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INNEHÅLL: Idag är arbetet en stor del av vårat liv, där möter vi dagligen människor som vi 
interagerar med och som vi ska samarbeta med mot ett gemensamt mål uppsatt av vår 
arbetsgivare. Syftet med uppsatsen är att se vilka strukturella förutsättningar och vilka 
handlingar som behövs för att skaffa makt och inflytande i en byråkratisk organisation samt 
att se vilken medvetenhet om sina handlingar som finns hos personer som uppnår makt och 
inflytande i arbetslivet.  
 
Genom en förundersökning där tre personer från olika delar av näringslivet intervjuades 
konstaterades det att människor i dagens arbetsliv medvetet använder sig av diverse strategier 
för att få öka sitt inflytande och få sin vilja igenom i arbetslivet. Den vidare undersökningen 
gjordes induktivt genom intervjuer och observationer under ett antal månader på en 
personalavdelning i en statlig organisation.  
 
Det kan konstateras att det finns både organisationsstrukturella och handlingsmässiga 
strategier för att åstadkomma mer inflytande och makt på arbetsplatsen. Vetskap och inblick i 
den inofficiella hierarkin är av stor vikt samt hur organisationskulturen påverkar 
gruppsociologiska fenomen. Det finns även en skillnad i vilken medvetenhet och ”fräckhet” 
olika medarbetare har att våga prova olika strategier för att uppnå makt och inflytande.  
 
För att få ökat inflytande och makt i arbetslivet bör man ha en god överblick över alla tre 
delar. Hur organisationen är uppbyggd, hur gruppen och människorna i organisationen 
interagerar med varandra och framförallt hur men själv för sig i olika sociala situationer. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  

Vi lever i ett samhälle som präglas av interaktioner människor emellan, som delvis bygger på 

en social samvaro där sociala koder och regler är viktiga. I dag spenderar vi en stor del av vår 

tid på en arbetsplats, ett ställe där en grupp av människor med olika bakgrunder och olika 

värderingar dagligen ska samarbeta för att komma fram till gemensamma lösningar i arbetet. 

Genom att studera hur individer skaffar sig makt och inflytande inom ett arbetssammanhang 

kan man få en större insikt i hur organisationer kontinuerligt skapas och ombildas. Vilka 

beslut som tas och varför.  

 

Gruppsammansättningen på en arbetsplats ändras ständigt, både i omfång och 

sammansättning. Någon blir föräldraledig eller sjukskriven och försvinner en längre tid för att 

sedan komma tillbaka till en förändrad social samvaro. Någon får ett annat arbete eller går i 

pension och en ny medarbetare kommer in och ska integreras i gruppen. Då företaget 

expanderar tillkommer kanske en eller flera nya arbetare till en redan sammansatt social 

grupp. Olika medarbetare har vid olika tidpunkter varierande motiv till varför de befinner sig 

på just den arbetsplatsen och för hur de vill att arbetet ska utföras. Det är intressant att se vad 

nya och gamla medarbetare gör för att föra fram och genomföra just sina idéer. Att se vilka 

strukturer i organisationen och i gruppsammansättningen de använder sig av för att uppnå 

detta. 

 

Att ha makt och beslutsrätt i en organisation har länge tillskrivits ledningen. Ett traditionellt 

synsätt är att ledning och styrelse har makten och färdigheterna att ta beslut och att det sedan 

är upp till lägre skikt i organisationen att genomföra dem utan att påverka eller ifrågasätta. 

Detta visar sig dock inte stämma alla gånger. I Bo Winanders forskning framkommer det att 

det inte alltid är genom de formella beslutsvägarna som förändringar i organisationer 

tillkommer. Han menar att förändringar på en arbetsplats ofta sker genom en mängd mindre 

genomförda åtgärder. Åtgärder som inte alltid initierats av varken ledning eller chefer. Han 

menar till och med att formella beslut spelar rollen att endast bekräfta och legitimera 

förändringar som redan satts igång 1. En anledning till att makten över 

                                                 
1 Winander 1982:11ff 
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organisationsförändringar mer och mer förflyttas från ledning till många olika delar av 

organisationen kan vara att vi på senare tid alltmer gått från pyramidstyrda företag till mer 

platta organisationstyper där den formella makten är mer decentraliserad och att medarbetare 

genom fackföreningar och arbetsrättslagar känner en större trygghet med att själva försöka 

åstadkomma en förändring på sin arbetsplats. 

 

”Företagsledningen saknar inte makt att påverka utvecklingen, men påverkan sker genom 

att strukturer inom vilka problemen uppfattas och lösningar identifieras medvetet eller 

omedvetet skapas och ombildas.”  

(Winander 1982:109) 

 

För att få en större förståelse för hur makt och inflytande över förändringar och förnyelse på 

en arbetsplats fördelas och utnyttjas är det intressant att studera de strukturer inom vilka de 

verkar. En fråga som dyker upp är även hur medarbetarna själva ser möjligheter att på olika 

sätt påverka strukturen och därmed hur organisationens framsteg utvecklas. 

 

Organisationer och företag förändras hela tiden i och med ständiga krav på flexibilitet. 

Stressen på arbetsplatserna ökar och det medför att det blir svårare att hinna med att föra en 

social samvaro genom att kommunicera med varandra och bygga upp relationer till 

medarbetarna. Antropologen och författaren Gillis Herlitz menar att då organisationerna hela 

tiden slimmas ned får medarbetare allt mindre tid till att bygga upp relationer med varandra 

som gör att gruppen fungerar på ett bra sätt i arbetet. Han hävdar vidare att det på dagens 

arbetsplatser är de som anpassar sig bäst till gruppen som klarar sig bäst i arbetslivet, det är de 

som är socialt kompetenta och som kan bygga upp relationer till sina medarbetare och sina 

chefer som kommer längst 2. Språkvetaren Lars Melin säger i en intervju att det i dagens 

arbetsliv går att visa sin makt i arbetsgruppen genom att använda sig av sitt språk. Han menar 

att genom att använda vissa ord eller fraser kan medarbetare ”[…]stärka sin ställning, vinna 

förtroende eller bara visa att man tillhör gruppen” 3. Kerstin Isaksson, docent i psykologi 

och forskare vid Arbetslivsinstitutet, menar att relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare 

blivit lösare och mer individualiserad. Det finns mer handlingsutrymme och plats för 

arbetstagare att bestämma genom att de får frihet under ansvar. Isaksson menar att detta gör 

att de informella kontrakt, eller de psykologiska kontrakt, som finns på en arbetsplats får allt 

                                                 
2 www.suntliv.nu 
3 www.arbetsmiljoupplysningen.se 
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större betydelse. Dessa informella kontrakt, som är ” oskrivna överenskommelser baserade på 

tolkningar och förväntningar”, ändras hela tiden allt eftersom relationerna på arbetsplatsen 

förändras 4. Med detta ökade utrymme som medarbetare får då organisationerna plattas till 

och då de informella spelreglerna blir att viktigare – kan det göra att man får mer utrymme att 

skaffa sig mer makt och därmed mer inflytande i arbetslivet?  

 

På ett företag där jag tidigare var anställd kunde jag se en hel del av detta som det kan läsas 

om ovan. Det var ett mindre privatägt företag som sysslade med marknadsundersökningar 

beläget i centrala Göteborg. Man arbetade i stor utsträckning på sitt sätt och i sin takt och där 

fanns mycket frihet för medarbetaren som antogs ta eget ansvar för sitt arbete. Man kan säga 

att det fanns två delar i företaget, projektledarna och fältavdelningen (de som utförde 

intervjuerna). Själv jobbade jag mitt emellan som en av fem fältledare (en slags mellanchef) 

och fick då en unik insyn i hur de två delarna av företaget förhöll sig till varandra. Det jag 

tyckte mig se var att vissa handlingar utfördes i syfte att få ett visst utfall i en fråga. Beroende 

på vilken projektledare som skulle övertalas skickades vissa personer från fältavdelningen för 

att prata med just den projektledaren. Var det projektledare 1 som skulle övertalas var det 

person a eller b som gick dit, var det däremot projektledare 2 som man ville få på sin sida var 

det bara person c som gällde och så vidare.  

 

De två olika delarna av företaget hade egna organisationskulturella inslag, det gällde både 

klädval och språkval. Det fanns en kvinna bland oss mellanchefer som mycket medvetet förde 

sig på helt olika sätt beroende på i vilken del av företaget och bland vilka människor hon 

befann sig. Både kroppshållning och ordval var annorlunda beroende på om hon talade med 

en projektledare eller en intervjuare. 

 

Företaget i fråga hade inga formella informationskanaler som fungerade. Det ansågs inte 

behövas då det bara fanns ca 10 fast anställda. Men de kulturella barriärer som ändå fanns 

mellan de två grupperna, de fast anställda och timanställda fältpersonalen, gjorde att 

information ofta fastnade på vägen. För att arbetet ändå skulle utföras skapades informella 

informationskanaler. Detta gjorde att om man visste hur man skulle använda sig av de 

informella informationskanalerna så kunde man tillförskaffa sig mycket information. 

Information som gav kunskap och som i sin tur gav makt. 

                                                 
4 www.suntliv.nu 
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Personligen upplevde jag det som ett ganska stökigt företag, framförallt då jag befann mig 

mitt emellan två olika grupper. Dock kände jag efter en tid att det faktum att jag lärde mig 

båda gruppers sätt att arbeta på, både formellt och informellt, gjorde att jag lättare kunde få 

min vilja igenom genom att trycka på rätt knappar vid rätt tidpunkter.  

 

Då jag idag fått några års distans till min tid på detta företag och även tillförskaffat mig 

utbildning inom personalvetarområdet ställer jag mig frågan om detta är vanligt 

förekommande i dagens arbetsliv. Att medarbetare har en vilja att styra utvecklingen i en viss 

riktning eller få vissa resultat i frågor som de anser är viktiga. Kan det vara så att individer i 

dagens arbetsliv vet vilka delar av strukturen i organisationen som de ska använda sig av för 

att få inflytande i arbetsgruppen?

 

1.2 FÖRUNDERSÖKNING 

För att se om detta fenomen förekommer i dagens arbetsliv, utöver det jag själv observerat på 

en tidigare arbetsplats, genomförde jag en förundersökning. Jag använde mig av kontakter på 

företag jag arbetat med i olika sammanhang genom tidigare föreningsliv och utbildning. Jag 

ställde frågor om ifall de upplever att det finns informella kommunikationsvägar på företaget, 

om de känner att det finns medarbetare som handlar på ett visst sätt för att få sin vilja igenom 

och om de själva har några knep för att få fram det de vill ha med på dagordningen. 

 

Totalt gjordes tre förintervjuer med personer på olika företag och med varierande positioner. 

Vid intervjuerna ville jag få svar på hur intervjupersonerna ser på sin arbetsplats när det gäller 

ambitioner och inflytande. Jag ville även veta hur information behandlas på arbetsplatsen och 

om de ser att de själva och andra medarbetare handlar på vissa sätt för att få ökat inflytande. 

 

1.2.1 RESULTAT AV FÖRUNDERSÖKNINGEN 

Efter att ha intervjuat tre personer, ”medarbetare”, kunde jag se att det inte bara är jag som har 

erfarenhet av att se hur medarbetare ibland handlar på ett visst sätt för att få ett ökat 

inflytandet i arbetsgruppen. Två av tre medarbetare sade att de kan skaffa sig inflytande och 

påverka i olika frågor på ett eller annat sätt. Medan den tredje medarbetaren sade att 

åtminstone ambitionen att påverka märks hos kollegorna. 
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Medarbetare A, som arbetare på ett mellanstort privatägt företag, sade att det mest är på 

gräsrotsnivå som den största påverkan kan göras. Det gäller att prata med rätt person i 

arbetslaget i en viss fråga. Vill man däremot öka sin makt och sitt inflytande uppåt i 

organisationen krävs det oftast att man slår sig ihop med sina kollegor och påverkar chefen 

tillsammans. 

 

Medarbetare B arbetar på ett mindre privatägt företag. Han berättade att på hans arbetsplats 

består en stor del av informationsutbytet av ”korridorsnack”. Istället för att ta upp något på ett 

möte pratar man om det med de man möter när man går omkring på arbetsplatsen, till 

exempel vid kopiatorn, vattendunken eller vid skrivaren. Detta tillsammans med att man ofta 

har långa fika- och lunchraster då det pratas mycket jobb gör att medarbetare B tycker att det 

finns många möjligheter att öka sin makt och sitt inflytande i arbetsgruppen. 

 

Den tredje personen som intervjuades arbetar inom den offentliga sektorn på en arbetsplats 

som är väldigt styrd byråkratisk arbetsplats. Medarbetare C tycker sig ofta se viljan att 

påverka hos nya medarbetare. De försöker ofta att på olika sätt få mer inflytande och därmed 

makten att förändra arbetet. Men efter ett tag ger de upp då det är en väldigt trög och stel 

organisation. Medarbetare C säger avslutningsvis att man måste vara smart, tålmodig och 

känna organisationen väl för att ha möjlighet att öka sin makt och sitt inflytande så mycket 

som det krävs för att ändra något viktigare än vilken sorts kaffe som ska köpas in till 

fikarasterna. 

