponenter.  

Syftet med denna studie är 

• att utforska begreppet relationell kompetens i en organisation.  

• att utforska vad som kan främja och hindra utveckling av relationell kompetens.  

• att utforska om, och i så fall hur, relationell kompetens beaktas i lönesättningen.  
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Teoretiskt ramverk  
Det synsätt som präglar denna undersökning är att organisationer betraktas som sociala 

system bestående av människor som på olika sätt interagerar med varandra och med 

omvärlden (Katz & Kahn, 1966). Mänskliga aktörer inom organisationer är således beroende 

av varandra, då organisationens framgång vilar på det gemensamma arbete som utförs. Det 

som organiseras är följaktligen mänskliga handlingar som på olika sätt bidrar till att 

organisationens syfte och mål uppnås.  

I linje med det ovan beskrivna synsättet ligger det fenomen som vi valt att kalla relationell 

kompetens. Detta begrepp har vi hämtat från organisationspedagogisk forskning om vardagens 

lärande och organiseringen av detta på arbetsplatser, något som kallats för relationik (Döös, 

2003; 2004). Vi har valt att göra en distinktion mellan fenomenet (relationell kompetens) och 

organisering för det (relationik) och i undersökningen fokusera på fenomenet. Som tidigare 

nämnts avser vi med begreppet relationell kompetens den utvecklade kompetens som 

individer i interaktion med varandra uppnår. För att fenomenet ska kunna uppstå krävs 

människor som är individuellt kompetenta men också att dessa har en vilja och förmåga att 

tillsammans fokusera på verksamhetsuppgiften och gemensamma resultat.  

Ett annat teoretiskt begrepp som undersökningen vilar på är roll (Biddle & Thomas, 1966). 

Begreppet roll ska här förstås som ett led i en övergripande arbetsorganisation, dvs att arbetet 

i organisationer fördelas mellan olika kategorier av människor med olika uppgifter och 

relationer till varandra. Mot bakgrund av att organisationer ovan definierats som system av 

ömsesidigt beroende handlingar är alltså varje rollinnehavare beroende av andra människor 

både inom och ibland utanför organisationen. Människor i en organisation integreras 

följaktligen av det ömsesidiga, funktionella beroendet mellan de roller de har. Relevant för 

denna undersökning är hur väl definierade arbetsuppgifter, förväntningar och mål varje 

rollinnehavare har, eller med andra ord hur tydligt det är vad som ska utföras inom ramen för 

arbetet och vilket resultat som ska uppnås.  

Slutligen vilar undersökningen på delar av struktureringsteorin (Giddens, 1979;1984). 

Giddens uppfattning om förhållandet mellan struktur och handling inom sociala system 

innebär i korthet att varje socialt system förutsätts ha struktur i form av regler och resurser. 

Dessa regler och resurser tar sig uttryck i gällande normer, tankemönster och resursfördelning 

inom en organisation.  
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Normer är vad som betraktas som bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt vilket påverkar 

människors beteenden. Människor följer emellertid inte alltid de formella och inte heller de 

informella regler som finns, men ofta blir då påföljden någon form av straff eller kritik från 

andra inom organisationen.  

Tankemönster är beskrivningar av hur den organisatoriska verkligheten uppfattas. Gentemot 

dessa tankemönster tolkas det som sker i organisationen.  

Resursfördelning är uttryck för makt och innebär alla de typer av resurser som gör att vissa 

människor har mer inflytande än andra. Det kan betyda formella positioner men också tillgång 

till information eller särskilda kunskaper och kompetens.  

Dessa regler och resurser är det som formar och styr de handlingar som utförs inom 

organisationer och som ger handlingarna stabilitet över tid. Handlingarna påverkar dock 

samtidigt strukturen genom att också påverka och förändra reglerna och resurserna. Struktur 

och handling står således i en ömsesidig relation till varandra (Giddens, 1984). Relevant för 

denna undersökning är vilka normer och tankemönster som är dominerande i den undersökta 

organisationen samt hur fördelningen av resurser ser ut. Dessa tre strukturelement påverkar 

människors handlingar och därmed också, kan vi förmoda, möjligheten för den relationella 

kompetensen att uppstå.    

Utifrån detta teoretiska ramverk analyseras viljan och förmågan till interaktion och samarbete 

inom organisationen. Sedan används begreppet roll för att analysera i vilken grad gränser och 

mål är tydligt definierade. Därefter används strukturbegreppet för att analysera normer och 

tankemönster och hur resursfördelningen ser ut i organisationen. 

Metod 
Den organisation vi studerat är en statlig myndighet som från början var tre men som sedan 

slogs ihop till en. Myndighetens uppdrag är både att utöva tillsyn samt sprida kunskap och 

information. Detta kräver både juridisk och kommunikativ kompetens. Antalet anställda är 

idag ca 90. 

Att undersökningen genomfördes under sammanslagningen skulle kunna betraktas som en 

komplikation eftersom datainsamlingen inleddes när myndigheten formellt sett bestod av tre 
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organisationer. Själva sammanslagningsprocessen hade dock inletts vid undersökningens 

början och de sista aktiviteterna inom forskningsprojektet genomfördes då den nya 

myndigheten hade tagit form. Vi har därför valt att presentera vårt material från 

undersökningen i termer av en organisation.   Undersökningens genomförande vilar på flera 

olika datainsamlingsmetoder. Nedan följer först en kort sammanfattning av genomförandets 

olika delar, därefter beskrivs mer omfattande delar mer ingående.  

• Sammanställning av dokument om organisationens verksamhetsmål och kriterier för 
lönesättning (vintern 2008).  

• Explorativa seminarier (3 heldagar) för att utforska verksamhetschefernas 
associationer till det okända begreppet relationell kompetens och se vad som kan 
tänkas främja och hindra att den uppstår (april 2008). 

• Uppföljningsintervjuer med deltagarna i seminarierna (maj 2008). 
• Utformning och utskick av enkät till samtliga medarbetare i organisationen baserad på 

de resultat som seminarierna/uppföljningsintervjuerna med cheferna genererade. 
(sommaren/hösten 2008) 

• Återkopplingsseminarium med seminariedeltagarna (halvdag 17 sept 2008). 
• Återkopplingsseminarium med seminariedeltagarna (halvdag 5 nov 2008).  
• Återkoppling av resultat till ledningen för organisationen (februari 2009). 

Återkoppling till hela organisationen (april 2009). 
• Genomförande av workshop med enhet inom organisationen (maj 2009). 

Vår metod är starkt präglad av aktionsforskning. Med aktionsforskning menas att forskarna 

inte är passiva observatörer av ett fenomen utan aktivt samarbetar med de aktörer som 

studeras. Detta har gjorts genom kontinuerlig återkoppling mellan forskargruppen och 

deltagarna och gemensamma reflektioner över undersökningens resultat. Begreppet relationell 

kompetens var okänt för de chefer som aktivt deltog i de inledande, explorativa seminarierna. 

Under seminarierna och därefter skapades dock en medvetenhet om begreppet, men dessutom 

ett positivt förhållningssätt till fenomenet relationell kompetens. Vi kan därmed inte bortse 

ifrån att vi själva i hög grad påverkat en del av undersökningens resultat. 

Explorativa seminarier  

Eftersom begreppet relationell kompetens är relativt outforskat, och till en början okänt för 

seminariedeltagarna, valde vi att utforska begreppet med hjälp av en explorativ metod som 

bygger på Theory of Constraints (TOC) teorin om begränsningar. Till vår hjälp hade vi TOC-

handledaren och konsulten Lars Peterson. TOC erbjöd ett sätt att närma sig begreppet så att 

säga ”bakifrån”, genom att inledningsvis identifiera de ”oönskade effekter” som kan uppstå i 
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en organisations verksamhet när samarbetet och samverkan inte fungerar tillfredställande.  

Med TOC arbetar deltagarna mycket systematiskt med att förstå underliggande orsaker till att 

man inte alltid gör det som är bäst för att nå ett verksamhetsmål samt att analysera både 

hinder och möjligheter till förändring.  

Eftersom metoden kräver en nära och konstruktiv dialog var antalet deltagare tvunget att 

begränsas. Vi valde därför att bjuda in samtliga verksamhetschefer, vilket resulterade i 10 

deltagare. På detta sätt ville vi också få en så verksamhetsanknuten utforskning av begreppet 

relationell kompetens som möjligt. Dessa personer träffades tillsammans med TOC-

handledaren och forskargruppen under tre heldagar.  

Med TOC försöker man gemensamt leta sig fram till orsaken till varför vissa oönskade 

effekter av det gemensamma arbetet uppstår och vad som kan tänkas medverka till eller 

orsaka dessa. Det är ett mödosamt analysarbete som kräver både stor öppenhet, koncentration 

och tankemöda. När man grävt tillräcklig djupt finner man ofta en grundkonflikt ur vilken de 

flesta andra mer eller mindre ytliga konflikter/svårigheter härstammar. Den grundkonflikt som 

framträdde här var den mellan individuella prestationer och gemensamma prestationer. Det 

vill säga att det ställs krav på medarbetarna att både prestera individuellt och bidra till 

gemensamma resultat.  

