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Vikten av otydliga roller 
 

Ett uttryck som används väldigt ofta, nästan som ett mantra, och som ses så självklart att det inte 
kan eller får ifrågasättas är ”vi måste tydliggöra våra roller”. Uttrycket används vid alla möjliga 
tillfällen, från organisationsförändringar och planeringsarbete till projekt och samarbete i vardagen. 
Sådant vi tar för givet avslöjar våra underliggande tankemodeller. För att kunna ändra på våra sätt 
att tänka måste vi synliggöra det vi tar för givet, och våga ifrågasätta det. Kanske är jakten på allt 
tydligare roller ett problem snarare än en lösning. I februari månads Tankar om styrning resonerar 
Lennart Wittberg om detta och menar att vi kanske snarare borde sträva efter att skapa otydliga 
roller. 

 

Ropen skalla ”tydliga roller åt alla” 

När jag googlar på uttrycket ”vikten av tydliga roller” får jag över 800 000 svar. Det dyker upp 
påståenden som ”Tydliga roller är avgörande för teamets effektivitet” och ”Var tydlig med gruppens 
mål och roller”. Ofta hänvisas till att medarbetare efterfrågar tydliga roller och tydligt ansvar. Vanligt 
är också jämförelser med sportens värld och hur ett lag kan arbeta tillsammans. 

Så vad är då problemet med detta? Det är väl bara bra om alla vet vad de ska göra och känner sig 
trygga med var gränserna går? 

Ja, man behöver veta vad man ska göra. Ja, olika människor i en grupp har, och behöver ha, olika 
roller och dessa måste alla vara medvetna om. Men, och detta är det viktiga, gränserna mellan de 
olika rollerna kan inte, och bör inte, vara knivskarpa. Det behövs en flexibilitet, det behövs en viss 
överlappning, det behövs en viss luddighet som gör att samarbetet kan fungera bättre och som gör 
gruppen bättre på att hantera oväntade saker. Olika roller utgår från olika kompetenser och 
förmågor. Dessa behöver kombineras på olika sätt för att skapa lärande och för att skapa en förmåga 
att hantera det oväntade. Det handlar om att komplexitet endast kan hanteras genom en 
rörelseförmåga som kan absorbera yttre krafter. 

Ett jordbävningssäkert hus blir det genom att kunna röra på sig. Ett starkt och stelt material spricker 
och går sönder vid yttre påverkan. 

Tydliga roller med knivskarpa gränser kan fungera i en värld där allt är förutsägbart och där allt hela 
tiden är likadant. Men vår värld är komplex. Den är rörig och rörlig. Oväntade saker händer. 
Organisationer består av människor, och vi är inga maskiner. Vi har bra och dåliga dagar, vi har 
känslor, vi blir sjuka och vi gör misstag även när vi vill väl. 

När medarbetare säger ”Vi behöver tydliga arbetsbeskrivningar”, betyder inte det att man alltid ska 
ge dem det. Det betyder oftast ”Vi känner oss rädda och otrygga”. Tydligare roller och 
arbetsbeskrivningar tar inte bort rädslan och otryggheten utan kommer endast att öka den. 
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Jämförelser med sportens värld är oftast irrelevant. En fotbollsmatch kännetecknas av det är något 
väldigt avgränsat med väldigt tydliga regler och där syftet och mätning av resultat är enkelt och 
endimensionellt. En fotbollsmatch fortsätter inte om det helt plötsligt blir 32 spelare, eller kanske 8. 
Inte heller om det helt plötsligt finns 7 bollar på plan eller om planens storlek ändras.  

Men i den verkliga världen är förändring det normala. Förutsättningar ändras. En akutmottagning har 
att hantera lägen där det kommer ovanligt många svårt sjuka samtidigt som ovanligt många i 
personalen är frånvarande. För de flesta organisationer finns en omfattande variation både internt 
(personalläget, ekonomin etc) och externt (efterfrågan, behov etc). Pandemier kan inte hanteras 
genom att alla håller sig till fördefinierade exakta roller och ansvar. 

 

Vikten av att göra det som behöver göras 

Jag minns ett möte för länge sedan där en nybildad arbetsgrupp som jag ingick i hade vårt första 
möte med vår chef. Gruppen bestod av erfarna och kompetenta personer. Eftersom gruppen var 
nybildad kände sig flera lite osäkra över vad de skulle göra och de bad chefen om tydliga 
arbetsbeskrivningar. Då gav chefen oss den bästa instruktion jag någonsin fått: ”Ni vet vad ni ska 
göra, gör det”. Då kände jag både tillit och att jag hade ett ansvar. Vår chef visste inte mer om vad 
som behövde göras än vad vi visste, något hen insåg. Vi var experter inom våra olika områden och 
visste faktiskt mer än chefen. Då var det också rimligt att vi själva fick klura ut vad vi mer exakt skulle 
göra (syftet var dock tydligt i det här fallet). 

Steve Jobs lär ha sagt följande: ”It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what 
to do, we hire smart people so they can tell us what to do.” 