 

Resultatet av förintervjuerna får mig att anta det finns ett maktspel ute i arbetslivet. Dock 

verkar det vara skillnad på hur mycket utrymme som finns till att skaffa sig inflytande och 

makt i olika organisationer. Den organisationsform där jag tror att det borde vara svårast att 

gå förbi de formella beslutsvägarna tordes vara den byråkratiska organisationen. De följande 

två kapitlen tar upp begreppet makt och organisationsformen byråkrati för att få en större 

förståelse för dem.  
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2. MAKT 
Makt är ett begrepp som dyker upp i många olika sammanhang. Att studera maktbegreppet 

och att hitta en enhetlig definition på det är inte lätt. Mats Franzén menar att ”Vilka 

maktförhållanden som vi håller för relevanta beror på vilket maktbegrepp vi väljer att utgå 

från” 5. Maktbegreppet är således något vi måste förstå utifrån vilket sammanhang vi ska 

studera det i. 

 

Makt kan sägas innehålla fyra delar; tvång, manipulering, övertalning och auktoritet. Tvång 

kan utövas fysiskt eller psykiskt för att tvinga någon att säga eller göra något mot sin vilja. 

Manipulering sker när makt utövas över någon som inte är medveten om att den påverkas att 

utföra en viss sak. Övertalning handlar om retorik, att med god argumentation få någon att 

hålla med om att det man säger är det rätta. Auktoritet handlar om överordnad och 

underordnad. Ibland är det helt enkelt regler som avgör vem som bestämmer men det kan 

även handla om att en person har en stark utstrålning eller en viss kompetens som gör att 

andra vill följa och låta personen i fråga bestämma 6. På arbetsplatser tror jag att det handlar 

om de tre senare delarna av maktutövning. Fysiskt eller psykiskt tvång är inte accepterat i ett 

arbetssammanhang i vårt samhälle. 

 

Att befinna sig i en organisation, i ett socialt sammanhang på en arbetsplats, innebär att 

människor samarbetar och påverkar varandra på olika sätt. Att fungera tillsammans i ett 

sådant kollektivt handlande medför att det egna handlingsutrymmet begränsas i viss mån 

genom att alla måste anpassa sig till varandra. Den individuella friheten får stå åt sidan för 

den kollektiva utvecklingen. Vare sig det är medvetet eller inte eller upplevs som frivilligt 

eller tvång kan man säga att det utövas makt inom organisationer 7.  

 

Det är inte alltid man talar om begreppet makt, vilket kan vara ett ganska laddat ord för 

många, ibland används begrepp som inflytande, handlingsutrymme, kontroll och delaktighet. 

Att utöva makt eller att utsättas för maktutövning är ofta omedveten. För att studera själva 

maktaspekten i en organisation kan man se till hur medarbetare upplever till exempel 

inflytande och tillgång till information 8. 

                                                 
5 Franzén 2005:85 
6 Jacobsen & Thorsvik 2002:200f 
7 Arvidsson 2003:32 
8 Darnemark 2004:9 
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Att handla är att utföra en makthandling, i den mån det berör någon annan. Att förändra och 

påverka omgivningen genom sitt handlande är att utöva makt 9. Makt kan sägas handla om 

påverkan. Person X påverkar person Y på något sätt. Om en person eller en grupp har 

förmåga att påverka en situation och få något att hända som ligger i deras egna intresse kan 

man påstå att de besitter makt över den situationen 10. 

 

”Inom organisationsteorin är det vanligt att definiera makt som en aktörs (en persons eller 

grupps) förmåga att övervinna motstånd för att uppnå ett önskat resultat. Maktbruk 

förekommer när en aktör lyckas få igenom sina synpunkter trots att andra inte håller 

med.” 

(Jacobsen & Thorsvik 2002:199) 

 

Makt existerar på ett eller annat sätt i alla mellanmänskliga relationer och sociala 

sammanhang. På en arbetsplats förekommer makt i samarbetet mellan medarbetarna. Vem 

lyssnar folk på? Vem får medarbetarna att jobba bättre och vem håller dem tillbaka? Vem har 

en upplyftande eller en nedtryckande verkan på andra? Vem lyfter fram viktiga 

initiativtaganden och vem håller dem tillbaka? Vem kan inte säga nej? Vem uppmuntrar 

medarbetare med bra kunskaper och idéer och vem tar idéerna som sina egna? 11 Alla dessa 

frågor handlar i botten om maktfördelningen på ett företag. Om hur medarbetare handlar på 

olika sätt för att få fram ett visst resultat, som ofta ligger i deras egna intresse. I dessa frågor 

ser man att makten kan handla om två beståndsdelar. John Gaventa talar om maktens två 

ansikten. Det handlar inte alltid om vilka som påverkar andra att göra på ett visst sätt. Det kan 

även handla om hur man utesluter någon ur något. Hur en del frågor inte ens kommer upp till 

diskussion och beslut eller att några personer inte får viss information. Helt enkelt att något 

eller någon utesluts 12. 

 

 

”Att betrakta makt som en orsak till handling skulle innebära att man uppfattar makt som 

en intention före handlingen, medan maktutövning även kan betraktas som en del av en 

handling.” 

(Arvidsson 2003:34) 

                                                 
9 Glöckler 2000:11 
10 Lukes 1974:31 
11 Glöckler 2000:271 
12 Gaventa 1989:32 
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Här kopplas maktutövningen som handling ihop med en avsikt att handla, en avsikt att förmå 

någon eller något att förändras, eller att inte förändras. Genom att se på personers ändamål 

med sina handlingar och på vilka målsättningar de har kan det bli lättare att förstå olika 

beteenden som maktutövningar 13. 

 

3. BYRÅKRATISKA ORGANISATIONER 
För att vidare undersöka makt i organisationer begränsar jag mig till en viss sorts 

organisation, den byråkratiska organisationen. Jag kommer i detta avsnitt att förklara vad jag 

menar med en byråkratisk organisation och hur maktutövning kan förekomma i en sådan. 

 

Det finns olika sätt att bygga upp en organisation på och olika faktorer att fokusera på i det 

arbetet. I en byråkratisk organisation är en standardisering av arbetsuppgifter i fokus då man 

använder sig av regler, skriftliga rutiner och specifika procedurer för att åstadkomma en viss 

samordning av arbetsuppgifterna. På detta sätt vill man få till stånd en förutsägbarhet som gör 

att produktionskostnaderna minskar då det inte behöver läggas lika mycket tid på att ta beslut 

om vad som ska produceras eller tänka ut hur det ska produceras. Undrar någon över något 

finns det en skriftlig rutin eller procedur som talar om exakt hur det ska göras för att inte 

behöva fundera ut det själv 14.  

 

Max Weber är en av många sociologer som har ägnat mycket tid åt begreppet byråkrati. 

Weber ser byråkratin som en rationell organisation som kännetecknas av att rekrytera och 

befordra sin personal på basis av meriter och förvärvad skicklighet, att ha en noggrann 

beskrivning av vad varje tjänst har för funktion, en klart definierad hierarki samt ett enhetligt 

kontroll- och disciplinsystem 15. Weber menar vidare att det finns olika sorters byråkratier 

beroende på vad de styrs av, staten eller privata intressen. En byråkratisk organisation är en 

organisation som utövar sin verksamhet inom fasta kompetensområden som är reglerade av 

lagar och regler. Dessa lagar och regler styr verksamhetens målsättningar och människorna 

inom organisationen styrs mot dessa målsättningar med de tvångsmedel som organisationen 

                                                 
13 Arvidsson 2003:34 
14 Jacobsen & Thorsvik 2002:98 
15 Abrahamsson 2000:20f 
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kan använda sig av inom ramen för de regler som styr 16. Weber har satt upp fem punkter som 

kännetecknar en byråkratisk organisation: 

 

”1. Reglerna fastställs genom överenskommelse eller åliggande, och dessa regler   

     ska efterlevas åtminstone av organisationens medlemmar. 

2. Rättsystemet består av ett sammanhängande system av abstrakta regler, och  

    rättsskipningen utgörs av tillämningen av dessa regler på enskilda fall. 

3. Den typiska legala auktoritetspersonen är den överordnade som, i sin position  

    fattar beslut men som också själv måste följa den opersonliga ordningen. 

4. Den som rättar sig efter auktoriteten gör det i egenskap av medlem i  

    organisationen. 

5. Medlemmarna lyder inte auktoriteten som individ, utan lyder den opersonliga  

    ordningen.”  

(Andersen & Kaspersen 2003:114) 

 

Relationerna inom den byråkratiska organisationen bestäms och begränsas av formella och 

informella regler. Hur de informella reglerna ser ut är olika från organisation till organisation, 

de är beroende av vad organisationen sysslar med och vilka människor som ingår i den. De 

formella reglerna är målformuleringarna, vilka mål som är uppsatta för organisationen att 

uppnå. En annan formell regel är procedurföreskrifterna, de rutiner som är nedskrivna som 

anger hur det dagliga arbetet ska gå till, till exempel hur kontakt mellan olika avdelningar och 

nivåer ska ske, hur dokument ska arkiveras och hur personal ska anställas och avskedas. 

Formella regler finns även från överordnande maktcentran, så som regering eller rättsliga 

myndigheter, vilka har bestämmelser och krav som måste följas 17. 

 

3.1 BYRÅKRATISKA ORGANISATIONER OCH MAKT 

Sociologen Roine Johansson skriver i sin avhandling att makt och organisationer har mycket 

med varandra att göra. Där det finns makt finns en organisation och där det finns en 

organisation finns makt 18. En byråkratisk organisation kan sägas vara ett maktmedel för dem 

som har möjlighet att styra den 19. Max Weber menar att en organisation som är uppbyggd på 

ett byråkratiskt sätt ger maktmöjligheter till dem som innehar positioner och kunskaper att 

                                                 
16 Weber 1997:107 
17 Abrahamsson 2000:34f 
18 Johansson 1997:87 
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styra organisationen i fråga. Om du befinner dig på de nedre skikten finns inte så mycket 

handlingsutrymme inom de byråkratiska reglerna så att du kan skapa dig en maktposition.  

 

Ser man teoretiskt på hur en byråkratisk organisation är uppbyggd borde det te sig så att det är 

den som är på toppen som innehar mest makt. Dock är det inte alltid det förhåller sig så menar 

Roine Johansson, detta på grund av två orsaker. För det första existerar det inom en 

organisation olika grupperingar som arbetar mot olika håll och med olika motivationer. 

Dagligen kan dispyter och diskussioner mellan olika grupper eller mellan grupperingar och 

ledning uppstå som gör att organisationen styrs åt ett visst håll. För det andra består 

organisationer av individer, dessa individer måste ”på något vis fås att samverka på ett sätt 

som ligger i linje med de dominerande handlingskrafternas intentioner” 20. Om individerna 

som ingår i organisationen inte sammanstrålar och arbetar kollektivt mot ledningens mål och 

visioner uppstår konflikter som kan leda till maktskiftningar inom organisationen 21. 

 

En byråkratisk organisation vinner således på att dess medlemmar och grupperingar arbetar 

mot samma mål. För att åstadkomma detta använder sig byråkratin av kontroll. En kontroll 

över hur individerna arbetar gör att de inte ges så stor marginal för egna initiativ som kan föra 

gruppens riktning åt ett annat håll. Roine Johansson skriver i sin avhandling att det finns i 

huvudsak två faktorer som bestämmer i vilken utsträckning en arbetare i en verksamhet 

kommer att rätta sig efter de riktlinjer som finns inom organisationen. Dels är det en följd av 

individens beroende av organisationen och dels organisationens förmåga att övervaka 

individens beteende 22. Organisationsteoretikern Bengt Abrahamsson talar om bidrags-

belönings-balansen. Denna teori går ut på att en individ väljer att stanna i en organisation om 

den känner att den får ut mer än den ger, det vill säga gör en vinst. Belöning och bestraffning 

är något som använts och används i alla delar av samhället för att åstadkomma ett visst 

beteende hos en individ 23. Ser man på en byråkratisk organisation som använder sig av 

kontrollverktyg för att styra dess medlemmar kan man se att individen får en vinst i att slippa 

kontrollfunktioner om han eller hon följer de riktlinjer och mål som organisationen har satt 

upp. 

                                                                                                                                                         
19 Weber 1997:145 
20 Johansson 1997:92 
21 Johansson 1997:91f 
22 Johansson 1997:92 
23 Abrahamsson 2000:146 
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4. SYFTE  
Förundersökningen visar att viljan och ambitionen att påverka och förändra sin arbetsplats 

finns i en del organisationer. Att förstå hur individer handlar och tänker för att öka sitt 

inflytande i en grupp som ska interagera och samarbeta med varandra är lärorikt i ett 

arbetslivsperspektiv och för att bättre förstå organisationslära. Som blivande personalvetare är 

det viktigt att lära sig mer om hur människor på en arbetsplats arbetar tillsammans för att må 

bra och nå sina mål.  

 

Utifrån förundersökningen kan jag se att det finns personer i arbetslivet som vill påverka sin 

omgivning i arbetslivet. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur denna påverkan sker i en 

viss typ av organisation. I en byråkratisk organisation är verksamheten uppbyggd på ett sätt 

som gör att hierarki och kontroll utgör stora byggstenar. Detta borde göra att det blir svårare 

att skapa ett inflytande och en maktutövning om man befinner sig på en lägre nivå inom 

organisationen och inte innehar en hög befattning. Det som framkommer i förundersökningen 

stärker detta då intervjupersonen ifrån en byråkratisk organisation upplevde det som svårare 

att påverka sin omgivning på arbetsplatsen. Frågorna jag ställer mig i denna uppsats är: 

  

•  Vilka är de nödvändiga förutsättningarna för att åstadkomma makt och 

inflytande i en byråkratisk organisation inom offentlig verksamhet? 