En tid efter TOC-seminarierna gjordes uppföljande intervjuer med samtliga deltagare för att 

fånga upp deras individuella reflektioner på vad seminarierna givit. Under dessa intervjuer 

gavs tillfälle att nyansera de uttalanden och beskrivningar som getts under seminarierna. Detta 

sammantaget gav oss ett rikt empiriskt material som användes på två sätt. För det första gav 

det oss en första förståelse för hur relationell kompetens uppfattas i den deltagande 

organisationen samt vad som kan främja och hindra att den uppstår. För det andra användes 

materialet som underlag för den enkät som presenteras nedan.  

Medarbetarenkät 

TOC-seminarierna gav visserligen ett rikt empiriskt material men endast från chefer. Vår 

ambition var dock att undersöka hela organisationen och därför utformade vi en enkät riktad 

till samtliga medarbetare. Som bas för enkäten användes resultaten från TOC-seminarierna 

och det teoretiska ramverk som beskrivits ovan. 
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Frågorna i enkäten utformades som ett antal påståenden i vilka medarbetarna kunde instämma 

mer eller mindre efter en skala på 1 – 6 där 1 stod för ”instämmer inte alls” och 6 ”instämmer 

helt”. Vid varje påstående fanns därutöver en ruta ”ingen uppfattning” att kryssa i om 

respondenten inte ville eller kunde uttala någon uppfattning i frågan (motsvaras av en nolla i 

diagrammen). 61 medarbetare svarade på enkäten vilket innebar en svarsfrekvens på 68 

procent. 

I resultatredovisningen nedan har svarsalternativen slagits samman för att tydligare 

åskådliggöra tendenserna i materialet. Svarsalternativ 1 och 2 har slagits samman till ett ”nej” 

och svarsalternativ 5 och 6 till ett ”ja”. Följaktligen har skalans mittenalternativ 3 och 4, 

kallats för ”nja”.  

Resultatet av enkätundersökningen lades ut på intranätet i den deltagande organisationen för 

att alla skulle kunna ta del av den. En muntlig presentation gjordes också i samband med ett 

personalmöte.  

Resultat 
Resultatet av vår undersökning redovisas här uppdelat på TOC-seminarierna samt 

medarbetarenkäten. I den senare har vi funnit vissa intressanta skillnader mellan olika 

yrkesgrupper som redovisas för sig under rubriken ”Skillnader mellan yrkesgrupper”. Det vi 

funnit av skillnader mellan kön redovisas under rubriken ”Skillnader mellan kön”. Slutligen 

redovisas resultatet av medarbetarenkäten med bäring på lönesättningen under rubriken 

”Lönesättningen”. 

 

TOC-seminarierna 

Vad gav då seminarierna för insikter om begreppet relationell kompetens?  

Eftersom begreppet till en början var okänt för deltagarna användes följande påstående som 

ingång till diskussionerna under seminarierna: 

”Samverkan mellan personer med olika kompetens är ibland det bästa alternativet för att få 

bra resultat.”  
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Denna ansats kan ifrågasättas då påståendet kan ha påverkat deltagarnas tolkning av 

begreppet relationell kompetens. Det vägdes dock mot nödvändigheten att på något sätt 

initiera deltagarnas tankeprocesser och få diskussionerna att handla om företeelser i 

arbetsvardagen som på något sätt kunde kopplas till det gemensamma arbetet. Med hjälp av 

TOC-metoden kunde deltagarna då ge exempel på konsekvenser av när samverkan mellan 

medarbetare inte fungerar, dvs effekter av frånvaro av relationell kompetens (i TOC kallat 

”oönskade effekter”). Detta gjorde att ansatsen ändå var konstruktiv.   

Exempel på oönskade effekter: 

Dubbelarbete/merarbete/slöseri med resurser 

Snävare perspektiv 

Otydligt eller fel budskap  

Sämre kvalitet i utredningar/skadad trovärdighet 

Förlorade processer 

Belöningssystem som främjar armbågsmentalitet (själviskhet) 

Mätetal knutna enbart till individuella prestationer 

När deltagarna fortsatte att utforska orsaken till dessa ”oönskade effekter” fann man att det 

bottnade i en grundkonflikt mellan att ”vara effektiva individer” kontra att ”arbeta effektivt 

tillsammans”. Den underliggande systemkonflikten handlade med andra ord om konflikten 

mellan individuella kontra gemensamma prestationer. 

Exempel på vad deltagarna uppfattade som viktigt för att ”vara effektiva individer” kontra att 

”arbeta effektivt tillsammans” listas nedan: 

Vara effektiva individer   Arbeta effektivt tillsammans 

Sköta sina arbetsuppgifter   Undvika konflikter i gruppen 

Vara tillräckligt snabb   Kunna övertyga andra 

Följa chefens beslut   Skapa stabila arbetsförutsättningar 
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Behålla/öka sin egen status  Bidra till att klara gruppens uppgift 

Hinna producera   Ha en god kompetensutveckling 

Nå ett bra resultat   Samarbeta 

Känna trygghet   Ha ett tillåtande arbetsklimat 

I diskussionerna kring dessa ”motsättningar” framgick också hur status och makt spelar roll, 

inte bara mellan medarbetare utan också mellan enheter. Vissa yrkeskategorier med 

specialistkompetens har högre status och därmed större makt att göra ”som de själva vill” utan 

att bry sig särskilt mycket om samarbete med andra yrkeskategorier.  

De fortsatta diskussionerna kring den grundläggande konflikten mellan individuella och 

gemensamma prestationer resulterade i ett ifrågasättande av om det verkligen var en konflikt 

det handlade om. Tillsammans kom man istället fram till att det nog skulle ses som ett normalt 

motsatsförhållande som existerar inom de flesta organisationer. Att det är mer konstruktivt att 

se det som en naturlig dragkamp mellan processer som bägge behövs för att sköta 

organisationens uppdrag på ett bra sätt. Men för att skapa bättre balans mellan de individuella 

och gemensamma prestationerna ansåg deltagarna att det i organisationen behövdes mer 

betoning på att få alla att se nyttan av samverkan och en insikt om att detta tar tid i början.  

 

Vad främjar och vad hindrar relationell kompetens? 

För att utifrån tre dagars intensiva diskussioner försöka besvara frågan vad som kan tänkas 

främja respektive hindra utvecklandet av relationell kompetens följer här forskargruppens 

sammanfattande tolkning av resultatet: 

Det som ansågs främja relationell kompetens var:  

• Vilja och förmåga till samarbete hos individen 

• Trygghet i yrkesrollen 

• Tydliga mål och tydliga uppdrag – vad ska uppnås? 

• Arbetsledning som stödjer samverkan 

• Möjlighet till interaktion i tid och rum 

• Att samarbetsprocessen synliggörs och ges tyngd 
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• Bra debattklimat genom ”högt i tak” 

• Belöningssystem som främjar och tydliggör gemensamma resultat 

Det som ansågs hindra relationell kompetens var:  

• Revirtänkande 

• Kortsiktighet 

• Själviskhet  

• Rädsla för konflikter 

• En arbetsorganisation som hindrar interaktion 

• Alltför hård tidspress 

• Bristande system för intern kommunikation 

• Mätetal som endast fokuserar på individuella prestationer 

• Belöningssystem som främjar ”armbågsmentalitet” 

 

Vid en första anblick kan vissa faktorer i denna uppräkning te sig både allmängiltiga och 

självklara. Vissa av dessa ”självklara” faktorer ansågs dock behöva balanseras för att främja 

relationell kompetens: 

Tidsaspekten diskuterades utifrån att det inte är självklart att ju mer tid man har desto bättre. I 

vissa situationer kan en viss tidspress skapa en ”lagom” stress att åstadkomma bra resultat och 

att man tvingas prioritera. För mycket tid kan göra att man lägger tid på fel saker.   

Målen för arbetet får inte vara för otydliga och abstrakta då det skapar förvirring och 

osäkerhet kring det konkreta arbetet. Men mål får heller inte sättas för nära det konkreta 

arbetet då det både kan hämma kreativiteten och göra att man tappar fokus på övergripande 

verksamhetsmål. Här krävs alltså en medvetenhet om hur man sätter mål på rätt nivå.  

Under seminariet diskuterades även vad som uppfattades som förväntningar på resultat 

(”policies”) i relation till vad det var för resultat som faktiskt mättes inom organisationen. Det 

visade sig att samtliga konkreta mätetal, t ex antal avslutade ärenden, antal granskade planer, 

ärendebalans, handläggningstid etc, endast mätte individuella arbetsprestationer. För 

gemensamma prestationer fanns inga mätetal utan de uttrycktes i form av både formella och 

informella förväntningar på exempelvis att ”vinna processer”, ”bra juridiskt resultat”, skapa 

”positiv medial synlighet”, genomföra ”intressanta projekt” och att ”inte göra fel”.  
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Intressanta effekter 

En viktig effekt av seminarierna, som även framkom vid de efterföljande intervjuerna med 

respektive deltagare, var att diskussionerna bidragit till att somliga börjat fundera över 

betydelsen av själva sättet att organisera arbetet. En alltför traditionell uppdelning på enheter 

med olika yrkesmässiga kompetenser (”stuprörsorganisation”) skulle kunna utgöra ett hinder 

för att relationell kompetens ska kunna utvecklas. 