Att göra rätt saker handlar om att göra det som behöver göras utifrån syfte och uppdrag. Att ha en 
gemensam och god förståelse av syftet och uppdraget är därför helt avgörande. Syftet behöver vara 
tydligt. 

Vad som sedan behöver göras kommer att variera över tid och mellan olika situationer. Min uppgift 
kan rimligen inte vara ”Att banka in spik oavsett vad som händer” utan min uppgift bör till stor del 
vara att försöka förstå vad som behöver göras och sedan medverka till att just det blir gjort. Har jag 
förstått behoven och har dessutom förmåga och möjlighet att göra något, kanske jag ska göra just 
det oavsett vad som står i min arbetsbeskrivning. 

Min kollega hjälper mig med mina datorproblem trots att hen inte ingår i IT-supporten. Jag svarar på 
en kunds fråga eftersom jag råkar kunna svaret, även när frågan formellt hör till en annan avdelning. 

Det som bör eftersträvas är att alla i organisationen tillsammans bidrar till att uppfylla 
organisationens syfte. Det avgörande är kanske inte alltid vem som gör vad, utan att rätt saker blir 
gjorda på ett smidigt sätt. 

 

Hur gränser skapar rädsla och otrygghet 

Jag minns en annan episod för länge sedan. Jag råkade uppmärksamma att en grupp medarbetare på 
en annan avdelning var på väg att göra ett misstag. Jag påtalade detta för dem. Följden blev att jag 
fick en utskällning av deras avdelningschef. Det var inte min sak att rätta deras misstag. 
Avdelningschefen skällde sedan även ut sina egna medarbetare för sitt misstag. 
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Om man bryr sig mer om gränser och roller än om innehållet i arbetet kommer det att effektivt 
hindra samarbete och det kommer att leda till rädslor och otrygghet. 

Jag minns också att jag fått utskällningar bara därför att jag pratat med någon på en annan avdelning 
(utan att gå chefsvägen). Många har liknande erfarenheter förstås. Ingen vill bli utskälld och alla vill 
försöka göra ”rätt”. Om det som uppmärksammas mest är när man gör ”fel”, kommer man att 
försöka se till att undvika att göra fel. Att försöka undvika att göra fel är inte detsamma som att 
försöka göra rätt. 

I mitt förra exempel med arbetsgruppen som var på väg att göra ett misstag hade utfallet kunnat bli 
att de helt enkelt rättade till sitt misstag. Det hade då blivit en icke-fråga och ingen episod jag hade 
kommit ihåg. Att göra rätt är ändå det normala och inget som behöver uppmärksammas särskilt (i 
normala fall). 

Men om fokus hamnar på att undvika att göra fel (i stället för att försöka göra rätt) blir det naturligt 
att alla i organisationen försöker göra just det. Det bästa sättet att undvika att göra fel är att be om 
tydliga instruktioner och sedan göra precis det och inget annat. Det är en metod för att slippa bli 
utskälld och slippa bli anklagad för eventuella brister. För den som gör något tar ju också på sig ett 
ansvar och gör sig därmed sårbar för kritik. För att minska sin utsatthet och sårbarhet väljer många 
strategierna ”Jag har bara gjort vad jag blev tillsagd att göra” och ”Det är inte min uppgift att göra”. 
Då flyttar man effektivt ansvaret och skulden till någon annan (den som ska tydliggöra rollen och 
ansvaret). 

Konsekvensen blir att jag inte torkar upp det utspillda kaffet, så att någon annan kan halka, därför att 
”det är inte min uppgift”. 

”Vi behöver tydliga arbetsbeskrivningar” betyder ”Vi är rädda för att göra fel” vilket är ett tydligt 
tecken på att medarbetarna känner sig otrygga. De vågar inte ta initiativ, de vågar inte tänka själva 
och de vågar inte samarbeta.  

Det som tyder på trygga och orädda medarbetare skulle möjligen vara ”Vi behöver ett tydligt syfte, 
sedan löser vi resten själva”. 

 

Luddighet i kanterna skapar flexibilitet 

Om du och jag ska laga mat tillsammans behöver vi göra någon typ av arbetsfördelning. Du börjar 
med efterrätten så börjar jag skala potatis. Men arbetsfördelningen kan inte vara knivskarp och 
huggen i sten. När jag behöver röra i tre grytor samtidigt kan jag behöva en hjälpande hand och du 
kan behöva hjälp med ugnsluckan. Samarbete handlar inte om att definiera och skapa gränser. 
Samarbete handlar om att hjälpas åt, om att ta tillvara varandras olika styrkor och om att helt enkelt 
vara behjälplig när det behövs. Detta kan inte regleras i förväg. Vi människor fattar oftast när vi 
behöver hjälpa till och när vi är mest i vägen. 

Att människor har olika roller i en organisation är naturligt och nödvändigt. Olika kompetenser och 
förmågor behövs. Men kompetenser och förmågor kan inte kombineras som legobitar. Kompetenser 
och förmågor behöver mer smälta samman, och varieras, beroende på behov och situation. 