 

•  Vilka praktiker är framgångsrika när det gäller att skaffa makt och inflytande på 

en arbetsplats i en byråkratisk organisation inom offentlig verksamhet? 

 

•  Vilken medvetenhet om sina handlingar finns hos de anställda som uppnår makt 

och inflytande i en byråkratisk organisation inom offentlig verksamhet? 
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5. METOD 

5.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Genom ett jobbtillfälle i en statlig organisation på annan ort har jag fått möjlighet att kunna 

göra observationer på en och samma arbetsplats under en längre tid. Jag har även fått chansen 

att lära känna arbetsgruppen på ett naturligt sätt.  

 

En deduktiv eller en induktiv ansats beskriver förhållandet mellan teori och praktik inom den 

sociologiska forskningen. I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från en teori när hon 

försöker besvara sin frågeställning i analysen. Den induktiva ansatsen utgår däremot från 

empirin och söker efter teorier som kan stödja den empiri som framkommit 24. Den kvalitativa 

forskningen kan ofta bestå av en blandning av en induktiv och en deduktiv ansats då det kan 

vara svårt att ge sig ut på fältet helt utan förutfattade meningar och idéer. Även om man inte 

har några hypoteser som är färdigformulerade så påverkas man ibland av de tankar och 

funderingar man har och då tolkar man det man ser och hör i sina observationer. Det är en 

ständig växelverkan mellan teori och verklighet och man får vara analyserande genom hela 

processen 25. Denna problematik har jag arbetat med under arbetets gång.  

 

I denna uppsats är utgångsperspektivet en induktiv ansats. Jag har börjat med att så 

förutsättningslöst som möjligt skriva ner det jag har observerat på arbetsplatsen och inom 

organisationen. Utifrån dessa dagboksanteckningar har jag konstruerat en intervjuguide 

utifrån det jag villa ha mer ingående svar på för att kunna besvara mina frågor. Efter att ha 

sorterat materialet från observationerna och intervjuerna har jag sökt teorier som kan hjälpa 

mig att förklara det jag sett och hört. För att få ett konkret analysmaterial har jag haft syftet 

med uppsatsen och frågorna i tanke när jag har sorterat materialet för att bara ha kvar det 

väsentliga som sedan analyserats 26. Det som varit svårt med att jobba med en induktiv ansats 

är att inte låta mina förutfattade meningar ta över när jag inhämtat och sedan granskat 

empirin. För att göra detta har jag hela tiden försökt att se på mitt inhämtade material med 

självkritiska ögon, dock inser jag att de upplevelser och tolkningar jag gjort till viss del har 

påverkats av mina egna förutfattade meningar. 

                                                 
24 Jørgensen & Rienecker 2002:160 
25 Davies 1999:130 
26 Kvale 1997:171 
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5.2 AVGRÄNSNINGAR 

Den undersökta organisationen består av två arbetsgrupper, de som befinner sig på kontoret 

och de som arbetar ute i verksamheten. Jag har valt att inom ramen för denna uppsats endast 

se på hur kontorspersonalen upplever makt och inflytande på arbetsplatsen. Det är endast i 

denna del av organisationen som jag har haft möjlighet att utföra observationer och intervjuer. 

 

5.3 URVAL 

Personerna på arbetsplatsen har varit medvetna om att jag har skrivit en uppsats om 

arbetsplatsen. Det har dock inte visats ett större intresse för detta och för att inte gå miste om 

värdefull information har jag inte klargjort mitt exakta observationssyfte på förhand. Hade de 

vetat om syftet med uppsatsen kunde det ha hänt att personerna slutit sig och försökt bete sig 

på ett onaturligt sätt och agera och säga det de trodde att jag vill se och höra. De fyra personer 

som intervjuats har dock vetat om vad uppsatsen handlat om. Detta har gjort att jag fått vara 

försiktig med att ha för ledande frågor vid intervjutillfällena. För att bevara anonymiteten av 

personalen har jag valt att inte ange deras befattningar, jag har återgett dem som IP 1, IP 2, IP 

3 och IP 4 i uppsatsen. Det som bör klargöras är att IP 1 befinner sig högre upp än de andra i 

den officiella hierarkin. 

 

5.4 OBSERVATIONER 

Observationer görs för att lära känna arbetsplatsen och människorna som arbetar där. Vilka 

grupperingar som finns, hur kulturen är uppbyggd och vilka skämt som är gångbara. Jag har 

fått möjlighet att få en bra insyn i hur kafferasterna fungerar som informella 

informationsplatser och vem som pratar med vem i korridorerna. Då jag varit inblandad i 

arbetsuppgifterna på arbetsplatsen var jag inte bara en tyst observatör utan snarare en 

deltagande observatör. Detta gav tillgång till andra slags uppgifter än om jag skulle befunnit 

mig där enbart i syfte att observera. Karen Davies menar i sin artikel om kvalitativa 

forskningsmetoder att observationer kan ge så mycket mer kunskaper än intervjuer. Genom att 

befinna sig en längre tid på en arbetsplats eller i en miljö man vill undersöka får man tillgång 

till mer än rena svar på en intervju eller rena observationer. Man kan även få 
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förtrogenhetskunskap, det vill säga att man själv får se och höra sådant som man inte skulle 

kunna få fram på en kortare tid genom till exempel en intervju 27.  

 

Det finns olika sätt att genomföra observationer på. I denna uppsats har jag gjort en 

nulägesobservation inom en viss miljö, i det här fallet på en kontorsavdelning i en statlig 

organisation. För att inte skapa en situation där jag har många förutfattade meningar som 

kommer i vägen för en observation har jag från början utgått från en osystematisk observation 
28. Under min tid på arbetsplatsen har jag fört en dagbok över det jag sett och hört för att 

sedan se om jag kan skönja ett mönster av beteenden som jag sedan kan gå djupare in på i 

mina djupintervjuer.  

 

5.5 INTERVJUER 

Jag har valt ut fyra personer som jag utfört djupintervjuer med. Dessa personer har fått veta att 

intervjuerna handlar om makt och inflytande på arbetsplatsen och att det kommer att ställas 

direkta frågor. Under min tid på arbetsplatsen upplevde jag att det finns ett öppet klimat när 

det gäller att påverka andra och få sin vilja igenom.  

 

Jag var noga med att ställa öppna frågor så att informanten gavs möjlighet att själv i så stor 

utsträckning som möjligt beskriva hur denne ser sin situation på arbetsplatsen. Risken med 

väldigt öppna och allmänna frågor är att man kommer in på andra ämnen än de som ämnas 

diskuteras 29. Jag hade därför förberett några följdfrågor som kunde användas för att komma 

in på rätt spår om man kom ifrån ämnet.  

 

Jag var noga med att använda ord som hur istället för varför i mina frågor. Detta för att det 

med detta ordval är lättare att få ett mer utförligt och berättande svar på frågan. Använder man 

ordet varför uppfattas det lätt av informanten som att han eller hon måste förklara eller 

försvara sina åsikter eller uppfattningar. Använder man istället ordet hur får man en mer 

beskrivande förklaring till hur det förhöll sig, utan att informanten känner sig ifrågasatt – det 

finns inget rätt eller fel svar 30. Vid intervjuer ska man undvika att ställa dubbelfrågor, det vill 

                                                 
27 Davies 1999:130 
28 Swedner 1978:137  
29 Arvidson & Rosengren 2002:140ff 
30 Becker1998:58 
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säga två frågor på varandra innan informanten får svara. Det är även viktigt att tänka på att 

följdfrågorna inte är slutna, då får man oftast bara ett kort svar, ja eller nej, på frågan 31. 

 

Jag har varit noga med att påpeka för intervjupersonerna att det de säger till mig är helt och 

hållet konfidentiellt och kommer inte att spridas vidare till någon annan arbetskamrat på 

arbetsplatsen. Jag har även valt att göra intervjuerna på en neutral plats så att de inte känner 

att någon annan lyssnar eller att någon kommer och stör oss mitt i intervjun. 

 

Då jag inte haft en klar hypotes att pröva eller en ingående teoretisk grundmodell att stå på när 

jag genomfört mina studier har jag valt en riktat öppen undersökningsmetod där jag velat ta 

reda på intervjupersonens upplevelse av hur man uppnår makt och inflytande på arbetsplatsen 
32. För att få veta så mycket som möjligt av intervjupersonen och att få personen i fråga att så 

fritt som möjligt berätta hur denne ser på vissa aspekter på arbetsplatsen ställde jag vida och 

öppna frågor, se bilaga 1. 

 

5.6 BEARBETNING AV MATERIALET 

Som analysmetod har jag använt meningstolkning enligt Steinar Kvale. Jag kände att detta var 

en analysmetod som passade syftet för uppsatsen och som kunde ge utrymme för de 

tolkningar jag som sociolog och som person gör under mina observationer. Meningstolkning 

innebär att forskaren i analysen även återger egna tolkningar av det som framkommit i det 

empiriska materialet. ”Uttolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och 

relationer som inte omedelbart framträder…” 33. Syftet med uppsatsen har inte varit att 

kvantitativt ser vad de flesta gör för att uppnå makt och inflytande utan att på ett kvalitativt 

sätt se vad som görs i en specifik arbetsgrupp. Detta gör att de egna tolkningarna av vad som 

setts under observationerna och av vad som återgetts i intervjuerna ger en extra dimension till 

analysen. Meningstolkning som analysmetod har även gett utrymme för att dra paralleller 

mellan det som sagts i intervjuerna och det som jag sett i observationerna. Det viktiga med att 

använda en analysmetod som denna är att vara medveten om vad som är egna tolkningar och 

upplevelser och att hela tiden vara kritisk till hur man analyserar sitt material 34. Det ska även 

påpekas att jag varit medveten om att de tolkningar som gjorts har gjorts utifrån mitt egna 

                                                 
31 Häger 2001:64 
32 Arvidson & Rosengren 2002:139f 
33 Kvale 1997:174 
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perspektiv på det som har undersökts. Det kan tänkas att en annan forskare med ett annat 

utgångsperspektiv skulle ha tolkat det empiriska materialet på ett annorlunda sätt än vad som 

gjorts i denna uppsats. 

 

För att analysera mitt material började jag med att skriva ner intervjuerna och observationerna 

för att sedan se vilka delar som hade liknande innebörd. Efter det utgick jag från de tre 

frågorna i syftet och  sorterade materialet på de tre områdena. För att sedan analysera fram hur 

mitt material besvarade mina frågor använde jag teoretiska begrepp så som makt, 

organisationskultur och kommunikation för att försöka förklara det jag sett och hört och 

komma fram till en slutsats. Då det empiriska materialet var både i intervjuform och 

observationsform gjordes även egna tolkningar utifrån analysmetoden meningstolkning för att 

se samband mellan det som framkommit i de olika sätten att inhämta det empiriska materialet. 

I en del fall upptäckte jag att jag kunde hitta anteckningar i observationsmaterialet som 

samstämde med det som framkommit i intervjuerna vilket då stärkte mina slutsatser. Det 

framkom till exempel i en av intervjuerna att den officiella hierarkin var under ständig 

förändring och att detta gjorde det svårt för de anställda att veta vem de skulle vända sig till 

med olika frågor. Detta var även något jag själv upplevde på arbetsplatsen och observerade att 

de anställda ibland hade möjlighet att gå till den person de vill ta upp ämnet med istället för 

den som officiellt skulle ta i det ämnet. Slutsatsen jag gjorde av detta var att det faktum att 

den officiella hierarkin inte var välkänd skapade en möjlighet bland de anställda att själva 

välja vem de ville ta upp olika frågor med. Jag tolkade denna slutsats som så att det på detta 

sätt gav de anställda utrymme att då välja person på ett sådant sätt som gav dem mer 

inflytande och därmed mer makt. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
34 Kvale 1997:182ff 
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6. DEN STUDERADE ORGANISATIONEN 
Arbetsplatsen som jag har haft möjlighet att studera är en statlig organisation. För att behålla 

så mycket sekretess som möjligt för de inblandade i denna uppsats så anger jag inte vilken 

organisation eller i vilken del av landet jag arbetat i. Innan resultatet presenteras väljer jag här 

att ange hur min tid på den undersökta arbetsplatsen har gett mig upplevelser av hur 

atmosfären är där. 

 

Det finns en tydlig formell hierarki med två grupper av anställda, de som arbetar i 

verksamheten och de som arbetar på kontor. Dessa två grupper ser ibland på verksamheten ur 

två olika synvinklar eller perspektiv. Då jag har befunnit mig på personalenheten har jag fått 

en inblick i större delar av organisationen då många personer kommer i kontakt med denna 

enhet i olika ärenden hela tiden.  

 

Det är en arbetsplats med stark sammanhållning. Det skojas mycket och ofta och de anställda 

är bra på att höra efter hur de andra mår och tar sig tid till att prata om annat än arbetet ibland. 

I korridorerna är dörrarna in till kontoren alltid öppna och det pratas och hejas när någon går 

förbi.  