En annan, enligt deltagarna själva, mycket viktig effekt av seminarierna var att själva insikten 

om den relationella kompetensens betydelse väckte en vilja att skapa bättre förutsättningar för 

utveckling av relationell kompetens i den egna organisationen. En annan, minst lika viktig 

men svårdokumenterad, effekt var att deltagarna på eget initiativ började träffas utanför jobbet 

under mer informella former. Detta, menade de, innebar att själva deltagandet i seminarierna i 

sig bidragit till skapandet av relationell kompetens i chefsgruppen. Det uttrycktes bland annat 

så här: 

”Vi hade inte gett oss den tiden att tänka kring detta annars.” 

”Det har klargjort sammanhang.” 

”Det är relationell kompetens vi ägnat oss åt på seminarierna.” 

 

Eftersom de deltagande chefernas organisationer var på väg att slås samman sågs detta som 

inledningen på ett kommande samarbete och ett mycket viktigt bidrag till förutsättningarna 

för utvecklingen av relationell kompetens i den nya organisationen.  Under seminarierna 

skapades även ett nytt, gemensamt uttryck – ”frontladdning”. Detta ord kom att stå för vad 

deltagarna såg som en viktig insikt om relationell kompetens – nämligen betydelsen av att ta 

sig tid att prata sig samman och skapa en gemensam förståelse inför varje nytt 

projekt/arbetsuppgift. 

Lönesättningens roll 

Den individuella lönesättningens roll berördes endast marginellt under seminariets tre dagar. 

Inte heller i efterföljande intervjuer tog cheferna upp frågan om bedömning av relationell 

kompetens i samband med lönesättning annat än i undantagsfall. Då handlade det om att den 

intervjuade uppmärksammat att en central arbetsgivarorganisation börjat diskutera införande 

av lönekriterier som även omfattade medarbetares beteende mot varandra. För att behandla 

lönesättningens roll bättre ägnades därför ett av återkopplingsseminarierna åt frågan om det 
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fanns några befintliga lönekriterier som kunde sägas främja respektive hindra relationell 

kompetens. Diskussionerna kring lönesättningens roll redovisas under en egen rubrik i slutet 

av resultatredovisningen. 

Sammanfattningsvis gav TOC-seminarierna ingen närmare definition av begreppet relationell 

kompetens däremot framkom många beskrivningar och exempel på företeelser som kan tolkas 

som främjande respektive hindrande av relationell kompetens. De reflektioner som gjordes 

under seminarierna visade att de främjande och hindrande faktorerna kunde sorteras under de 

två rubrikerna individ och organisation (det gemensamma). Det vill säga att den grundkonflikt 

som identifierades under seminarierna som en dragkamp mellan de individuella och de 

gemensamma prestationerna, kunde användas för att sortera även främjande och hindrande 

faktorer för relationell kompetens. Nedan kommer därför resultatet av enkätundersökningen 

att presenteras under rubrikerna individ och organisation. Lönesättningens roll har vi, som 

sagt, valt att behandla i ett eget avsnitt i slutet av resultatredovisningen.  

 

Medarbetarenkäten 

Som ovan nämnts redovisas resultatet från enkätundersökningen under tre rubriker; Individen, 

Organisationen och Lönesättningen. Svaren redovisas även med utgångspunkt i vad som kan 

tänkas främja respektive hindra relationell kompetens hos å ena sidan individen och å andra 

sidan organisationen. Under rubriken ”Organisationen” återfinns även intressanta resultat vi 

funnit angående skillnader mellan yrkesgrupper och mellan kön. Redovisningen avslutas med 

frågor som rör lönesättningens  roll i organisationen.  

 

Individen  

Individens förutsättningar 

En grundläggande förutsättning för relationell kompetens ska kunna uppstå är individuellt 

kompetenta människor. För att utforska om medarbetarna i organisationen upplevde att de var 

kompetenta i sin yrkesutövning gjorde vi påståenden om de ansåg att de hade tillräckliga 

kunskaper för att utföra sitt arbete väl samt om deras kompetens verkligen utnyttjas fullt ut. 

Något som framkom vid TOC-seminarierna var nämligen att en oönskad effekt av att 
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relationell kompetens inte kommer till stånd är ett slöseri med kompetens. Därefter 

undersöktes i vilken grad man upplever sig vara beroende av andra för att göra ett bra jobb.  

 
Påstående 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nja 

Ingen 
uppfattning 

1. Jag har tillräckliga kunskaper för att utföra mina 
arbetsuppgifter väl 

57 0 4 0 

2. I mitt arbete utnyttjas min kompetens oftast fullt ut 21 6 34 0 

3. Jag är beroende av andra på min arbetsplats för att göra ett 
bra jobb 

21 6 34 0 

 

Här framgår det att en överväldigande majoritet (57 av totalt 61) tycker att de har tillräckliga 

kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter väl. Detta kan tolkas som att en grundläggande 

förutsättning för relationell kompetens är uppfylld, nämligen individer som anser att de kan 

sitt jobb.  

Av svaren på påstående 2 framgår dock att över hälften (34) är tveksamma till huruvida deras 

kompetens utnyttjas full ut. Här är det intressant att fundera kring på vilket sätt kompetensen 

inte utnyttjas. Har medarbetare kompetens som arbetsgivaren inte känner till eller förstår kan 

vara till nytta för verksamheten? Eller är det den kända och redan utnyttjade kompetensen 

som skulle kunna användas ännu bättre? Oavsett vilket tycks det finnas en outnyttjad 

”kompetensreserv” här, givet att det är kompetens som är nyttig för verksamheten och dess 

mål.  

Av svaren på påstående 3 framgår att över hälften är tveksamma till sitt beroende av andra för 

att göra ett bra jobb. Här kan resultatet tolkas på flera sätt. Det kan vara så att ordet 

”beroende” tolkats väldig snävt och att den som svarar menar att man rent faktiskt kan utföra 

sina arbetsuppgifter utan att interagera med andra. En annan tolkning är att de individuella 

prestationerna sätts i första rummet, dvs att ett fullgott resultat kan uppnås på individuell 

basis. 

Individens handlingar  

Under denna rubrik undersöks individens handlingar med avseende på i vilken grad de 

diskuterar sitt arbete med andra, tycker att de lär sig av andra, deras preferenser om att arbeta 

individuellt samt i vilken grad det sker planerat och spontant kunskapsutbyte.  
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Påstående 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nja 

Ingen 
uppfattning 

4. Jag diskuterar ofta mitt arbete med andra på min arbetsplats 35 2 24 0 

5. Jag lär mig ofta av andra på min arbetsplats 39 2 20 0 

6. Jag arbetar helst individuellt 10 12 38 1 

7. På min arbetsplats planerar vi för kunskapsutbyte med 
varandra 

22 8 30 1 

8. På min arbetsplats har vi ofta kunskapsutbyte med varandra 
spontant 

14 19 27 1 

41. På min arbetsplats borde vi samarbeta mer för att uppnå ett 
bättre resultat 

32 3 23 3 

43. Vi borde planera mer för kunskapsutbyte mellan 
arbetskamrater 

39 5 13 4 

 

Av svaren på påstående 4 framgår att drygt hälften regelbundet diskuterar sitt arbete med 

andra och ännu fler, två tredjedelar, tycker att de ofta lär sig av andra (påstående 5). Samtidigt 

uttrycker dock så många som en tredjedel tveksamhet till huruvida de varken diskuterar med 

andra eller lär sig av andra. Om vi jämför det med svaren på påstående 6, som visar att två 

tredjedelar är tveksamma till att arbeta individuellt, så kan en tolkning vara att en del av de 

personer som idag inte diskuterar sitt arbete med andra på arbetsplatsen faktiskt skulle vilja 

jobba mer ihop med andra. 

När det gäller kunskapsutbyte framgår det att hälften är tveksamma till att det planeras för 

kunskapsutbyte (påstående 7) medan en tredjedel instämmer i påståendet. När det gäller det 

spontana kunskapsutbytet (påstående 8) så är återigen hälften tveksamma till att så sker 

medan så många som en tredjedel svarar nej. Detta kan tolkas som ett hinder för relationell 

kompetens. 

I slutet på enkäten gjordes ett antal påståenden för att ta reda på viljan hos medarbetarna till 

ökat samarbete och kunskapsutbyte. Av svaren på påstående 41 och 43 framgår att hälften 

anser att de borde samarbeta mer för att uppnå ett bättre resultat och nästan två tredjedelar att 

de borde planera mer för kunskapsutbyte mellan arbetskamrater. Detta visar att det finns en 

vilja till ökat samarbete och kunskapsutbyte vilket kan tolkas som positivt för utvecklandet av 

relationell kompetens. 