Ett team som opererar en patient har olika roller och kompetenser. Det är nödvändigt och alla 
behöver lita på övrigas kompetenser. Men när det oväntade händer behöver alla också förmågan att 
improvisera och hjälpa varandra. Den som kan hjälpa till ska göra det. Den som ser en lösning har ett 
ansvar att agera. Då ska inte titel, roll eller arbetsbeskrivning spela någon roll.  
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Vi människor är ju också olika samtidigt som vi är sociala varelser och väldigt bra på att läsa av sociala 
normer och anpassa oss efter varandra. När jag är i en grupp kan jag tycka att det är väldigt rörigt och 
jag försöker då tillföra lite struktur. När jag är i en annan grupp kan jag tycka att det är lite för 
stelbent och försöker tillföra lite kreativa idéer. Vi har, och tar, många olika roller. Det är naturligt för 
oss människor. 

Att då försöka skapa ”tydliga roller och tydliga arbetsbeskrivningar” blir ett sätt att göra oss mer 
maskinlika. Vi ska agera likadant hela tiden och därmed helt förutsägbart. Men vår styrka som 
människor är just att vi inte är maskiner. Vi har förmågan att känna in andra människors 
sinnesstämningar och behov. Vi har förmågan att anpassa oss. Vi har förmågan att lära oss. Vi har 
förmågan att vara förutseende om framtiden. Det är dessa förmågor som gör att vi kan hantera en 
komplex verklighet, det är dessa förmågor som gör att vi kan hantera kriser och det är dessa 
förmågor som gör att vi hela tiden kan skapa alltmer framgångsrika organisationer. 

Det vi behöver är mer övergripande rollbeskrivningar och mer fokus på syftesbeskrivningar än på 
arbetsbeskrivningar. Det behöver finnas ett tolkningsutrymme och därmed ett handlingsutrymme. Vi 
behöver lita på att människor med kompetens och förmågor vill väl och därmed själva kan bedöma 
vad som behöver göras.  

En annan episod från arbetslivet som inte handlar om mina egna upplevelser fick jag höra talas om 
helt nyligen. En medarbetare tog ett initiativ och gjorde en sak som låg helt i linje med syftet och 
uppdraget. Dock fanns det inget om detta i någon arbetsbeskrivning, inte heller fanns det någon 
direkt order från en chef. När en högre chef i organisationen fick höra talas om detta initiativ utbrast 
hen ”Men folk kan ju inte bara göra saker!”. 

Detta fångar den avgörande frågan. Tycker man så, att ”folk kan inte bara göra saker”, är det helt 
rimligt med strikta roller och mycket detaljerade arbetsbeskrivningar. Men om man i stället tycker att 
”Jo, folk kan bara göra saker, de borde göra just det”, blir tydliga roller och arbetsbeskrivningar bara 
en tvångströja. 

 

Ompröva tankemodeller och ifrågasätt det som tas för givet 

När vi tar påståenden för givet som om de vore självklara sanningar, som till exempel ”Vi måste 
tydliggöra våra roller”, speglar det våra underliggande tankemodeller. Det avslöjar vår syn på 
världen. 

Tydliga roller och tydliga arbetsbeskrivningar bygger på tankar från Adam Smith och Frederick Taylor. 
Det handlar om arbetsfördelning och specialisering. Varje medarbetare gör sin lilla del och 
tillsammans bildar detta en helhet (som alltså består av många små delar, typ legobitar). 

En annan tankemodell som också härstammar från Frederick Taylor är den om att ”chefer tänker och 
arbetare arbetar”. Någon tar fram arbetsbeskrivningen och någon annan följer den. 

Dessa tankesätt passar utmärkt i fabriken där (outbildade) människor står vid ett löpande band och 
gör avgränsade saker om och om igen. Då ska arbetsuppgiften vara tydligt definierad och poängen är 
att det inte ska finnas någon variation. En fabrik är en isolerad och kontrollerbar miljö. 

Men ett sjukhus, en skola, en kundtjänst eller annan myndighetsutövning är inte isolerade och 
kontrollerbara miljöer. Det är miljöer som förutsätter en ständig, och varierande, interaktion med 
dem man är till för. Det är miljöer som är dynamiska och där man bör förvänta sig det oväntade. Då 
behöver vi ett annat sätt att tänka. 



Tankar om styrning – februari 2022, Lennart Wittberg 

 

I en komplex värld med välutbildade medarbetare är det mer rimligt att den som ska utföra 
arbetsuppgiften är den som bäst vet hur den ska utföras (tillsammans med andra kompetenta 
personer). Chefens roll är inte att vara expert och styra i detalj. Chefens roll är att facilitera och 
undanröja hinder.  

Vi behöver lämna tankemodellerna baserade på fabriker och legobitar. Vi behöver i stället tänka 
levande organismer och ekosystem. Hur får man en regnskog att fungera? Hur kan en 
trädgårdsmästare få en frodig trädgård med olika arter som gynnar varandra? Mycket handlar om att 
skapa goda förutsättningar och om att inte stå i vägen. 

Vi behöver tänka ”ropen skalla otydliga roller åt alla”. 