 

Fika och lunch intas i den gemensamma matsalen/caféet. Redan första veckan fick jag veta av 

de jag arbetade med att det är alltid samma personer som sitter vid samma bord. Det blandas 

inte hur som helst i fikarummet. Ett bord är avsett för de som innehar professionen i 

organisationen och det är sällan någon annan sätter sig där. Ett bord är avsett för de som är 

högre upp i hierarkin och den avdelning jag jobbar på samt avdelningen för internt stöd sitter 

vid det långa bordet i mitten. Ibland är det någon som går över till ett annat bord för att 

avklara något i tjänstens vägnar men det är aldrig någon som sätter sig ner vid ”fel” bord och 

bara fikar och pratar. 
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7. RESULTAT 
Här presenteras vad jag har observerat och upplevt på arbetsplatsen samt det som framkommit 

i de fyra djupintervjuerna som gjorts. Jag kan se att det som jag sett och upplevt genom 

observationerna jag gjort har jag sedan fått bekräftat i de intervjuer jag gjort på arbetsplatsen, 

därav väljer jag att presentera observationer, upplevelser och intervjumaterial tillsammans. 

 

7.1 ARBETSPLATSENS KULTUR 

Det är inte alla anställda som vill komma med förslag. Det är skillnad, vissa (oftast de yngre) 

talar om för sina medarbetare och sina chefer om de har något förslag eller några tankar att 

komma med. Medan andra (oftast de äldre) inte tycker att det är deras plats att göra det utan 

går mest omkring och tiger och klagar sedan på att inget händer. I intervjun jag gjorde med IP 

3 berättar hon hur hon tror att det ligger till. 

 

”Vissa vill ju aldrig gå till chefen med något förslag, de sitter mest hos någon annan i 

korridoren och klagar över att det aldrig händer något. Fast jag tror ibland att de tjatar om 

det här med en viss person för att de vet att den då går till chefen med förslaget, så att de 

ska slippa alltså.” 

 

Hon tror att en del personer ändå väljer att gnälla för vissa personer vid vissa tillfällen för att 

de vet att det då händer något och att de själva slipper agera i frågan och ta den till rätt instans.  

 

Jag upplever att det hela tiden pågår mycket prat och skvaller på arbetsplatsen. Jag inser dock 

ganska snart att det gäller att sålla bland den information man får bakom stängda dörrar av de 

övriga medarbetarna. Som ny på arbetsplatsen vill alla ge mig just sin version om hur den och 

den är att arbeta med och vilka problem den och den har. Det känns som om alla är snabba 

med att ge sin uppfattning om arbetsplatsens klimat och att få med mig på ”deras sida”. 

 

Det är en arbetsplats med låg personalomsättning. De flesta som arbetar där har varit där 

sedan de var unga och nu är det snart dags för dem att gå i pension. Dock verkar det inte vara 

alla som passar in i den kultur som finns där. Ser man till tjänsten som IP 2 har är personen 

som innehar den nu den första som stannat kvar så länge som två år. Hon berättar själv att två 

företrädare till tjänsten slutade inom kort då de kände att det inte var rätt arbetsplats för dem. 
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”Jag är ju den första som varit här så länge som jag har. De som var innan mig kunde inte 

riktigt trivas här, det är ju lite speciellt ibland. En speciell kultur som kanske inte passar 

alla, det finns ju vissa som kanske är lite svåra att ha att göra med och som har lite starkt 

revirtänkande. Så man får lirka lite för att komma in i gruppen.” 

 

Detta säger en del om den speciella kultur som råder på arbetsplatsen. Den har skapats av 

människor som varit där mycket länge och då de inte verkar vara så benägna att ändra sig kan 

det bli upp till eventuella nykomlingar att passa in i den rådande kulturen. 

 
I en intervju med IP 4 på enheten, som varit där längst, talade vi om hur kulturen är på 

arbetsplatsen. Hon berättade om hur IP 2 kommit in som en frisk fläkt i den gamla kulturen 

och hierarkin men samtidigt klarat av att inte förändra strukturen för mycket – eller sig själv 

för den delen.  

 

”Det gäller att forma sig och sin framtoning efter vem man vill påverka. Att vara äkta och 

inte spela eller bre på för mycket för det märks i en konservativ organisation som denna.” 

 

De som arbetat på denna arbetsplats har varit där länge och det är inte så många nya som 

tillkommer. Under min tid på arbetsplatsen tillkom dock en ny medarbetare i gruppen samt en 

ny medarbetare i korridoren. Detta gav mig tillfälle att se hur denna starkt sammansvetsade 

grupp fungerade när nya människor skulle integreras. 

 

En ny medarbetare i chefsposition (person A) har börjat sin anställning samma vecka som jag 

började. Hon är inte en del av personalenheten men hon sitter för närvarande i samma 

korridor som oss på grund av platsbrist. Hon kommer från en annan arbetsplats där kulturen 

varit annorlunda och jag upplever att hon inte passar in med det samma. Hennes dörr är 

stängd för det mesta och hon är mer formell i sitt bemötande med de andra. Efter att ha pratat 

med henne under en fikarast om hennes tidigare arbete påpekar hon att hon är van vid andra 

”regler” när det gäller samtalston, klädval och hur privat man är på jobbet.  

 

Jag och IP 2 var på ett arbetsplatsmöte på en annan enhet som fanns i en mindre ort utanför 

huvudorten. Det var intressant att se en annan grupp och hur de samverkade med varandra. 

Samt att höra hur de hade olika intryck av de andra enheterna jämfört med IP 2. Jag kände det 
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som att det var en annan kultur där än på enheten på huvudorten. Det är en mindre grupp på 

den här orten, detta gör att alla har mer med varandra att göra och att det blir en grupp med 

mycket bestämda roller. Detta ämne dök upp i intervjun med IP 4. Hon talade om vilken 

kulturskillnad hon upplever mellan de olika orterna som ligger runtomkring huvudorten.  

 

”Åker jag och ska göra något i [ort A] känner jag mig jättevälkommen, men åker jag till 

[ort B] känns det som att de vill att jag ska åka hem så fort som möjligt. Sen har jag hört 

att de i [ort A] hellre åker till [ort B] än in hit till [huvudort], för här är det ingen som 

hälsar på dem. Alla sitter vid sina bord och de vet inte vart man får sitta i matsalen” 

 

En ny medarbetare (person B) har börjat sin anställning, hon är yngre och verkar allmänt blyg. 

Hon sitter mest på sitt tomma kontor eller går tyst i släptåg med någon annan. I slutet på 

veckan hamnar hon vid vårt bord vid en fikarast. Jag och IP 2 försöker få till stånd ett samtal. 

Ett allmänt sådant om vart hon bor, vad hon har pluggat och så vidare. Men vi får mest 

enstaka korta svar tillbaka. Senare på eftermiddagen går jag förbi hennes rum och ser att hon 

dragit för gardinen för fönstret som vetter ut mot korridoren, jag har aldrig sett någon göra det 

förut. Jag tänker att det ska bli intressant att se hur det går för henne i fortsättningen, om hon 

kommer in i kulturen eller inte. Efter några veckor börjar hon ta upp samtal på eget initiativ 

och efter ytterliggare några veckor är hon med i konversationerna på ett bra sätt. Dock har hon 

inte anammat kulturen eller integrerats i gruppen utan hon håller sig en bit utanför hela tiden.  

 

De två nya som kom till arbetsplatsen utvecklades på väldigt olika sätt. Det märktes även att 

kollegorna runt omkring bemötte utvecklingen på olika sätt. I början pratades och skvallrades 

det mest negativt om dem båda. Men allt eftersom person A, som är äldre och har arbetat 

många år innan, integrerade sig bättre och anpassade sig till omgivningen mer började det 

talas allt varmare om henne. Vid en fikarast efter några månader hörde jag hur kollegorna 

pratade om att de faktiskt inte tyckt om henne i början men att de nu ändrat uppfattning. Jag 

kan se hur hela arbetsgruppen unisont haft samma uppfattning i början och sedan gemensamt 

ändrat den uppfattningen och är nu på väg att välkomna person A in i gruppen. Person B å 

andra sidan håller sig fortsatt på sin sida och det verkar skapar en irritation i gruppen att ingen 

får något grepp om henne. 

 

De jag intervjuat säger att det inte finns några knep när det gäller att använda sig av kläderna 

och göra klädval för att skaffa sig inflytande. Men å andra sidan kan man se en ganska så 
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enhetlig klädstil på arbetsplatsen, det är ingen som sticker ut. Jag märker även hur jag själv 

använder en viss del av min garderob när jag är på arbetsplatsen, så att jag passar in. En ny 

medarbetare började sin anställning samma vecka som jag kom till arbetsplatsen. Jag noterar 

hur hennes klädstil ändras successivt under veckorna som går. Från en mer formell klädsel till 

en lite ledigare sådan som finns på denna arbetsplatsen. 

 

Klädstilen är ganska avslappnad, men vissa dagar används kavaj och liknande av till exempel 

enhetschefen och IP 2. Speciellt IP 2 ser jag har en mer formell klädsel dagar då hon vet att 

det är möte med personer som formellt sett är högre upp i hierarkin.  

 

7.2 KOMMUNIKATION 

Det är mycket ”icke-jobb”-snack hela tiden under arbetsdagens gång. Detta upplever jag gör 

att det skapas band mellan personer som har andra saker utöver arbetet gemensamt. I intervjun 

med IP 2 berättar hon att hon är lite av en kameleont beroende på vilken person och situation 

hon befinner sig i. Detta, anser hon, gör att hon får förtroende från många olika personer och 

därmed mer information vilket ger ökad möjlighet till inflytande. 

 

”Det gäller att läsa av situationen och tänka på vem det är man pratar med och vilka som 

de i sin tur kan prata med om detta senare. […] Jag menar att man får ändra lite på hur 

man är själv ibland, utifrån vad man själv vill få ut av situationen alltså.” 

 

Ett telefonsamtal till företagshälsovården gjordes om en arbetare som de har problem med och 

som behövde omplaceras. IP 2 försöker först att bädda in situationen och få ett intyg från 

företagshälsovården lite vid sidan om, för att på så sätt lösa problemet innan det blir för stort, 

för alla inblandade. Personen på företagshälsovården förstår inte vad det är de är ute efter så 

till slut får hon förklara i klartext hur de vill gå runt problemet. IP 1 befinner sig också i 

rummet och samtalt görs via högtalartelefon. Jag ser hela tiden blickarna som utbyts mellan 

chefen och handläggaren om och när de ska ta i lite hårdare för att få som de vill. IP 2 byter 

efter hand ton på rösten och använder uttrycket ”men NAMN det förstår du väl att det inte 

går”. Det de är ute efter är att lösa problemet på ett sätt som innebär att man slipper lägga alla 

korten på bordet vilket skulle innebära att personen som behöver omplaceras skulle bli mer 

sårad än vad den redan är. Det tar tid att få personen från företagshälsovården att förstå vad 

det är de vill uppnå genom att få sjukintyget lite vid sidan om den formella arbetsgången. Det 
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är som att personen inte vill förstå för att slippa ta beslutet att gå runt den formella vägen. 

Men till slut, två mot en, så får IP 1 och IP 2 igenom sin vilja.  

 

Under intervjun med IP 1 föll diskussionen in på ämnet om hur en auktoritär person ska vara i 

denna organisation. IP 1 menade att för att få makt och inflytande här krävs att man hörs och 

syns mycket och kan argumentera för sin sak på ett övertygande sätt. Det är även av stor vikt 

att vara väl bekant med organisationskulturen och den informella hierarkin. De som inte 

lyckas i denna organisation är de som är tysta och som inte är accepterade i gänget. IP 1 

trycker även på att det är viktigt att vara intagen i organisationskulturen för att ha en chans att 

få sin vilja igenom. Då det är en byråkrati är det inte så lätt att skapa informella vägar, de 

finns men det gäller att känna till dem för att kunna utnyttja dem säger han. 

 

7.3 ATT KÄNNA RÄTT PERSON – ATT VÄLJA RÄTT PERSON 

Både genom mina observationer och i mina intervjuer har det framgått att det på arbetsplatsen 

är viktigt vem man väljer att prata med i olika situationer. Då de som arbetar där har varit där 

så länge har de lärt sig vad olika enheter och olika personer tycker i olika frågor. De handlar 

medvetet och ser till att prata med människor i rätt ordning och vid rätt tillfälle för att få sin 

vilja igenom. Vid intervjun med IP 1 berättade han att det fanns möjligheter att kringgå den 

formella byråkratiska hierarkin för att få igenom ett förslag. 

 

”Det finns ju en klar hierarki här, det är ju en ganska byråkratisk organisation. Men vet 

man hur den inofficiella hierarkin ser ut här så kan man gå lite andra vägar och så för att 

få igenom något speciellt beslut, det har ju hänt. Men det är nog inte så många som 

känner till den inofficiella hierarkin, man måste nog jobba här ganska länge för att göra 

det.” 

 

Han påpekar även att det är av stor vikt att hålla sig på god fot med facket då det är de som 

oftast kan sätta käppar i hjulet för olika beslut som han vill driva på.  

 

En förändring ska göras på hemsidan. IP 1 och IP 2 pratar lite om hur de ska gå tillväga för att 

få just sin vilja igenom. IP 2 ska börja prata med person x, om inte det går ska IP 1 ta över och 

då gå via person y som har bättre inflytande på person x. 
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IP 1:s synpunkt väger tyngre än IP 2:s. I intervjun med IP 2 berättar hon om en rekrytering 

som inte såg ut att få det resultat som hon önskade då det blev en het diskussion om vem som 

skulle anställas. Då såg hon till att IP 1 kom in som av en slump och höll på hennes linje så att 

hon fick igenom sin vilja. Vilket hon fick.  