Individens roll  

Påståendena 9 – 15 behandlar begreppet roll. Med roll menar vi det ansvar och befogenheter 

som varje medarbetare har, men också hur mål och förväntningar uppfattas. Något som 
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framkom av TOC-seminarierna var nämligen att otydligt definierade arbetsuppgifter, otydliga 

förväntningar och mål kan utgöra hinder för relationell kompetens.  

 
Påstående 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nja 

Ingen 
uppfattning 

9. Mina arbetsuppgifter är tydligt definierade 32 10 19 0 

10. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 33 3 24 1 

11. Jag har god kännedom om myndighetens uppdrag 54 0 6 1 

12. Jag känner mig delaktig i myndighetens uppdrag 40 2 18 1 

13. Målen för mitt arbete är tydliga 29 7 24 1 

14. Målen för min enhet är tydliga 30 8 22 1 

15. Målen för myndigheten är tydliga 36 5 19 1 

 

Av svaren på påstående 9 framgår att hälften anser att arbetsuppgifterna är tydligt definierade. 

Samtidigt är 19 tveksamma. Går vi sedan vidare till påstående 10 är det dessutom så många 

som 24 (av 61) som är tveksamma till om förväntningarna är tydliga. Detta kan tolkas som 

hinder för relationell kompetens. 

En överväldigande majoritet (54 av 61) svarar att de har god kännedom om myndighetens 

uppdrag (påstående 11) medan betydligt färre (40) känner sig delaktiga i myndighetens 

uppdrag (påstående 12). 

Av svaren på påstående 13 framgår att hälften anser att målen för det egna arbetet är tydliga. 

Likaså instämmer hälften i påstående 14 om att målen för den egna enheten är tydliga och 

något fler anser att målen för hela myndigheten är tydliga (påstående 15). Målen framstår med 

andra ord som otydligare ju närmare det egna arbetet de sätts.  

Sammanfattning individ 

När det gäller individen har vi funnit att det finns ett antal både främjande och hindrande 

företeelser i förhållande till fenomenet relationell kompetens som det formulerades av 

verksamhetscheferna på TOC-seminarierna.  

Det som kan verka främjande är: 

• att medarbetare anser sig vara individuellt kompetenta. 

• att medarbetare ofta diskuterar sitt arbete med andra och också att de ofta lär sig av 

andra.  
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• att medarbetare helst inte vill arbeta individuellt. 

• att medarbetare anser att de borde samarbeta mer inom organisationen för att uppnå ett 

bättre resultat och planera mer för kunskapsutbyte. 

• att medarbetare anser att de har god kännedom om organisationens uppdrag och även 

känner delaktighet i organisationens uppdrag.  

Det som kan verka hindrande är: 

• att medarbetare upplever att deras kompetens inte utnyttjas fullt ut.  

• att medarbetare känner sig tveksamma till om de är beroende av andra för att göra ett 

bra jobb.  

• att det råder tveksamhet huruvida det planeras för kunskapsutbyte och ännu större 

tveksamhet om huruvida det sker spontant. 

• att arbetsuppgifter är otydligt definierade och att medarbetare känner sig tveksamma 

till vad som förväntas av dem i arbetet. 

• att målen för det egna arbetet ter sig mindre tydliga än målen för organisationen.   

 

Organisationen (det gemensamma) 

Här presenteras de resultat som kan hänföras till organisationen, i betydelsen ”det 

gemensamma”, med hjälp av de teoretiska begreppen normer, tankemönster och 

resursfördelning. Även dessa resultat diskuteras sedan i termer av främjande och hindrande 

företeelser.  

Organisationens normer  

Normer är sådant som uppfattas som bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt. De normer som vi 

formulerat som påståenden är resultat från TOC-seminarierna och som enligt cheferna utgör 

hinder för relationell kompetens som t ex att anse sig vara mycket upptagen eller att tycka att 

man inte får göra fel.  

 
Påstående 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nja 

Ingen 
uppfattning 

16. På min arbetsplats anses det bra att vara mycket upptagen 23 5 26 7 

17. På min arbetsplats anses det inte produktivt att diskutera 
jobb över en fika 

8 19 22 12 

18. På min arbetsplats är det viktigt att vi tycker lika i sakfrågor 20 8 28 5 
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19. På min arbetsplats får man inte göra fel 15 14 29 3 

20. På min arbetsplats anses det viktigare med individuella 
prestationer än med gemensamma resultat 

13 16 20 12 

21. På min arbetsplats anses det inte viktigt att delta i möten 7 35 17 2 

 

Av påstående 16 framgår att 26 (av 61) är tveksamma till att det finns en norm som säger att 

man ska framstå som väldigt upptagen medan nästan lika många anser att det finns en sådan 

norm.  

På påstående 17 är 22 tveksamma till om det anses produktivt att diskutera jobb över en fika 

medan 19 anser att det visst anses som produktivt.  

Påstående 18 och 19 avser undersöka om det är ”högt i tak” i organisationen, dvs om det är 

viktigt att tycka lika och tillåtet att göra fel. I båda fallen är det nära hälften som är 

tveksamma, medan 20 respektive 15 instämmer. Många anser det alltså vara viktigt att vara 

överens i sakfrågor samtidigt som det inte är riktigt är ok att göra fel. En slutsats kan vara att 

medarbetare kan dra sig för att säga sin åsikt, eller att hålla inne med sina kunskaper, om man 

riskerar att få kritik.  

På påstående 20 är det nästan lika många som svarar ja som nej på att de individuella 

prestationerna skulle vara viktigare än de gemensamma (13 respektive 16). 12 har valt att inte 

ha någon uppfattning alls i denna fråga.  

Av svaren på påstående 21 framgår att så många som 35 av 61 inte instämmer i påståendet att 

det finns en norm som säger att det inte är viktigt att delta i möten.  

Organisationens tankemönster  

Påståendena 22-25, 30-32 samt 44 avser undersöka dominerande tankemönster i 

organisationen. Tankemönster är föreställningar och beskrivningar av hur den organisatoriska 

verkligheten uppfattas. Till exempel att man hela tiden har så mycket att göra att man varken 

hinner gå på möten eller prata med andra. Tankemönster som rör lönesättningen presenteras 

längre fram under rubriken ”Lönesättningen”.  

 
Påstående 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nja 

Tar ej 
ställning 

22. Jag arbetar ofta under starkt tidspress 35 7 18 1 

23. Arbetsbelastningen på min arbetsplats utgör ett hinder för 
samarbete 

22 11 27 1 
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24. Jag har ofta för många arbetsuppgifter/ärenden 23 10 27 1 

25. På min arbetsplats kan man säga vad man tycker 21 16 22 2 

30. Vi har en effektiv organisation 4 27 26 4 

31. Vår arbetsorganisation försvårar kunskapsutbytet mellan 
yrkesgrupper 

19 13 22 7 

32. På min arbetsplats har vi ett bra arbetsklimat 23 9 29 0 

44. Vårt arbete borde organiseras mer efter myndighetens 
uppdrag än efter yrkestillhörighet 

30 9 11 11 

 

Av påstående 22 framgår att så många som 35 anser att de ofta arbetar under stark tidspress. 

Däremot är det färre som på påstående 23 anser att arbetsbelastningen faktiskt utgör ett hinder 

för samarbete. Detta kan tolkas som att medarbetare, trots den starka tidspressen, faktiskt både 

hinner och orkar samarbeta med andra. Svaren på påstående 24 förstärker intrycket av att 

många upplever sig överbelastade (27 nja och 22 ja). 

På påstående 25 är det 22 som är tveksamma och så många som 16 svarar nej på om man kan 

säga vad man tycker på arbetsplatsen. Detta resultat kan jämföras med resultatet på påstående 

18 om att det är viktigt att tycka lika i sakfrågor. Om bra kommunikation är ett villkor för 

relationell kompetens kan diskussionsklimatet vara något att fundera över.  

Intressant är resultatet av påstående 30 om organisationen uppfattas som effektiv. Här är det 

endast 4 personer som svarar ja medan 27 svarar nej och 26 är tveksamma. Här är verkligen 

något för ledningen att fundera över. Varför anser så många att organisationen är ineffektiv? 

En ledtråd ges på fråga 31 då 19 personer svarar ja på påståendet att arbetsorganisationen 

försvårar kunskapsutbytet mellan yrkesgrupper.  

Påstående 32 handlar om arbetsklimatet och här är det 23 personer som svarar att de tycker att 

de har ett bra arbetsklimat, 29 är mer tveksamma.  

