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Helén Stockhult har under åren 2002-2012 varit 
verksam som doktorand och senare adjunkt, i ämnet  
företagsekonomi vid Örebro universitet. Arbetsuppgif-
terna har vid sidan av forskarstudier främst bestått i  
undervisning, handledning och kursansvar inom områ-
dena organisation, ledarskap/medarbetarskap, verksam-
hetsstyrning och offentlig förvaltning. Helén arbetar idag 
inom näringslivet med utbildningsledning, yrkeshögsko-
leutbildningar och utveckling av anpassade utbildningar 

till företag och offentliga organisationer.

I avhandlingen diskuteras hur ansvarstagande – konceptualiserat genom 
Organizational Citizenship Behaviour (OCB) – konstrueras mellan medar-
betare i en organisation. I studien har ett medarbetarskapsprojekt i Posten 
följts, Interna Dialogen. Studien innehåller beskrivningar av hur brevbärare 
resonerar om det utvidgade ansvarstagande som medarbetarskapet, i Postens 
gestaltning, innebär. Undersökningen tar avstamp i den tidigare forskningen 
av icke formellt förväntat ansvarsbeteende i organisationer och en översikt 
av OCB som forskningsfält presenteras. Den teoretiska förståelseramen 
utvecklas med resonemang om social struktur och sociala reglers betydelse 
för individers vilja att agera och fatta beslut avseende OCB. Avhandlingen 
bygger på intervjuer och observationer av brevbärares förhållningssätt till 
arbetet, kunder, kollegor och organisationen som helhet. Initialt analyseras 
brevbärarnas gemensamma uppfattningar om ansvarstagande i brevbärar-
rollen och ett antal sociala OCB-regler identifieras. Efter detta analyseras 
hur de identifierade OCB-reglerna kommer till uttryck i diskussioner under 
Interna Dialogen. Dessa iakttagelser ligger som grund för den avslutande de-
len av analysen där antaganden och resultat i den tidigare OCB-forskningen 
diskuteras utifrån ett socialt regelperspektiv. Generellt visar avhandlingen 
att medarbetares vilja att ta ansvar utöver vad som formellt är förväntat är 
påverkat av omständigheter i situationen och i vilken utsträckning de sociala 
reglerna i gruppen efterlevs. De identifierade reglerna inverkar på brevbärarnas 
vilja till OCB, vilket är ett resultat av reglernas karaktär och innehåll. Detta 
innebär att OCB inte ter sig likadant i alla situationer och att OCB därmed 
blir betydligt mer oförutsägbart än vad den tidigare forskningen konstaterat.

Doktorsavhandlingen bygger vidare på de iakttagelser och resultat som 
gjordes i licentiatuppsatsen Medarbetaransvar – ett sätt att visa värderingar 
(Stockhult, 2005).
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