 

”Det var en ganska hektiskt diskussion, jag visste precis vem som skulle ha tjänsten men 

det ville inte enhetschefen, han hade en helt annan kandidat som han slogs för. Jag tänkte 

att det här går inte, jag kan inte hålla det som jag vill. Så jag pratade med NAMN (IP 1) 

och bad att han skulle titta förbi om en stund och hålla på min kandidat, NAMN 

(enhetschefen) lyssnar ju lite mer på honom tänkte jag. Och det gick ju, när NAMN (IP 1) 

kom in så var det ingen större diskussion längre utan jag fick ju igenom min kandidat till 

tjänsten.” 

 

Inför en uppstart på ett projekt ska möten hållas för att diskutera hur projektet ska skötas. De 

som ansvarar för det, IP 2 och en till pratar om vilka personer som är bra att ha med på mötet 

för att få medhåll i sina åsikter och idéer. Jag noterar att de medvetet verkar välja personer 

från de olika enheterna som de vet håller med dem i de frågor de tycker är viktiga. 

 

Då det är en statlig organisation finns lagar och regleringar över hur rekryteringar ska gå till 

och det är viktigt att de följs så fackliga representanter är alltid med i tillsättningsgrupperna. 

Jag har själv under min tid på arbetsplatsen varit involverad i ett flertal nyrekryteringar med 

olika tillsättningsgrupper. Det jag tycker mig se är att de regler som finns följs olika mycket i 

olika grupper. Följaktligen skulle man på olika sätt kunna påverka hur rekryteringarna går till 

i organisationen och på så sätt gå runt de formella regler och krav som finns på det området.  
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8. TEORI 
I detta kapitel kommer jag att ta upp olika teoretiska aspekter som kan hjälpa mig att förklara 

det jag observerat och det som framkommit i mina djupintervjuer. Att det existerar någon 

form av en gemensam kultur är något jag har observerat på arbetsplatsen och jag vill här 

förklara lite närmare vad begreppet organisationskultur är och vad det innebär i ett 

maktsammanhang för att med hjälp av den kunskapen kunna analysera det jag fått fram i mitt 

resultat. Målrationellt handlande är något som enligt sociologen Max Weber förekommer ofta 

i byråkratiska organisationer, detta fenomen förklaras närmare nedan då jag i mina 

observationer funnit många exempel på denna handlingsform. Jag har under min tid på 

arbetsplatsen fått se hur nya medarbetare har integrerats i arbetsgruppen, både på gott och ont. 

Jag kan här se likheter med Norbert Elias teori om etablerade och outsiders som presenteras i 

detta kapitel. Något annat som återkommande kommit upp i de intervjuer jag genomfört är att 

sättet att kommunicera på är en viktig del i hur man tillförskaffar sig makt och inflytande på 

arbetsplatsen, därför kommer jag även att redogöra teori för kommunikation i grupper och på 

arbetsplatser. Avslutningsvis fördjupar jag mig kort i Erving Goffmans dramaturgiska modell, 

om hur människor väljer att agera i olika sammanhang för att få sin vilja igenom. 

8.1 ORGANISATIONSKULTUR 

Begreppet organisationskultur är som många andra begrepp inom samhällsvetenskapen svårt 

att definiera. Ordet kultur är ett abstrakt objekt som kan se olika ut i olika sammanhang, en 

tankemodell som kan användas för att beskriva en komplicerad social verklighet 35. Här vill 

jag se det i ett arbetslivssammanhang, hur en kultur kan uppstå och fungera i en organisation. 

Den definition som jag väljer att använda i denna uppsats är enligt Henning Bang en typiskt 

sociologisk sådan: 

 

”Organisationskultur är en uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar 

med varandra och omvärlden.” 

 (Bang 1999:24) 

 

Kultur uppstår genom att människors grundläggande antaganden förs vidare till andra inom 

organisationen genom en socialisationsprocess. Dessa antaganden blir så inetsade i personerna 

                                                 
35 Bang 1999:21ff 
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att de inte är medvetna om dem själva 36. Grundläggande antagande skapas genom handlingar 

som olika människor utför och som sedan härmas, handlingarna präglar gruppmedlemmarnas 

beteende och det som en gång var subjektiv verklighet förvandlas till en objektiv sanning 37. 

 

En avhandling om identitetsföreställningar skriven av Magdalena Petersson beskriver hur 

flygbolag använder sig av rollspel och personliga attribut för att skapa en identitet hos 

medarbetarna som stämmer överens med organisationens bild av hur de ska vara. Bolagen 

använder sig av klädbestämmelser och regler för hur medarbetarna ska förhålla sig mot 

kunderna och i olika arbetssituationer. Allt för att skapa en bild av hur flygvärdinnor är, en 

bild som passagerare och övriga kunder kan känna igen 38. 

 

För att förstå organisationskulturen bör man förstå vilka normer och värderingar som är i bruk 

på arbetsplatsen. Dessa normer och värderingar hjälper medarbetarna att veta hur de ska 

behandla varandra och vilka beteenden som ska belönas och vilka som ska bestraffas. 

Värderingarna kan vara till hjälp då en anställd befinner sig i en situation där han eller hon 

måste ta ett svårt beslut, det kan hjälpa att veta vilket beslut som värderas inom 

organisationen och inom gruppen 39. Normer och värderingar bidrar även till att ge 

medlemmarna i en organisation en identitetskänsla. Då de uppsatta normerna och 

värderingarna efterlevs av gruppen leder det till att gruppidentiteten stärks och de anställda får 

lättare att känna sig som en del av organisationen och dess mål 40. 

 

8.1.1 ORGANISATIONSKULTUR SOM STYRMEDEL OCH MAKTMEDEL 

Det redovisas ofta om hur organisationskulturen används av ledningen som ett sätt att styra 

sina medarbetare. Ser man på hur olika styrmedel har använts genom tiderna visar 

utvecklingen att det har skett en förskjutning från styrning genom tvång, via målstyrning till 

styrning genom kulturella värderingar 41. Jacobsen & Thorsvik skriver om hur undersökningar 

kommit fram till att ju starkare organisationskultur som fanns på ett företag desto mindre var 

behovet av regler och riktlinjer för att få arbetarna att göra det ledningen ville 42. Här kan man 

                                                 
36 Jacobsen & Thorsvik 2002:158 
37 Bang 1999:57 
38 Petersson 2003 
39 Bang 1999:50ff 
40 Kaufmann & Kaufmann 2005:300 
41 Abrahamsson & Andersen 2000:140 
42 Jacobsen & Thorsvik 2002:145 
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dra paralleller till hur den byråkratiska organisationen fungerar och dess stora behov av att ha 

fasta riktlinjer och procedurscheman. Andra studier har dock visat andra användningsområden 

för organisationskulturen. Jacobsen & Thorsvik skriver även att kulturen kan utvecklas på 

eget bevåg bland de anställda och skapa en starkare sammanhållning bland dem som ibland 

kan göra att de motarbetar ledningens mål och visioner, detta kallas motokulturer eller 

subkulturer 43. 

 

”En verklighetsföreställning är sålunda till stor del resultatet av förhandlingar mellan 

aktörer som är inbegripna i asymmetriska maktrelationer. Aktörerna i dessa relationer har 

tillgång till olika möjligheter när det gäller att bestämma hur verkligheten skall definieras. 

Detta är en avgörande aspekt på makten, åtminstone i vårt moderna samhälle.” 

(Alvesson 2001:188) 

 

Mats Alvesson går ifrån den traditionella studien av organisationskultur genom att hävda att 

maktförhållanden påverkar hur kulturen utvecklas medan andra forskare länge menat att 

kultur har att göra med samförstånd och harmoni. Alvesson citerar Castoriadis i sin bok 

Organisationskultur och ledning: 

 

 ”[…] den största tänkbara makten ligger i möjligheten att forma någon på ett sådant sätt 

att han, av egen fri vilja gör det man vill att han ska göra, utan något behov av att 

dominera honom eller av explicit makt som får honom att göra något eller att avhålla sig 

från att göra något”. 

(Alvesson 2001:189f) 

 

Här menas att det mest effektiva sätet att utöva makt på är att göra det på någon som inte blir 

medveten om att det sker. Alvesson skriver även om hur någon som ser sig ha makt, genom 

till exempel en hög post eller ett chefskap, ändå kan vara underkastad just den makten genom 

att arbetarna utnyttjar kulturen till sin egna fördel 44.  

 

8.1.2 MÅLRATIONELLT HANDLANDE 

I en organisation finns ett eller flera mål som alla arbetar för att uppnå. Dessa är satta av en 

individ eller en grupp personer i ledande ställning. Organisationens handlande utgår ifrån 

                                                 
43 Jacobsen & Thorsvik 2002:155 
44 Alvesson 2001:190 
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dessa mål. Vid ett målrationellt handlande överväger personerna inom organisationen hela 

tiden sina möjliga val för att se vilket handlande som på bästa sätt leder till att dessa mål 

uppfylls 45.  

 

”Socialt handlande […] är målrationellt […] när det bestäms av förväntningar om hur 

andra människor och objekt i omgivningen kommer att bete sig. Den handlande individen 

använder dessa förväntningar som ’betingelser’ eller ’medel’ för att uppnå de egna, 

medvetet eftersträvade målen.” 

   (Abrahamsson 2000:102) 

 

Sociologen Max Weber menar att det finns fyra olika idealtyper för socialt handlande. Det är 

traditionellt handlande som styrs av vana och tradition, affektuellt handlande som bestäms av 

aktörens känslotillstånd, värderationellt handlande, som baseras på etisk eller religiös tro och 

som en fjärde punkt målrationellt handlande, handlingar som utförs för att uppnå vissa 

bestämda mål. Weber menar även att just den målrationella handlingstypen är den som 

dominerar i byråkratiska organisationer då byråkratier är väldigt målstyrda 46.  

 

8.2 ETABLERADE OCH OUTSIDERS 

I sin teori om etablerade och outsiders visar Norbert Elias på hur vissa grupper använder just 

gruppen för att skapa och ta makten från andra grupper. Han gjorde en undersökning på olika 

bostadsområden som hade liknande materiella förutsättningar men som ändå hade väldigt 

olika makt över varandra. Han visade i sin studie att det fanns en etablerad grupp och en 

grupp med outsiders. Själva frågeställningen var från början att undersöka varför ett visst 

bostadsområde hade högre brottslighet än de andra två i närheten. Under undersökningens 

gång visade det sig att brottsligheten jämnades ut i områdena, dock bestod den dåliga 

stämpeln på det område där brottsligheten varit högre. Detta blev då något Elias ville 

undersöka närmare, varför det förhöll sig på det sättet. Intervjuer med boende i de olika 

områdena gjordes för att ta reda på vilka attityder som fanns om ”de andra”. Man upptäckte 

att det oftast inte var individuella åsikter som framkom i intervjuerna utan allmänt hållna 

                                                 
45 Abrahamsson 2000:102 
46 Månson 2003:111, 114 
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åsikter som fanns i den sociala grupp man tillhörde. Även de som befann sig i den så att säga 

nedtrycka gruppen uttryckte de åsikterna om sig själva 47.  

 

Teorin som växte fram under arbetets gång var att de ibland felaktiga åsikter grupperna hade 

om varandra berodde på den ojämna maktbalansen. Det var en stor skillnad i 

sammanhållningen i de olika grupperna. De som bott i samma område länge var mer 

integrerade med varandra och varandras normer än det område där nykomlingarna bodde. De 

etablerade pratade nedvärderande om nykomlingarna och stigmatiserade dem att se sig själva 

som sådana också. Det var denna maktobalans som Elias tyckte borde undersökas närmare. 

Bara genom att bostadsområdena var integrerade i olika hög grad så skapade det fientlighet 

och främlingskap dem emellan genom en ojämn maktbalans 48.  

 

Det sätt som de etablerade tar över makten är genom att skapa en stark och homogen grupp, 

att ta över de höga positioner som finns där grupperna befinner sig och att få den andra 

gruppen att känna sig mindre värda. Elias ger här exempel från sin egna undersökning med att 

de som bodde i det etablerade bostadsområdet såg till att ”ta över” de samhälleliga 

aktiviteterna i det området. De skvallrade även mycket med varandra om hur mycket sämre de 

som bodde i det andra bostadsområdet var och att de inte var värda att umgås med. 

Outsidergruppen hörde även detta och kände av vilka förväntningar som den etablerade 

gruppen hade på dem. Den stigmatisering som skedde gjorde att de började leva upp till de 

sämre idealen och de förväntningar som lades på dem 49.  

 

8.3 KOMMUNIKATION 

På en arbetsplats finns olika arenor för samverkan där maktutövningar kan uppstå. En sådan 

är de formella och de informella kommunikationsstrukturerna i organisationen. Relationerna 

och formerna för interaktion kan se olika ut beroende på om det är i en formell eller informell 

kontext. Den formella kommunikationen sker ofta på förbestämda möten och 

informationsträffar där man kanske har mer bestämda roller i och med status och hierarki på 

arbetsplatsen, ibland finns även en talarlista. Den informella delen av informationsutbytet på 

arbetsplatsen sker på kafferaster och genom småprat i korridorerna. Vid dessa tillfällen kan 

                                                 
47 Elias 1999 
48 Elias 1999 
49 Elias 1999 
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medarbetarna ha olika roller beroende på vilka gruppkonstellationer som samlas för att 

samtala om något. Samma person kan ha olika mycket inflytande beroende på vem eller vilka 

han pratar med. När det gäller kommunikation på arbetsplatsen kan man även se till vilket 

medie som används. Det kan till exempel vara samtal ansikte mot ansikte, sms eller mail 50. 