Även här har vi valt att presentera ett av enkätens avslutande påståenden om önskvärda 

förändringar. I påstående 44, om arbetsorganisationen borde utformas efter myndighetens 

uppdrag och inte efter yrkestillhörighet, är det 30 medarbetare som svarar ja, 9 svarar nej och 

11 nja. 11 personer har ingen uppfattning i frågan.   
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Organisationens resursfördelning  

Fråga 33 - 40 undersöker hur resurserna inom organisationen är fördelade. Resurser kan vara 

särskild kompetens och tillgång till information.  Resursfördelningen handlar om makt då de 

aktörer som förfogar över större resurser också har större inflytande än andra.  

 
Påstående 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nja 

Ingen 
uppfattning 

33. Min kompetens är viktig för verksamheten 42 4 14 1 

34. Jag har kunskaper som jag inte alltid vill dela med andra på 
min arbetsplats 

4 49 7 1 

35. På min arbetsplats har min yrkesgrupp stort inflytande 21 13 25 2 

36. På min arbetsplats förekommer det revirtänkande mellan 
medarbetare  

25 9 23 4 

37. På min arbetsplats förekommer det revirtänkande mellan 
enheter 

21 13 24 3 

38. Jag känner mig väl informerad om vad som händer på min 
arbetsplats 

29 8 24 0 

39. Jag får ofta konstruktiv kritik från min chef 12 23 23 3 

40. Jag får ofta konstruktiv kritik från mina arbetskamrater 6 21 31 3 

 

Svaren på påstående 33 visar att så många som 42 av totalt 61 instämmer i påståendet om att 

den egna kompetensen är viktig, medan 14 är tveksamma och endast 4 svarar nej. Följaktligen 

är det många som känner sig viktiga för verksamheten.  

På påstående 34 svarar en klar majoritet (49 av 61) nej på påståendet att de har kunskaper som 

de inte alltid vill dela med sig av till andra. 7 är tveksamma till detta påstående medan 4 

personer instämmer.  

Sammantaget upplever alltså medarbetarna att de har en kompetens som är viktig för 

organisationen och kunskaper som de är beredda att dela med sig av. 

På påståendet huruvida den egna yrkesgruppen har stort inflytande svarar 25 personer att de är 

tveksamma och 21 svarar ja, 13 svarar nej.  

Jämför man svaren på påstående 36 med påstående 37, är det något fler (25) som anser att det 

förekommer revirtänkande mellan medarbetare än som anser att det förekommer 

revirtänkande mellan enheter (21). Med ”revirtänkande” menas här att medarbetare och 

enheter slår vakt om sig själva och inte ser till helheten. 
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På påstående 38 svarar 29 att de upplever sig väl informerade om vad som händer på 

arbetsplatsen, 24 är tveksamma och 8 svarar nej. En viktig källa till makt är tillgång till 

information eftersom det är en förutsättning för inflytande. Här framgår det att endast hälften 

anser att de är väl informerade och att nästan lika många är tveksamma.  

Påstående 39 och 40 handlar om i vilken grad medarbetarna tycker att de får konstruktiv kritik 

av sin chef respektive sina arbetskamrater. Att få konstruktiv kritik identifierades av cheferna 

på TOC-seminarierna som något som kan främja relationell kompetens. Av enkätsvaren 

framgår att endast 12 anser att de får konstruktiv kritik av sin chef och ännu färre (6) att de får 

konstruktiv kritik av sina arbetskamrater. Ca en tredjedel anser inte att de får någon 

konstruktiv kritik särskilt ofta vare sig från sin chef eller sina arbetskamrater.  

Sammanfattning organisation 

Utifrån ett organisations- eller grupperspektiv kan slutsatsen dras att ett antal både främjande 

och hindrande företeelser finns i relation till fenomenet relationell kompetens.  

Det som kan verka främjande är: 

• att det anses viktigt att delta i möten.  

• att hög arbetsbelastning inte anses hindra samarbete mellan kollegor. 

• att medarbetare känner sig trygga med att den egna kompetensen är viktig för 

verksamheten och är villiga att dela med sig av sina kunskaper.  

• att medarbetare känner sig väl informerade om vad som händer på arbetsplatsen.  

Det som kan verka hindrande är: 

• att det anses bra att vara mycket upptagen. 

• att det anses viktigt att tycka lika i sakfrågor och att det inte är okej att göra fel.  

• att medarbetare upplever att de ofta arbetar under stark tidspress.  

• att det förekommer revirtänkande både mellan medarbetare och enheter.  

• frånvaron av konstruktiv kritik från både chef och arbetskollegor 



 
 
 

26 

 

Skillnader mellan yrkesgrupper 

I analysen av svaren på enkäten har vi upptäckt vissa intressanta skillnader mellan 

yrkesgrupper inom organisationen som redovisas här.  

I organisationen finns fyra yrkesgrupper:   

Jurister (17 st)  

Utredare (17 st)  

Kommunikatörer (14 st) 

Administratörer (13 st) 

I redovisningen av resultaten för respektive yrkesgrupp har vi tagit fram jämförbara 

medelvärden av hur svaren fördelar sig. I annat fall anger vi direkt hur många som instämmer 

i förhållande till antalet svar i yrkesgruppen. 

Individens förutsättningar och handlingar  

I enkätens påståenden om individuella förutsättningar och handlingar finns en markant 

skillnad mellan yrkesgrupperna i påstående 2, om att kompetensen i mitt arbete utnyttjas fullt 

ut. Där instämmer administratörerna mest och kommunikatörerna minst.  Vår tolkning är att 

administratörerna – var och en - har mer avgränsade och mer lättdefinierade (förutbestämda) 

arbetsuppgifter, exempelvis ekonomi, ärenderegistrering eller lönehantering, än andra 

yrkesgrupper. Samtidigt kan kommunikatörernas svar indikera att deras kompetens inte är lika 

synlig i organisationen. Mest beroende av andra för att göra ett bra jobb (påstående 3) är inte 

oväntat kommunikatörerna. 

En annan intressant iakttagelse är att det är administratörerna som i största utsträckning 

instämmer i att de helst arbetar individuellt (påstående 6). Troligen av samma skäl, som 

tidigare nämnts, nämligen att deras arbetsuppgifter är tydligt avgränsade. Även jurister, 

kommunikatörer och utredare instämmer i relativt hög grad, att de helst arbetar individuellt. 

Svaren på påstående 7, ”På min arbetsplats planerar vi för kunskapsutbyte med varandra”, 

skiljer sig också markant mellan yrkena. Juristerna instämmer i allra högsta grad, medan 

utredarna och kommunikatörerna inte alls instämmer i samma utsträckning. En tolkning kan 
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vara att juristernas handläggning av enskilda ärenden medför att de diskuterar sina ärenden 

med varandra, vilket naturligtvis är ett planerat kunskapsutbyte. 

Kommunikatörerna, å andra sidan, behöver diskutera sitt arbete med andra yrkesgrupper i 

organisationen och sådant kunskapsutbyte anser de inte att det planeras för. Däremot anser 

kommunikatörerna och utredarna, i högre grad än andra, att det sker spontant kunskapsutbyte 

(påstående 8). 

Diskussioner med andra förekommer i alla yrkesgrupper. Mest instämmer juristerna i det 

påståendet. Vår tolkning är att juristerna är den mest homogena yrkesgruppen och att det sker 

mycket kunskapsutbyte dem emellan. 

Att lära av andra gör man också i hög grad. Minst instämmer administratörerna, vilket kan 

bero på arbetsuppgifternas karaktär som tidigare nämnts.  

Individens roll 

I de påståenden, som handlar om individens roll (påstående 9 – 15) finns inga systematiska 

skillnader mellan yrkesgrupperna. Mest intressant är kanske påstående 13 om ”Målen för mitt 

arbete är tydliga”, där 13 av 18 jurister svarar ja, medan endast 4 av 14 kommunikatörer 

svarar ja. I påstående 9 om arbetsuppgifterna är tydliga, är skillnaden mellan yrkesgrupperna 

inte lika markant. Kommunikatörerna instämmer dock i lägre grad i påståendet om att 

arbetsuppgifterna är tydligt definierade än andra yrkesgrupper.  

Enhetens mål uppfattas inte lika tydliga för kommunikatörerna och utredarna som för de 

andra två yrkesgrupperna. Juristerna tycks ha den mest tydliga yrkesidentiteten och är den 

yrkesgrupp som i störst utsträckning instämmer i att målen för den egna enheten är tydliga.  

Sammanfattningsvis finns vissa yrkesvisa skillnader i svaren under påståendena som relaterar 

till individens förutsättningar, handlingar och roll. Oftast kan sådana skillnader härledas till 

yrkets och/eller arbetets karaktär. Vid ett uppföljningsseminarium fanns en fundering om inte 

skillnader i personligheter, t ex arbeta på djupet kontra att arbeta på bredden, att arbeta smalt 

kontra expansivt, förekommer redan i rekryteringen till de olika yrkena.   
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Organisationens normer och tankemönster 

Som vi tidigare nämnt, formulerade forskargruppen ett antal påståenden (16 – 40) i enkäten 

för att belysa normer, tankemönster och resursfördelning i organisationen.  

De tio cheferna som deltog i TOC-seminariet diskuterade ofta förekomsten av normer och 

tankemönster och vad dessa betyder för utvecklingen av relationell kompetens. Exempelvis 

huruvida det var högt eller lågt i tak, om det var tillåtet att göra fel och om det var ok att prata 

jobb under raster. Då hörde vi inte att det skulle skilja sig mellan yrken men vi har ändå 

undersökt några påståenden i enkäten ur ett yrkesperspektiv. 

I påståendet om att det är viktigt att tycka lika i sakfrågor (18) instämmer kommunikatörer 

och utredare i betydligt högre grad än administratörer och jurister. I nästa påstående, om att 

man inte får göra fel (19), instämmer ingen administratör och enbart 3 av 18 jurister. 

Kommunikatörer och utredare instämmer i dubbelt så hög grad i påståendet.   

Medan det inte finns skillnader mellan yrkesgrupperna i svaren på påståendet att man främst 

blir bedömd efter individuella prestationer (26), så skiljer sig svaren i påståendet (28) att 

individuella prestationer påverkar min lön. Där instämmer administratörerna i högre grad än 

kommunikatörer och utredare, medan 6 av 14 jurister svarar nej. Utredarna är dock mest 

tveksamma till påståendet. 

Organisationens resursfördelning 

Under TOC-seminariet lyfte cheferna fram skillnader – i vissa fall kontroverser - som 

förekommer mellan olika yrkesgrupper och som har med makt och status att göra. Cheferna 

diskuterade juristernas ställning i förhållande till kommunikatörer och utredare och det 

revirtänkande som förekommer, både mellan enskilda medarbetare, yrkesgrupper och enheter.  

Därför har vi särskilt undersökt hur svaren fördelar sig i de påståenden som rör 

resursfördelning.  

I fråga om att inte dela med sig av sina kunskaper (påstående 34), svarar alla jurister nej 

medan svaren från andra yrkesgrupper inte är lika tydliga, dvs vissa är tveksamma och någon 

svarar ja. Att min yrkesgrupp har stort inflytande anser 12 av 18 jurister, medan endast 1 av 

14 kommunikatörer instämmer i påståendet. Det visar tydligt att juristerna anser sig ha större 

inflytande i organisationen än kommunikatörerna. 
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Slutligen har vi undersökt svaren om revirtänkande. I påståendet (36) om förekomsten av 

revirtänkande mellan medarbetare är resultatet att kommunikatörer och utredare instämmer i 

dubbelt så hög grad som administratörer och jurister. De förra svarar ja till drygt 50 %. 

Förekomsten av revirtänkande mellan enheter (37) ger likartat resultat, förutom att ingen av 

administratörerna svarar ja. En tolkning kan vara att administratörer och jurister har ett mer 

tydligt uppdrag och därmed inte ”ser” något revirtänkande. 

Sammanfattningsvis ser vi tydliga skillnader i svaren från å ena sidan administratörer och 

jurister och å andra sidan kommunikatörer och utredare. Det kan vara ett utslag av att 

administratören har ett enskilt, tydligt uppdrag och att juristernas ställning är enhetlig och 

kollektiv i den bemärkelsen att de har samma utbildning och likartade uppdrag i 

organisationen. Kommunikatörer och utredare däremot, har uppdrag som är mer spridda, de är 

mer beroende av andra och har en mer spridd och otydlig ställning i organisationen.   

Skillnader mellan kön 

Organisationen vi studerat är klart kvinnodominerad. Hela 70 procent av de anställda är 

kvinnor. Generellt har vi inte kunnat se några tydliga genusrelaterade skillnader i 

medarbetarenkäten vilket framgår av följande exempel:  

Påstående Män (14 st) Kvinnor (48 st) 

9. Mina arbetsuppgifter är tydligt definierade 5,21 5,19 

11. Jag har god kännedom om myndighetens uppdrag 3,89 3,85 

26. I mitt arbete blir jag främst bedömd efter mina 
individuella prestationer 

3,14 3,77 

28. Mina individuella prestationer påverkar min lön 2,43 3,63 

31. Myndighetens arbetsorganisation försvårar 
kunskapsutbytet mellan yrkesgrupper 

3,57 3,19 

33. Min kompetens är viktig för verksamheten 4,57 4,69 

 

Överensstämmelsen mellan männens och kvinnornas svar i dessa exempel är stor. Den enda 

tydliga skillnaden finns i påståendet om att individuella prestationer påverkar lönen. Där 

instämmer kvinnorna i betydligt högre grad än männen. 
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Lönesättningen 

Ett av syftena med forskningsprojektet var att utforska om, och i så fall hur, relationell 

kompetens beaktas i lönesättningen. Som tidigare nämnts berördes lönesättningen endast 

marginellt under TOC-seminarierna. De ”oönskade effekter”, med bäring på relationell 

kompetens kopplat till lönesättning, som framkom var  

• Belöningssystemet främjar armbågsmentalitet (själviskhet) 

• Nyckel- och mätetal är framför allt knutna till individuella prestationer  

Exempel på mätetal var antal avslutade ärenden, ärendebalans, antal granskade planer och 

handläggningstider. 

För att utforska lönesättningens roll närmare ägnades ett av återkopplingsseminarierna åt detta 

ämne. Då framkom att samtliga chefer ansåg att det var viktigt att på något sätt belöna 

relationell kompetens i den individuella lönesättningen, t ex dialog, helhetssyn och gott 

omdöme. Enligt organisationens lönepolicy ska lönen vara individuell och differentierad och 

bygga på ett antal lönekriterier. Cheferna fick då gå igenom organisationens befintliga 

lönekriterier för att se om det bland dem fanns kriterier som även skulle kunna sägas omfatta 

relationell kompetens och vilka av dem som kunde tänkas främja respektive hindra relationell 

kompetens. (Av utrymmesskäl presenteras inte samtliga lönekriterier här.) 

Exempel på sådant som cheferna ansåg kunna främja relationell kompetens var 

ansvarstagande, återkoppling, problemlösnings-, besluts- och kommunikativ förmåga, 

service/samarbete och tillgänglighet. Men cheferna betonade också att det är dialogen kring 

kriterierna som är det viktiga – inte lönekriterierna i sig. I många lönekriterier kan det finnas 

både en individuell och en relationell aspekt, exempelvis förmåga att återkoppla, förmåga att 

lösa problem, kommunicera och vara tillgänglig/serviceinriktad. Fler verktyg för att kunna 

synliggöra relationell kompetens efterfrågades. 

Det cheferna såg som eventuellt hinder för relationell kompetens var för stor tyngd på 

individuell kompetensutveckling och att nyckelpersoner/specialister ges en särställning. 

Kompetensutveckling budgeteras också enbart på individnivå.  

I enkäten till samtliga medarbetare gjordes fyra påståenden (26 – 29) för att utröna hur de 

ansåg att deras individuella respektive gemensamma arbetsresultat bedömdes och påverkade 
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deras lön. Dessutom gjordes ett påstående om huruvida medarbetarna önskade att 

gemensamma resultat skulle uppmärksammas mer i lönesättningen (42). 

 
Påstående 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nja 

Ingen 
uppfattning 

26. I mitt arbete blir jag främst bedömd efter mina individuella 
prestationer 

27 7 21 6 

27. I mitt arbete blir jag främst bedömd efter mitt bidrag till 
gemensamma resultat 

12 12 25 12 

28. Mina individuella prestationer påverkar min lön 24 14 15 8 
29. Mitt bidrag till gemensamma resultat påverkar min lön 10 15 21 15 
42. Gemensamma resultat borde uppmärksammas mer i 
lönesättningen 

29 1 21 10 

 

Av svaren framgår att närmare hälften av medarbetarna uppfattar att det är de individuella 

prestationerna som väger tyngst och lika många att de främst blir bedömda efter sina 

individuella prestationer. Endast 12 anser att de blir bedömda efter sina bidrag till 

gemensamma resultat.  

När det gäller påstående 28 och 29, som gäller huruvida lönen påverkas av individuella 

respektive gemensamma resultat, svarar 24 att deras lön påverkas av individuella prestationer 

och endast 10 att deras lön påverkas av gemensamma resultat. Det senare påståendet 

genererar också det högsta antalet ”har ingen uppfattning”-svar i hela enkäten (15) vilket 

tyder på att frågan var svår att besvara. Helt klart är dock att närmare hälften anser att 

gemensamma resultat borde uppmärksammas mer i lönesättningen (påstående 42). 

Sammanfattningsvis anser verksamhetscheferna att det är viktigt att belöna relationell 

kompetens men det finns inga tydliga lönekriterier att använda sig av. Medarbetarna uppfattar 

att det framförallt är de individuella prestationerna som bedöms och belönas. Om relationell 

kompetens anses viktigt kanske de gemensamma prestationerna bör uppmärksammas och 

belönas i större utsträckning? Det verkar i alla fall vara något som många medarbetare anser 

borde göras.  