Vilken slags kommunikation och informationsutbyte sker i vilka medier? 

 

Det finns forskning som visar på ett positivt samband mellan ökat inflytande på arbetsplatsen 

och ökad hälsa bland personalen. Att en medarbetares ökade inflytande och beslutsrätt gör att 

de känner sig mer delaktiga i produktionen och därmed mår bättre 51. De senaste decenniernas 

teknologiska utveckling har medfört att allt mer information kan spridas inom hela 

organisationen och även globalt via mail och internet. Det är svårt för medarbetare att idag 

påstå att de inte har tillgång till information, däremot kan det bli så att vissa medarbetare blir 

så överösta med information att de har svårt att veta vad de ska ta till sig och vilka mail som 

är viktiga att läsa och vilken information som ger en värdefull kunskap 52. 

Viveka Adelswärd, samtalsforskare vid Linköpings universitet, skriver om hur samtalet 

människor emellan är uppbyggt och hur det kan användas till olika syften. Hon menar att 

samtal är uppbyggda av regler som är olika i olika sammanhang och om man misslyckas i ett 

samtal beror det på att man inte har följt de regler som gäller för det samtalet. Till exempel 

talar vi om ett visst ämne på olika premisser om vi talar med en familjemedlem jämfört med 

om man talar med någon professionell person så som en bankman eller en läkare. Samtal kan 

ha olika syften, ibland vill man få konkreta lösningar på ett problem och ibland vill man bara 

prata av sig och det kan bli fel om syftet inte delas av alla som är med i samtalet 53. 

 

För att dominera ett samtal kan man använda sig av olika strategier. Adelswärd menar att en 

dominerande person ofta talar långsamt och oftare avbryter de andra personerna som deltar i 

samtalet. En dominerande person använder sig även av uttryck som ”Det förhåller sig på 

följande sätt…” och ”Lösningen står att finna i…” istället för uttryck som ”Är det kanske 

inte så…” eller ”Skulle man inte kunna se det…” som är mer vaga och försvagande uttryck. 

Den som dominerar samtalet använder sig av mindre samtalsstöd så som mmm-ande och 

nickande 54. 
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Skvaller, menar Adelswärd, används för att binda samman gruppen och att visa vilka som är 

dess medlemmar. Skvallret förstärker gruppens medlemmar om vad som är de korrekta 

sociala koderna och vad som är fel. Skvaller har även andra funktioner, det är även ett sätt att 

få information om vad som händer i omgivningen – ett slags informationsutbyte 55. 

 

”Den som ensam har tillgång till nyheter om andra förfogar över en värdefull tillgång. 

Man kan byta sin kunskap mot andras. Jag berättar något nytt och intressant för dig – du 

berättar något nytt och intressant för mig. Detta utgör skvallrets balansekonomi.” 

(Adelswärd 2002:136) 

 

Det som sägs av en person i en konversation är inte alltid det som mottagaren uppfattar. 

Mottagarens uppfattning styrs och tolkas beroende av dennes värderingar och olikheter. 

Transaktionsanalysen (TA), transaktoinell terapi utvecklades av Eric Berne på 50-talet i USA 

och har sedan vidareutvecklats av Thomas A Harris. Enligt TA-teorierna finns det tre skikt i 

våra personligheter, tre olika tillstånd som vi hela tiden växlar emellan i en konversation.  

 

F: Förälderrollen är moraliserande, kritisk, värderande, tröstande, vårdande,   

    uppmuntrande och auktoritär. 

V: Vuxenrollen är realistisk, objektiv, reflekterande, demokratisk, logisk och rationell. 

B: Barnrollen är spontan, arg, glad, sur, nyfiken, rebellisk, lekfull, rädd, ledsen, självisk  

     och kreativ. 

 

Som Förälder tror vi, som Vuxen tänker vi och som Barn känner vi. Konversationen präglas 

av vilken av de tre rollerna som är i överläge hos de inblandade. Ibland talar Barn till Förälder 

och ibland Vuxen till Barn och så vidare 56. 

 

8.4 TAKTKÄNSLA I FRAMTRÄDANDET 

Erving Goffman skriver i sin bok Jaget och maskerna om den dramaturgiska modellen. Om 

hur människan i olika situationer står på olika scener och använder sig av rekvisita för att 

projicera en viss bild av dem själva till omgivningen. Det handlar om vilka ord och vilka 

uttryck man väljer, hur man för sig och vad man har på sig. På en viss scen krävs viss 
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rekvisita, i olika sammanhang gör man olika val. I interaktionen med andra människor i 

samhället, till exempel i arbetslivet, spelar vi roller, roller som har förväntningar på sig 57. 

 

”När en individ framställer ett förslag till definition av situationen och därigenom 

underförstått eller uttryckligen gör anspråk på att vara en individ av ett speciellt slag 

utövar han följaktligen automatiskt en moralisk press på de andra, tvingar dem att värdera 

och behandla honom på det sätt som individer av hans sort har rätt att vänta sig.”  

(Goffman 2006:21) 

 

Det gäller att göra en trovärdig framställan, att få människorna runtomkring att automatiskt 

reagera på de mönster som ges ut i framträdandet. Det är inte alltid alla är ärliga om vilken 

slags person de är. Detta kallar Ervin Goffman för cyniska aktörer, aktörer som av olika 

anledningar måste lura sin publik. Ibland genom att få sin egen vilja igenom och ibland för att 

göra det som är bäst för åskådarnas, det är inte alltid man vill eller behöver höra sanningen 58. 

Goffman talar även om vilket manér man har i bemötandet med andra människor, det 

framträdandet som för stunden fungerar för att få sin vilja igenom. Ett överlägset och 

framfusigt manér visar att personen vill ta kommandot och leda samtalet och ta upp 

frågeställningarna som ska besvaras medan ett underlägset och undfallande manér visar på att 

personen gärna tar ett steg tillbaka och låter omgivningen få sin röst hörd 59.  

 

För att få sin vilja igenom och utnyttja de ovanstående taktikerna gäller det även att klara av 

att göra det utan att bli påkommen. Detta menar Goffman är att kunna läsa av och välja en 

publik med taktkänsla. 

 

”[…] en individ som gör det möjligt för sin publik att visa taktfullhet inför de 

vilseledande framställningar som den noterar.” 

(Goffman 2006:204) 

  

Det finns två sätt för en person att klara av att bibehålla en taktkänsla hos sin publik och 

därmed hålla en hög trovärdighet i sitt agerande. För det första gäller det att hela tiden läsa av 
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åskådarna för att känna av var deras gräns för acceptans går. För det andra bör personen följa 

gällande normer för vad som får sägas och hur det får sägas 60.  

 

Erving Goffman talar även om team, de grupper som samarbetar i sina framträdanden för att 

på så sätt skapa en gemensam front och öka trovärdigheten mot sin publik. Teamet väljer sina 

medlemmar omsorgsfullt efter deras personliga framträdanden, så att de stämmer överens 

med gruppens mål. Medlemmarna i teamet ska vara lojala, eftertänksamma och noga med att 

välja ”rätt” publik, en publik som uppträder taktfullt och som då kan ursäkta en del störningar 

och felsteg i teamets framträdande 61. 

 

9. ANALYS 
Den undersökta arbetsplatsen kan kallas en byråkrati. Organisationen stämmer in väl på 

Webers fem punkter som kännetecknar en byråkrati. Det är en statlig organisation som 

genomsyras av policydokument och styrdokument som förklarar i detalj hur man ska utföra 

olika sysslor. Den grupp av anställda som arbetar ute i verksamheten i organisationen styrs 

även de av många procedurer och regler. 

 

I detta analyskapitel ämnar jag besvara mina tre frågor för att kunna få en övergripande blick 

på vad som krävs för att skaffa sig makt och inflytande på en arbetsplats. Vilka är de 

nödvändiga förutsättningarna och framgångsrika praktikerna för att skaffa sig makt och 

inflytande på en arbetsplats i en offentlig och byråkratisk organisation samt vilken 

medvetenhet har de anställda om sina handlingar när det gäller att skaffa sig makt och 

inflytande. 

 

9.1 NÖDVÄNDIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den första frågan handlar om vilka förutsättningar som är nödvändiga för att skapa 

möjligheter att få makt och inflytande i en situation där man annars inte skulle kunna få det. 

Som i den undersökta organisationen som är en byråkrati, en organisation som kännetecknas 
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av en stram kontroll och klara arbetsrutiner. Var finns utrymmet på en sådan arbetsplats att få 

sin vilja fram? 

 

När jag talade med IP 1 berättade han att det finns en klar officiell hierarki men samtidigt en 

inarbetad inofficiell hierarki. Han är den enda jag har pratat med som har nämnt denna 

inofficiella hierarki och närvaron av den. IP 1 uttrycker även att det nog tar lång tid att lära 

känna denna inofficiella hierarki och hur man använder sig av den, men att när man väl har 

gjort det får man desto mer makt. Då det bara är IP 1 som talat om denna inofficiella hierarki 

verkar det inte som att vem som helst har tillgång till den, man måste ha nått upp till en viss 

nivå i den officiella hierarkin för att få de kontakter som det ändå krävs för att få igenom sina 

frågor på en högre instans. Frågan är hur en sådan inofficiell hierarki skapas på en byråkratisk 

arbetsplats. En förutsättning, enligt IP 1, är att den officiella hierarkin hela tiden ändras. Det 

är en stor organisation som hela tiden förändras och så även dess struktur och beslutsgångar. 

Detta upplever även jag skapar en förvirring bland de anställda som ibland inte vet var de ska 

vända sig och därmed går andra vägar. 

 

I intervjun med IP 3 framgick det att det finns vissa, oftast lite äldre, personer på arbetsplatsen 

som hon ansåg inte ville gå med sina klagomål till rätt instans då de inte ville få besvär för 

det. Istället trodde hon att dessa personer med vilje klagade för vissa personer på arbetsplatsen 

som de sedan visste skulle ta upp deras klagomål vid rätt instans. Detta är ett målrationellt 

handlande enligt Abrahamsson 62, ett socialt beteende som har specifika förväntningar på hur 

människorna i omgivningen ska handla utifrån detta beteende. Enligt IP 3 är detta ett 

medvetet agerande från dessa personers sida i syfte att få sin vilja igenom och nå vissa mål. 

Jag var även med när IP 1 och IP 2 förde ett samtal om vem de skulle prata med i vilken 

ordning när det gällde en ändring de ville göra på organisationens hemsida, de hade således 

ett val av vem de kunde prata med då det inte var klart vem de borde prata med. Att dessa 

personer på sitt egna sätt skapar en inofficiell hierarkisk väg i den annars så byråkratiska 

organisationen. Det verkar finnas utrymme för att undvika den officiella hierarkin och välja 

en annan person att ta sin fråga till och på så sätt få till stånd inofficiella informationskanaler 

och beslutsvägar.  
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Jag har under min tid på arbetsplatsen förstått vikten av att ha en bra förståelse för 

organisationskulturen som råder och att genom den känna till vem du ska prata med. Mats 

Alvesson 63 tar upp att den största tänkbara makten ligger i möjligheten att få en person att 

följa ens vilja utan att motsätta sig den. Det är på ett sätt detta som sker när någon medvetet 

väljer vem man ska tala med i en viss fråga. Man vet redan innan att personen man väljer ska 

följa ens vilja. Bland de personer på arbetsplatsen som har en medvetenhet om hur de ska få 

sin vilja igenom verkar det även finnas en kunskap om vem de ska välja att ta in i vissa 

projekt för att projektet ska ta den riktningen som de vill att det ska ta. Vid en uppstart av ett 

projekt eller då en rekrytering ska göras har jag observerat att de medvetna personerna 

försöker få med sig vissa personer på sina projekt, personer som de räknar med ska hålla på 

deras linje när besluten ska tas. Detta målrationella handlande 64 skapar en maktsituation som 

många runtomkring inte är medvetna om. Kan man påverka vilka som ska sitta med i en 

tillsättningsgrupp eller en projektgrupp kan man påverka hur man ska arbeta i dessa grupper. 

Känner man personerna som sitter med i tillsättningsgrupper eller projektgrupper kan man 

förutsäga hur arbetet ska gå och anpassa sin egen insats efter det. Det som är intressant här är 

att det finns en möjlighet att själv välja vilka personer som man vill ha med i sina projekt. Att 

kunna välja vilka medlemmar man vill ha i sitt team och, som Erving Goffman 65 säger, som 

vet hur de ska välja en taktfull publik. Just det faktum att man kan välja gör att det skapas 

unika tillfällen till makt och inflytande i en annars styrd och byråkartisk miljö. 

 

9.2 FRAMGÅNGSRIKA PRAKTIKER 

Den andra frågan tar upp vilka praktiker som kan ses som mer framgångsrika när det gäller att 

få makt och inflytande på en arbetsplats. Hur kan man använda sig av till exempel 

gruppsociologi och klädval för att hamna i gruppen med mest makt? 