Analys och diskussion   
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är att organisationer är sociala system 

bestående av människor som för att uppnå ett gemensamt mål interagerar med varandra och 

omvärlden (Katz & Kahn, 1966). I linje med detta synsätt ligger det begrepp - relationell 
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kompetens - som vi haft som syfte att närmare utforska. Relationell kompetens kan sägas vara 

det fenomen som uppstår när individuellt kunniga människor interagerar och skapar något 

nytt, eller med andra ord det som utvecklas när enskilda medarbetares kompetens kombineras 

för att bidra till verksamhetens måluppfyllelse.  

Eftersom relationell kompetens är ett både abstrakt och mångfacetterat fenomen har det visat 

sig svårt att definiera begreppet och utforska om det förekommer på en arbetsplats eller ej. Vi 

har därför inriktat vår undersökning på att finna företeelser som kan sägas främja respektive 

hindra att relationell kompetens uppstår. Genom detta kan medvetenhet skapas kring vilka 

företeelser som kan behöva förstärkas och vilka som kan behöva motverkas i en organisation 

där relationell kompetens är något önskvärt.    

Individen  

Den allra mest grundläggande förutsättningen för att relationell kompetens ska komma till 

stånd är enligt Döös (2003, 2004) individuellt kunniga individer. Hur vet man att individer är 

kunniga? Som vi skrivit tidigare är individer inte kunniga eller kompetenta i allmänhet utan 

endast i förhållande till en arbetsuppgift. I denna undersökning har vi endast kunna mäta 

kompetens via medarbetarnas egen skattning av huruvida de har tillräckliga kunskaper för att 

kunna utföra sitt arbete väl. I det närmaste samtliga medarbetare anser att de är kompetenta i 

den bemärkelsen och därmed skulle ett av de grundläggande villkoren för relationell 

kompetens vara uppfyllt. Dessutom är det många som anser att deras kompetens kunde 

utnyttjas ännu mer. Här tycks det alltså finnas kompetens som inte utnyttjas fullt ut. Vad beror 

det på? Beror det på arbetsorganisationen? Beror det på att ledningen inte uppmärksammat 

bredden på medarbetarnas kompetens eller på medarbetarens egen vilja till interaktion med 

andra? Av resultatet framgår nämligen att det råder en tveksamhet kring hur beroende man är 

av andra på arbetsplatsen för att göra ett bra jobb. Enligt Katz & Kahn (1966) vilar en 

organisations framgång på det gemensamma arbetet som utförs, vilket betyder att människor i 

ett socialt system alltid är beroende av varandra på det ena eller andra sättet. Denna insikt 

skulle kunna utvecklas i den undersökta organisationen.  

Däremot är det många som uppger att de ofta diskuterar sitt arbete med andra och att de ofta 

lär sig av andra på arbetsplatsen, vilket är goda förutsättningar för utvecklingen av relationell 

kompetens. Det är också många som säger att de helst inte arbetar individuellt och att de anser 

att man inom organisationen borde samarbeta mer för att uppnå ett bra resultat. En slutsats är 
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att det finns brister i medvetenheten om det funktionella beroendet mellan medarbetare men 

att de i handling ändå främjar den relationella kompetensen.  

När det gäller den roll, dvs ansvar, befogenheter, mål och förväntningar, som medarbetarna 

har i organisationen svarar de flesta att de har god kännedom om organisationens uppdrag, 

men det är betydligt färre som anser att arbetsuppgifter och förväntningar i det egna arbetet är 

tydligt definierade. Här finns något konkret för ledningen i organisationen att fundera på. Hur 

kan kopplingen mellan organisationens uppdrag och det egna arbetet göras tydligare? Enligt 

Biddle & Thomas (1966) integreras människor i en organisation av det ömsesidiga, 

funktionella beroendet mellan de roller de har. Ju tydligare förväntningar och mål är för varje 

medarbetare desto mer sammanhållen blir organisationen. För att främja relationell kompetens 

är det alltså önskvärt att i så hög grad som möjligt förstärka kopplingen mellan varje 

medarbetares individuella arbete och organisationens mål.  

Organisationen  

För att belysa vilka normer och tankemönster som dominerar i organisationen och hur 

resursfördelningen ser ut används nedan delar av struktureringsteorin (Giddens, 1979;1984). 

Syftet med detta är att belysa det sammanhang, den struktur, som individerna dels verkar 

inom, dels bidrar till att upprätthålla.   

Den enda norm som tycks vara stark i denna organisation är att det anses viktigt att delta i 

möten, vilket är en bra förutsättning för relationell kompetens. Samtidigt är det många som 

uppger att det anses som bra att vara mycket upptagen, vilket kan verka hindrande för 

relationell kompetens. De övriga normer som undersökts ger inte några starka utslag vilket 

betyder att de inte kan betraktas som dominerande. Däremot kan det vara lika intressant att så 

många är tveksamma till påståendena om att det inte är tillåtet att göra fel och att det är viktigt 

att tycka lika i sakfrågor. Detta kan tolkas som att normerna visserligen inte är så starka men 

att medarbetare ändå inte tar avstånd från att de finns. En fråga som väcks här är vad det 

betyder för en organisation om det inte anses som riktigt tillåtet att göra fel? Och vad innebär 

det att det anses som lite viktigt att tycka lika i sakfrågor? Hur påverkar det interaktionen 

mellan medarbetare och inte minst viktigt, hur påverkas det gemensamma resultatet?  

När det gäller tankemönster är det vissa beskrivningar av den organisatoriska verkligheten 

som framstår som tydligare än andra. Allra starkast framstår beskrivningen att medarbetarna i 
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stor utsträckning ofta arbetar under stark tidspress och att de har för många arbetsuppgifter. 

Medarbetarna anser också att de främst bedöms efter sina individuella prestationer och att det 

också är de individuella prestationerna som belönas i lönesättningen. Alla dessa företeelser 

kan utgöra hinder mot relationell kompetens. Samtidigt är det många som anser att 

arbetsbelastningen inte utgör ett hinder för samarbete, vilket alltså kan tyda på att medarbetare 

trots en hög arbetsbelastning och tidspress ändå interagerar med andra vilket kan främja 

relationell kompetens.  

När det gäller fördelningen av resurser och hur de utnyttjas i organisationen förstärks här 

intrycket av att medarbetarna på individnivå upplever att de har en kompetens som är viktig 

för verksamheten. Detta skapar trygghet och kan bidra till främjandet av relationell 

kompetens. Det är många som också uppger att de gärna delar med sig av sina kunskaper 

vilket är en viktig förutsättning för att relationell kompetens ska utvecklas. Paradoxalt nog 

visar enkäten samtidigt att det förekommer revirtänkande, både mellan individer och mellan 

enheter, vilket kan hindra relationell kompetens. Här finns återigen något för ledningen i 

organisationen att fundera över. Vad beror revirtänkandet på? 

Som framgått av vår resultatredovisning ansågs många av de främjande respektive hindrande 

företeelserna inom organisationen bottna i en grundläggande motsättning mellan individuella 

och gemensamma prestationer. På TOC-seminarierna var cheferna överens om att denna 

grundkonflikt existerar men efter att ha reflekterat över detta i förhållande till begreppet 

relationell kompetens, kom man fram till att det snarare handlade om en naturlig dragkamp 

mellan det individuella och det gemensamma. Något som ständigt pågår och som behöver 

hanteras på ett bättre sätt. 

De exempel vi fått kring denna ”dragkamp” kan tyda på att det också handlar om makt och 

kontroll. Till exempel att den juridiska verksamheten uppfattas som myndighetens 

kärnverksamhet och därmed uppfattas även juristerna ha en särställning gentemot andra 

yrkesgrupper. Denna dragkamp kan också pågå mellan ärendehantering och 

utvecklingsarbete, mellan ett juridiskt korrekt språk och begriplig kommunikation eller mellan 

juridisk kompetens och kommunikativ kompetens.  Dragkampen mellan det juridiska och det 

utredande, kommunikativa uppdraget kan motverka sådant som helhetssyn, gemensam 

förståelse för uppgifterna och utrymme och trygghet för social interaktion. Enligt Giddens 

(Ibid.) är det organisationens struktur som formar och styr de handlingar som utförs inom den 
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och som ger handlingarna stabilitet över tid. Handlingarna påverkar dock samtidigt strukturen 

genom att över tid också påverka och förändra den. Struktur och handling står således i en 

ömsesidig relation till varandra. Detta betyder å ena sidan att människor påverkas väldigt 

mycket av den struktur som finns, men att denna också går att påverka. De normer och 

tankemönster som identifierats ovan och som kan hindra relationell kompetens går alltså 

enligt Giddens att förändra om tillräckligt många vill det. Likaså kan bevakandet och 

utnyttjandet av resurser att förändra, förutsatt att det finns en vilja till detta inom 

organisationen och ett mål som gör det önskvärt att förändra.   

Slutsatser  
Syftet med detta forskningsprojekt var att utforska begreppet relationell kompetens i ett 

verksamhetssammanhang och undersöka vad som i denna verksamhet ses som främjande och 

hindrande företeelser. Dessutom ville vi undersöka om relationell kompetens på något sätt 

beaktades i lönesättningen. Nedan redovisas våra slutsatser. 

Om begreppet relationell kompetens 

Innan projektet startade var begreppet relationell kompetens helt obekant för den grupp av 

verksamhetschefer som deltog i de inledande seminarierna. Under seminariernas gång 

skapades en både nyfiken och positiv inställning till fenomenet som förstärktes under hela 

projektets gång. Detta bidrog till en medvetenhet om begreppet relationell kompetens som 

något önskvärt. 

Medarbetarna har inte getts tillfälle att reflektera över själva begreppet relationell kompetens 

men medarbetarenkäten visar att det i organisationen finns många medarbetare som upplever 

sig som både kompetenta och viktiga för verksamheten. De har också en vilja till samarbete 

och interaktion. De diskuterar med andra, lär sig av andra och är villiga att dela med sig av 

sina kunskaper till andra. Här finns med andra ord en hel del goda förutsättningar för 

utveckling av relationell kompetens. 

En slutsats är dock att en ökad insikt  om vikten av interaktion och samverkan i det vardagliga 

arbetet krävs för att öka förutsättningarna för relationell kompetens i organisationen.    
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Om vad som kan främja och hindra  

När det gäller vad som kan tänkas främja respektive hindra utveckling av relationell 

kompetens i organisationen har vi listat en rad företeelser som framkom vid TOC-seminariet 

och som sedan konkretiserades ytterligare via medarbetarenkäten.   

De företeelser som chefsgruppen listade som betydelsefulla för att främja relationell 

kompetens i organisationen och som det visade sig finnas stöd för bland medarbetarna var 

sammanfattningsvis följande: 

• att medarbetarna känner sig trygga med sin egen kompetens och är villiga att dela med 

sig av sina kunskaper. 

• att det finns en vilja till att samarbeta mer för att uppnå ett bättre resultat och att man 

borde planera mer för kunskapsutbyte. 

• att medarbetarna anser att de har god kännedom om organisationens uppdrag och även 

känner delaktighet i uppdraget. 

En del företeelser som chefsgruppen ansåg främja relationell kompetens visade sig dock, 

enligt medarbetarna, råda brist på inom organisationen. Dessa var sammanfattningsvis: 

• många ansåg sig arbeta under stark tidspress och att det finns en norm som säger att 

det är bra att vara mycket upptagen, vilket försvårar möjlighet till interaktion i tid och 

rum. 

• att medarbetarna känner tveksamhet till huruvida det planeras för kunskapsutbyte 

tyder inte på att samarbetsprocessen synliggörs och ges tyngd.  

• att det anses viktigt att tycka lika i sakfrågor och att det inte uppfattas som riktigt ok 

att göra fel tyder inte på ett debattklimat med ”högt i tak”. 

• att förhållandevis många uttrycker en tveksamhet till om mål, krav och förväntningar 

är tydliga i det egna arbetet. 

Det som chefgruppen ansåg hindra relationell kompetens och som också, enligt medarbetarna, 

existerade inom organisationen var exempelvis: 

• revirtänkande  
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• för hård tidspress 

Det råder inte några stora skillnader mellan chefernas och medarbetarnas uppfattningar om 

företeelser i organisationen. Sammanfattningen ovan ger dock en fingervisning om vilka 

företeelser som bör förstärkas om utvecklingen av relationell kompetens är något önskvärt. 

Något som i resultatet framstår som tydligare än annat är dock att kopplingen mellan 

myndighetens uppdrag och medarbetarnas individuella arbetsuppgifter framstår som något 

otydlig. En slutsats är således att det behövs mål närmare knutna till individen, där alla kan se 

sin del av helheten.  

Om lönesättningens roll  

Analys av resultatet av TOC-seminarierna med cheferna visar att gemensamma resultat 

varken identifieras, bedöms eller belönas på något medvetet sätt i den undersökta 

organisationen. Följaktligen finns inte heller något lönesystem eller lönesättningsprocess som 

uttalat syftar till att synliggöra gemensamma resultat. Enligt organisationens lönepolicy ska 

lönen vara individuell och differentierad och bland lönekriterier, med koppling till relationell 

kompetens, återfinns i stort sett endast de sedvanliga ”samarbetsförmåga” och ”social 

förmåga” utan närmare konkretion.   

En slutsats är att de organisatoriska drivkrafterna för att arbeta individuellt ter sig starkare än 

drivkrafterna för att arbeta gemensamt. För att främja relationell kompetens måste tid och rum 

frigöras för interaktion mellan medarbetare och de gemensamma arbetsprestationerna 

uppmärksammas mer. Detta är något som medarbetarna också verkar positivt inställda till. 

Avslutande kommentarer 
Detta projekt med fokus på relationell kompetens har varit mycket lärorikt, både för 

forskargruppen och de personer som deltagit aktivt från myndigheten. Viljan att gå vidare och 

sprida insikterna om relationell kompetens hos samtliga medarbetare på myndigheten 

konkretiserades i en förfrågan till oss om att anordna en workshop för kommunikatörerna i 

den nya sammanslagna organisationen. Denna genomfördes också inom ramen för 

forskningsprojektet.  

Tydligt är att relationell kompetens är något mångfacetterat och svårfångat, men att det går att 

identifiera företeelser som främjar och hindrar att det utvecklas. Detta gör att ett 
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utvecklingsarbete som syftar till att främja fenomenet kan bedrivas både medvetet och 

konkret, exempelvis genom att skapa gemensamma målbilder och ”spelregler” för hur projekt 

och andra samarbeten ska bedrivas.   

På ett organisatoriskt plan kan vi ana att även status, makt och kontroll spelar en stor roll för 

huruvida individer och grupper utvecklar relationell kompetens. Utöver det individuella och 

gemensamma finns med andra ord en maktaspekt att ta hänsyn till som handlar om 

revirtänkande och om vem som har störst inflytande i organisationen. Detta gör det hela å ena 

sidan mer komplicerat, men å andra sidan kanske ännu viktigare att beakta.   



 
 
 

39 

Referenser 
Alsterdal, L., 2005, Vad är ett bra arbetsresultat? Individuell lön och verksamhetsutveckling i  

kommuner och landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm. 

Biddle, B.J., & Thomas, E.J., 1966, Role Theory: Concepts and Research, New York: John 
Wiley & Sons. 

Döös, M., 2003, Arbetsplatsens relationik – om långsamt kunskapande och kompetenta 
relationer, Arbetslivsrapport 2003:12, Stockholm, Arbetslivsinstitutet. 

Döös, M., 2004, Arbetsplatsens relationik – om vardagens lärande och kompetens i 
relationer, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 10(2), 77-93. 

Ellström, P-E, 1992, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm  

Giddens, A., 1979, Central Problems in Social Theory, London, Macmillan. 

Giddens, A., 1984, The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, 
Cambridge, Polity Press 

Granberg, O, 2004, Lära eller läras. Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet, 
Studentlitteratur, Lund 

Granqvist, L. & Regnér, H., 2003, Den nya lönebildningen. En forskningsöversikt och analys 
av lönebildningen för akademiker, SACO, Stockholm. 

Hasselhorn, T., 2002, Första linjens chefer – upplevt arbete i en industriell verksamhet,  

Tekniska Högskolan, Linköpings universitet.  

Katz, D., & Kahn, R. L., 1966, The Social Psychology of Organizations, New York: John 
Wiley & Sons. 

Le Grand, C., 1997, Lön för mödan, s 351-377, i Sandberg, Åke, (red) Ledning för alla? Om 
perspektivbrytningar i företagsledning, SNS Förlag, Stockholm. 

Lindbeck, A., Snower,D., 2007, The insider- outsider theory: A survey, IZA discussion Paper 

no 534. 

Neu, E., 2006, Lönesättning i praktiken. En studie om chefers handlingsutrymme, 
Doktorsavhandling, Uppsala Universitet.  

Neu, E., 1999, Lönen som ledningsinstrument, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala 
universitet.  

Nilsson, T & Ryman, A-B, 2005, Individuell lön – lönar det sig? Fakta och tro om individuell 
lönesättning, Arbetslivsinstitutet, Stockholm. 



 
 
 

40 

Norén, K-H, 1998, Individuell lönesättning för alla. En handbok för små och stora företag. 
Sveriges Verkstadsindustrier, Stockholm. 

Norén, K- H., 2001, Att bedöma arbetsinsatser och prestationer, Löneanalyser, Stockholm. 

Richard, E., 1997, I första linjen. Arbetsledares mellanställning, kluvenhet och  

handlingsstrategier i tre organisationer, Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 

Strandås, K., 2003, Lön för mödan? Hur fungerar den individuella lönesättningen för 
Kommunals medlemmar?, Kommunal. 

Wallenberg, J., 2000a, Lön – Mål eller medel?, Landstingsförbundet, Stockholm. 

Wallenberg, J., 2000b, Löner och arbetsplatsförhållanden för Kommunals medlemmar, 
Kommunal, Stockholm.  

 

 