 
Det är skillnad i hur de två grupperna inom organisationen jobbar, vilka befogenheter de har, 

vilka passerkort de har och hur rekryteringarna går till för de två olika grupperna. Detta gör att 

det skapas ett gap emellan dessa grupper som ofta kan vara svår att överbygga. I arbetet finns 

det regler som gör att det är enkelt att veta vem som ska, och får, göra vad. Det är tydligt att 

det i denna byråkrati skiljer sig i vilka befogenheter de två grupperna har, att skaffa sig 

inflytande och makt är inte lika lätt bland de som arbetar ute i verksamheten då de styrs av 
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andra regler och lagar än de som sitter inne på kontoren. Dessa två grupper existerar sida vid 

sida inom organisationen och de jobbar mot olika mål på många sätt. Enligt Roine Johansson 
66 och Jacobsen & Thorsvik 67 gäller det i en byråkrati för de som befinner sig längre ner i 

hierarkin att hålla samman och jobba mot ett gemensamt mål om de ska ha en chans att sätta 

sig emot de som formellt styr organisationen. Då dessa två grupper arbetar på två olika sätt 

och med två olika saker blir det extra svårt för dem att skapa ett gemensamt inflytande mot 

toppstyrningen i byråkratin. Som det är idag sitter de inte ens vid samma bord i matsalen. 

Detta är ett exempel på när strukturen inte används så som den skulle kunna. Grupperna har 

för dålig sammanhållning för att kunna slå sig samman och på så sätt få igenom sina frågor 

vid högre instanser.  

 

Inom organisationen kan man se gruppbildningar på olika sätt, både inom den lokala enheten, 

mellan olika enheter samt mellan hierarkiskikten på arbetsplatsen. Genom besök på andra 

orter där organisationen har andra kontor ses tecken på att organisationen skiljer sig åt. I de 

mindre grupperna som är lite mer isolerade på sin ort uppstår en kultur som skiljer sig från de 

andra, det är andra regler och sociala koder som gäller. I intervjun jag gjorde med IP 4 fick 

jag känslan av att de mindre kontoren på orter utanför huvudorten gärna håller varandra om 

ryggen och ser regionkontoret som det ”stora och stöddiga där de tror att de är något”. Samma 

skillnad gäller med de olika regionerna som finns i landet kontra huvudkontoret i Stockholm. 

Här kan jag dra paralleller till Elias 68 och hans teorier om etablerade och outsiders. Det 

skapas en stark sammanhållning på alla olika nivåer i hierarkin för att känna att man har något 

att komma med och något att sätta emot de, ibland oförståndiga, direktiv som kommer 

uppifrån. Kommer ett icke önskvärt direktiv från Stockholm går de olika enheterna inom 

regionen ihop till en gemensam grupp. Är det däremot ett direktiv som kommer från 

regionkontoret går de olika enheterna på småorterna ihop mot dem. Här används strukturen på 

olika sätt från situation till situation för att skaffa sig det inflytandet man vill ha. Grupperna 

går således ihop i varierande konstellationer på olika nivåer i den officiella hierarkin. På en 

och samma nivå finns kulturen som ett hinder i samarbetet mellan grupperna, dock försvagas 

kulturens styrka när det gäller att få sin vilja igenom på högre nivåer i den officiella hierarkin. 

Detta är ett exempel på hur man på en lägre nivå går samman för att inom den officiella 
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hierarkins ramar öka sitt inflytande uppåt i leden. Det är således inte bara genom den 

inofficiella hierarkin man kan skaffa sig mer makt och inflytande.  

 

Som ny på arbetsplatsen fick jag höra mycket skvaller om alla andra från olika människor. 

Många hade väldigt bestämda åsikter om hur den och den var och hur den och den jobbade 

och de var angelägna om att få mig att få samma vetskap som de har. Detta skvaller är som 

Viveka Adelswärd 69 skriver ett sätt för de som befinner sig i gruppen att stärka gruppens 

gränser och att bjuda in mig att dela deras åsikter och på så sätt dela gemenskap med dem. Jag 

som ny kanske har information om de andra som de behöver för att stärka sin egen grupp. 

Elias menar att det genom skvaller och prat om ”de andra” kan skapa en starkare gemenskap i 

den egna gruppen. Information är kunskap och kunskap är makt. Kan man som ny på detta 

sätt ”komma in” i flera olika grupper och få kunskaper om deras värderingar och normer har 

man en position som gör att man kanske kan få ett ökat inflytande.  

 

Jag har under tiden på arbetsplatsen haft möjlighet att få se två nya medarbetare tillkomma till 

denna sammansvetsade arbetsgrupp. Jag upplever att det blir en del kulturkrockar i början och 

den ena finner sig snabbare än den andra i hur samtalstonen och skämten går inom 

arbetsgruppen. Person A, som är lite äldre och som kommer från en annan arbetsplats 

anpassar sig snabbare än person B som är yngre och som har detta som första riktiga jobbet. 

Person A har lättare att öppna sig, jag pratade med henne om kulturskillnaderna på en fikarast 

och hon förklarade att det ju alltid är en omställning när man byter arbetsplats medan person 

B är svår att få någon konversation med. Här finns en skillnad i hur insatta dessa två personer 

är i hur viktig förståelsen för organisationskulturen är. Det är detta Goffman 70 menar med att 

välja manér efter situation, att välja vilket framträdande som fungerar på vilken arbetsplats. 

Person A vet vad som gäller i organisationen och har en vilja att komma in i kulturen på en ny 

arbetsplats så fort som möjligt, kanske för att få chans till mer inflytande. Mats Alvesson 71 

menar att organisationskulturen utvecklas även av maktförhållanden på en arbetsplats. Den 

etablerade gruppen på arbetsplatsen har en gemensam verklighetsuppfattning som de har 

skapat under lång tid. Genom att känna till organisationskulturen och dela den 
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verklighetsuppfattning som de etablerade har skulle man även på det sättet kunna få mer 

inflytande och därmed mer makt 72. 

 

Erving Goffman 73 talar om en scen, en scen där man framträder i sin livs roll. En scen där 

man använder sig av uttryck, ordval, kläder och kroppsspråk för att få fram sin mening och 

sin ståndpunkt till andra människor i omgivningen. Oftast är man inte medveten om att man 

gör detta, de jag har intervjuat i organisationen säger sig inte se att någon använder sig av till 

exempel sin klädstil för att få sin vilja igenom. Det jag dock kan se är att vissa personer gör 

det, även om det nog är omedvetet. Jag ser även att alla på arbetsplatsen, gamla som unga, har 

samma klädstil. Det är inte bara en eller två gånger det har hänt att två personer har köpt 

likadana tröjor. Det som Magdalena Petersson 74 skriver om i sin avhandling, att ledningen 

använder klädkoder, uniformer, och liknande för att skapa en gruppsammanhållning och en 

lojalitet till företaget, det gör arbetarna själva här i organisationen. De verkar stärka gränserna 

runt omkring gruppen genom att successivt utveckla samma klädsmak – i alla fall den 

klädsmak de har när de är på jobbet. I fallet med vilka kläder man väljer att ha på sig på 

jobbet så kan det ses som en möjlighet att antingen välja att passa in eller att stå utanför. ”Lika 

barn leka bäst” som ordspråket säger, även om personerna runt omkring inte är medvetna om 

det alla gånger så upplever jag att de lättare tar in någon i gruppen som är lik dem, både när 

det gäller värderingar och utseende. Klädstilen verkar härmed skapa en sammanhållning i 

gruppen och det kan ses som att en framgångsrik handling är att medvetet klä sig som de 

andra, detta kanske gör att man snabbare kommer in i gruppens gemenskap och får ta del av 

deras kunskaper, kunskaper som kan ge ökad makt och inflytande. 

 

9.3 MEDVETENHET 

Den tredje frågan handlar om vilken medvetenhet om sina handlingar som finns hos de 

personer som uppnår makt och inflytande. 

 

Som Elias 75 skriver är en stor del av makt och inflytande i en grupp knutet till hur väl man 

anpassar sig till gruppen och dess sociala koder. Det gäller att hålla sig väl med alla och gärna 

ha en annan grupp att motarbeta tillsammans för att öka sammanhållningen i den egna 
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gruppen. I intervjun med IP 4 berättade hon om när personalplaneraren började sin anställning 

på ekonomi- och personalenheten. Hennes två företrädare hade inte någon av dem stannat 

särskilt länge utan slutat inom ett år då de inte kom in i den väl sammansvetsade gruppen. IP 2 

däremot hade en förmåga att snabbt etablera sig i den rådande kulturen och på så sätt inom 

kort tid skaffa sig en hel del inflytande och makt i gruppen. De lyssnar på henne för att hon 

tydligt visar att hon är en av dem. IP 2 själv berättar att hon medvetet anpassar sig till olika 

situationer och att hon vet vilken del av sin personlighet hon ska låta skina igenom i vilka 

sammanhang. Här ser jag en stark medvetenhet om hur man ska handla för att få som man 

vill. IP 2 är en person som, enligt henne själv, jobbar aktivt för att skaffa sig ett bra inflytande 

i så många grupper som möjligt på arbetsplatsen och skapa band som i framtiden kan nyttjas 

till att få mer makt i olika situationer. Detta ser jag som ett medvetet och målrationellt 

handlande samt att personen i fråga har en god självkännedom och en god kännedom om sin 

publik och vilket framträdande som bör användas i olika situationer. IP 2 är en person som vet 

vad hon vill och hur hon ska få det. Hon överväger hela tiden sina möjliga val för att se vilket 

handlande som på bästa sätt leder till att hennes mål uppfylls. Hon är medveten och har 

kunskap om vilka knep som fungerar och är inte rädd för att få saker att hända istället för att 

vänta på det. Hon vet vilket manér som ska användas från situation till situation och vilket 

framträdande som går hem hos den aktuella publiken 76. 

 

Under ett telefonsamtal som jag fick vara med och lyssna på märkte jag hur IP 2 ändrade sitt 

röstläge och sitt sätt att prata under samtalets gång. Då hon med en vuxen-vuxen konversation 
77 inte fick sin vilja igenom övergick hon till att tala i förälderton genom att använda uttryck 

som skulle få motparten att känna sig underlägsen och på så sätt gå med på IP 2s linje. Att 

ändra sitt sätt att kommunicera verkar här vara en medveten handling för att få sin vilja 

igenom. 

 

Vid intervjun med IP 1 talades det om hur en person bör vara för att lyckas i organisationen 

och för att skaffa sig makt och inflytande på arbetsplatsen. Det är enligt IP 1 viktigt att höras 

och synas mycket samt att på ett bra sätt kunna argumentera för sin sak. Detta menar även 

Viveka Adelswärd 78 i sin bok om samtal. Jag ser sambanden mellan hur de som anses vara 

auktoritära i organisationen talar långsamt och inte är rädda för att avbryta andra. De verkar 

                                                 
76 Goffman 2006 
77 www.alternativmedicin.se 
78 Adelswärd 2002 

38 



 

alltid säkra på sin sak då de använder sig av starka uttryck och inte uttryck i frågeform. Jag 

märker även hur detta avspeglas i arbetskamraterna runtomkring, de verkar ha mer respekt för 

dessa människor och det finns egentligen ingen anledning till att de skulle få mer respekt 

utöver att de har ett bra sätt att uttrycka sig på. Genom att vara medveten om hur man talar 

och för sig verkar de kunna skaffa sig mer makt och inflytande än deras hierarkiskt 

jämbördiga kollego, att de kan läsa av sin publik och därmed välja rätt manér 79 och på så sätt 

få fram just det budskapet som behövs för att få sin vilja igenom i den situationen. Med denna 

medvetenhet och kunskap kanske de kan skapa egna tillfällen att få inflytande och de har då 

fler möjliga tillfällen att tillförskaffa sig makt. 

 

IP 2 berättar i sin intervju om ett rekryteringstillfälle där hon inte kunde få sin vilja igenom 

och en diskussion uppkom i tillsättningsgruppen. Hon såg då till att IP 1 lägligt kom förbi och 

höll på hennes kandidat som då till slut fick jobbet. I detta fallet blir IP 1 den som avgör 

beslutet i gruppen trots att han inte officiellt ska vara med i beslutet. 

 

Det som stärker trovärdigheten i det jag kommit fram till i den här uppsatsen är att jag i mina 

intervjuer fått fram liknande resultat som jag tidigare funnit i mina observationer. Detta kan 

tyda på att det jag observerat förmodligen inte varit för påverkat av mina egna förutfattade 

meningar. 

 

10. SAMMANFATTNING AV ANALYSEN 
Då jag gjort antaganden och tolkningar i arbetet med analysen väljer jag att göra en egen 

sammanfattning av analysen. Det som jag själv upplever och ser har inte samma 

vetenskapliga styrka i sig men jag tycker än dock att det utgör en intressant diskussionsdel till 

uppsatsen.  

 

Det är som att se samma struktur i en organisation ur två olika perspektiv. Det är inte alla som 

har möjlighet att få tillgång till den inofficiella hierarkin, det verkar som att man i alla fall 

måste tillhöra mellanskiktet i organisationen för att ha möjlighet att få in en fot i den 

inofficiella hierarkin, genom de kontakter man har i den positionen. Att ha en möjlighet till 

inflytande som inte alla i organisationen har ger en större makt till dessa personer, de har mer 

                                                 
79 Goffman 2006 
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möjlighet till makt då de har en kunskap som inte alla i organisationen har. Alla har kunskap 

om den officiella hierarkin men inte om den inofficiella.  

 

Det är intressant att se att en inofficiell hierarki har skapats och bibehållits i en byråkratisk 

organisation som detta ändå är. Inom kontorsverksamheten i organisationen är det inte lika 

stor övervakning av arbetet som det är ute i verksamheten. Detta tror jag bidrar till att det har 

blivit möjligt för mellancheferna att skapa en inofficiell hierarki och att sedan bevaka dess 

fortlevnad. Det är delvis på grund av att det är en byråkratisk organisation med övervaknig 

och regleringar på de lägre nivåerna som gör att alla inte har en strukturell möjlighet att få 

tillgång till den inofficiella hierarkin. Främst handlar det dock om att det finns en tveksamhet 

om vad som gäller med den officiella hierarkin. Ständiga omorganiseringar gör att det blir 

svårt för medarbetarna att veta vem de ska vända sig till i en viss situation. Detta skapar 

tillfällen för att omedvetet eller medvetet skapa andra vägar, inofficiella vägar, för att få sin 

vilja igenom. 

 

Jag upplever att det är en arbetsplats med en hög grad av sammanhållning, vilket jag tror 

beror på att de som arbetar där har varit där i många år. Det finns en vilja att se att de som 

kommer nya integreras i gruppen på gruppens premisser och i gruppens kultur. Även om det 

finns olika viljor bland de nytillkomna att ställa upp på gruppens kultur. Dock är det inte alltid 

tillräckligt med att ha en vilja om en förändring i en fråga. Det krävs även kunskaper om hur 

grupperna ser ut och hur man ska få tillgång till grupperna och dess kunskaper. Även 

organisationskulturen verkar ha en betydelse, det gäller att passa in i gruppen och att ha en 

etablerad plats i arbetsgruppen. De anställda använder sig av olika strategier, bland annat 

klädstilen för att stärka gränserna i gruppen och på så sätt bibehålla sin kultur och sin makt. 

Det gäller alltså först att få bli medlem i en viss grupp och att sedan bibehålla dess gränser 

och dess kunskaper. För att gå steget längre kan man bli medlem i mer än en grupp genom att 

lära sig dess värderingar och normer, detta gör att man får en insyn i flera delar av 

organisationen och kan därmed vara med och påverka i mer än en del av organisationen. 

 

På den undersökta arbetsplatsen finns exempel på att personer eftersträvar makt och 

inflytande då jag tycker att det finns en medvetenhet om vem man ska prata med i vissa frågor 

och vem man ska välja att ha med i vissa projekt. Att vilja se vissa resultat samtidigt som att 

kunna använda sig av de strukturer som finns att tillgå för att sedan medvetet genomföra sina 

maktstrategier. Av de jag intervjuat och av de observationer jag gjort tycker jag mig se att alla 
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inte har samma makt och inflytande på arbetsplatsen. IP 2 och IP 1 har mer inflytande än 

andra, de får mer ofta sin vilja igenom i olika frågor. Av det som framkommit i denna uppsats 

kan jag inte se att det finns ett mönster i att det skulle vara beroende av kön, klass eller ålder 

som gör att en del har mer inflytande än andra. Det verkar mer ha att göra med vilken tillgång 

till de rätta förutsättningarna och kunskaper om grupptillhörigheterna och 

kommunikationstaktiker man har. Det gäller att ha en intention att åstadkomma något och 

sedan en kunskap och framför allt en tillgång till de strukturer i organisationen som tillåter ett 

ökat inflytande. Och sist men inte minst, att våga göra det – att vara fräck nog att försöka och 

att skapa egna tillfällen till makt och inflytande genom att läsa av sin publik och rätta sin 

framträdande efter det. Ett bra team när det gäller att skapa egna tillfällen är IP 2 och IP 1 som 

utifrån dessa premisser har ett bra samarbete då IP 1 har tillgång till den informella hierarkin 

och IP 2 har en vilja och en fräckhet att få igenom just sina frågor. 

 

I en jämförelse mellan den undersökta byråkratiska organisationen och den privata platta 

organisation jag nämnde i inledningen som min före detta arbetsplats finns en stor skillnad i 

hur arbetsplatsen och arbetet är uppbyggt. I en platt organisation är det enklare att få sin vilja 

igenom då det inte finns lika många policys och procedurbeskrivningar som man behöver 

kringgå. I en byråkrati, speciellt som den undersökta organisationen vars hierarki sträcker sig 

genom hela landet, finns många led att föra sin fråga igenom innan den är godkänd.  

 

11. SLUTORD 
Utöver att ha besvarat de frågor jag ställde i början av uppsatsen har det under resans gång 

uppkommit andra intressanta frågor som skulle kunna besvaras i en följande uppsats. Det 

skulle vara intressant att göra en jämförelse på hur de två gruppernas, de på kontoret och de 

ute i verksamheten, situationer och möjligheter till inflytande ser ut. Det skulle även vara 

spännande att undersöka hur en informell hierarki byggs upp och förändras i en byråkratisk 

organisation. Det gäller att föra en diskussion kring huruvida möjligheterna till att använda 

maktstrategierna ser ut för olika individer och grupper i organisationen. Att se möjligheterna 

till makt och inflytande i organisationen ur olika perspektiv.  
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Här går det att göra en jämförelse med Per Månssons bok ”Båten i parken” 80 som tar upp 

sociologins grunder gällande perspektivsyn. Per Månsson talar om en park, där det finns 

gångar och stigar i olika storlekar och varierande sorter av träd och buskar. Detta skulle kunna 

likställas med de strukturer som finns i en organisation, huvudstigen är den officiella hierarkin 

som de flesta går efter samtidigt som det finns mindre stigar och genvägar som representerar 

den inofficiella hierarkin och informell kommunikation. Människorna som rör sig parken 

följer stigarna, många människor går på de stora stigarna, några avviker på mindre gångar 

eller gör helt nya genvägar mellan stigarna. De gör det utifrån olika motivationer och 

gruppdynamiker, en intention. Precis som i parken styrs människor i en organisation av en 

vilja, sedan är det inte alltid alla som hittar alla olika stigar som finns parken. För att få en 

överblick av parken får man se den ur en helikopter, hur parken hela tiden förnyas och 

utvecklas. Det är denna sista vy, helikoptervyn, som jag vill påstå att man måste ha för att på 

bästa sätt tillförskaffa sig makt och inflytande i en organisation. Det gäller att känna till de 

strukturer som finns i organisationen samt att ha en vilja att uträtta något, ett mål. För att 

lyckas bör man även ha en kunskap om hur man ska styra människorna omkring sig in på de 

stigar man vill att de ska gå på och att även vara fräck och modig nog att prova på nya stigar. 

Att skriva den här uppsatsen har gett mig en större förståelse för hur en arbetsgrupp fungerar. 

Kunskapen om de strategier som finns och att det finns olika personer som har varierande 

grad av medvetenhet om dessa strategier har gett mig en ökad förståelse för hur konflikter kan 

uppstå men framförallt hur de kan undvikas. Jag tror att det finns fler människor med hög 

medvetenhet kring de här frågorna än vad man kan tro ute på arbetsplatserna. En ökad 

förståelse bland ledning, chefer och personalvetare för de maktspel som försiggår bakom 

kulisserna i en organisation kan leda till att fler konflikter kan undvikas eller åtminstone 

förutses och därmed tas upp i tid. Som sociolog har det varit intressant att få en ökad insyn i 

hur grupper fungerar, vad om händer när nya människor ska integreras och hur olika grupper 

arbetar på varierande sätt för att skaffa sig makt och inflytande i arbetslivet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Månsson 2000 

42 



 

12. REFERENSER 

12.1 BÖCKER 

Abrahamsson, Bengt. (2000). Organisationsteori – moderna och klassiska perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur. 

 
Abrahamsson, Bengt. Andersen, Jon A. (2000). Organisation. Tredje upplagan. Malmö: Liber 
Ekonomi. 
 

Adelswärd, Viveka. (2002). Prat skratt skvaller och gräl. Helsingborg: Gyllene snittet. 

 

Alvesson, Mats. (2001).Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber ekonomi. 
 

Arvidsson, Stellan. (2003). Utrymme för utveckling, om makt och kunskap när människor 

organiserar utveckling. Stockholm: Intellecta DocuSys. 

 

Arvidson, Peter. Karl Erik, Rosengren. (2002). Sociologisk metodik. Malmö: Liber. 

 

Bang, Henning. (1999). Organisationskultur. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 

Becker, S. Howard. (1998). Tricks of the trade. Chicago: The University of Chicago. 

 

Danermark, Bo. (2004). Samverkan – en fråga om makt. Örebro: LäroMedia Örebro AB. 

 

Davies, Karen. ”Närhet och gränsdragning” (1999) i Mer än kalla fakta, kvalitativ forskning i 

praktiken. Katarina Sjöberg (red). Lund: Studentlitteratur 

 

Dimmlich, Robert. P. (2000). Människan – som individ, gruppmedlem och ledare. Göteborg: 

Dimmlich Mannagement. 

 

Elias, Norbert. (1999). Etablerade och outsiders. Bjärnum: TA-tryck 

 

Franzén, Mats. ”I fråga om makt. Diskurser, resurser, kontexter.” (2005) i Samhällsproblem. 

Ted Goldberg (red). Sjätte upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

43 



 

 

Gaventa, John. ”Makt och deltagande” (1989) i Maktbegreppet. Olof Petersson. (red). 

Stockholm: Carlssons bokförlag. 

 

Goffman, Erving. (2006). Jaget och maskerna. Fjärde upplagan. Norsteds akademiska förlag. 

 

Glöckler, Michaela. (2000). Makt i mellanmänskliga relationer. Berlin: Johannes Mayer & Co 

 

Häger, Björn. (2001). Intervjuteknik. Borås: Centraltryckeriet AB. 

 

Jacobsen, Dag Ingvar. Thorsvik, Jan. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Andra 

upplagan. Lund. Studentlitteratur. 

 

Johansson, Roine. (1997). Vid byråkratins gränser. Lund: Micromax. 

 

Jorgensen, Peter. Rienecker, Lotte. (2002). Att skriva en bra uppsats. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kaufmann, Astrid. Kaufmann, Geir. (2005). Psykologi i organisation och ledning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lukes, Steven. (1974). Power. A radical view. London. 

 

Månson, Per. (2000). Båten i parken. Tredje upplagan. Stockholm: Bokförlaget Prisma. 

 

Månson, Per. ”Max Weber”. (2003) i Klassisk och modern samhällsteori. Heine Andersen & 

Lars Bo Kaspersen (red). Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur 

 

Petersson, Magdalena. (2003). Identitetsföreställningar – performance, normativitet och makt 

ombord på SAS och Air Holiday. Göteborg. Mara förlag. 

 

Swedner, Harald. (1978) Sociologisk metod. Lund: Liber läromedel. 

 

44 



 

Theorell, Töres. (2003). Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan? Stockholm. 

Statens. folkhälsoinstitut. 

 

Weber, Max. (1997). Makt og byråkrati. Oslo: Gyldendal. 

 

Winander, Bo. (1982). Stora beslut fattas, om makt och inflytande i näringslivet. Stockholm. 

Studieförbundet Näringsliv och samhälle. 

 

12.2 INTERNET 

www.alternativmedicin.se/sok/Beh-160.html 

2007-07-25.  

 

www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=5118  

2007-02-13. Liljestrand, Jens. (2005) Fint språk ger status.  

 

www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=1157 

2007-02-12. Liljestrand, Jens. (2004) Brutna psykologiska kontrakt skapar ohälsa. 

 

www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=1152 

2007-02-13. Eriksson, Rolf. (2004) Den som anpassar sig bäst överlever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 



 

13. BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
 
Till vem brukar du vända dig till när något viktigt ska tas upp eller ett beslut ska tas på din 

arbetsplats? 

 

Finns det utrymme och möjlighet på din arbetsplats att gå runt de formella beslutsvägarna för 

att lättare få ett visst resultat i en fråga? 

 

På vilka sätt handlar personer på din arbetsplats för att få sin vilja igenom? 

 

Hur gör du för att påverka din omgivning på din arbetsplats?  

 

På vilket sätt kan du öka ditt inflytande genom att använda olika klädval, sätt att prata och 

vilka du pratar med? 

 

Finns det något speciellt man behöver veta (informella strategier eller tekniker) för att få sin 

vilja igenom i organisationen? 

 

Ge exempel på saker man absolut inte skulle kunna tillåta sig i organisationens kultur? 

 

Vad är viktigt att tänka på om man vill ”få igenom” något i den här organisationen? 

 

Kan du beskriva ett framgångsrikt tillfälle när du lagt fram idéer/fått din vilja igenom? 

Hur gick det till? 

 

Kan du beskriva ett tillfälle då du lagt fram idéer/försökt få din vilja igenom och inte fått 

gehör/bra respons? 

Hur gick det till? 

 

Hur skulle du beskriva en person som du uppfattar har hög status i organisationen? 

 

Hur skulle du göra för att ”sätta dig på tvären” (förhindra att något skall ske)? 
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Vilka egenskaper bör en person ha för att ”stiga i graderna” i den här organisationen? 

 

Vilken typ av klädsel signalerar ”makt” i den här organisationen? 

 

Kan du beskriva en person som du uppfattar som inflytelserik i din organisation? 

Vilka yttre attribut visar personen upp? 

På vilket sätt kommunicerar personen? 

Vilken typ av kroppsspråk använder sig personen av? 

 

Vilka situationer finns det där det finns påverkansmöjligheter? 

 

Kan du beskriva beteende, yttre attribut och kommunikationsmönster hos en person som du 

uppfattar inte lyckas påverka andra (inte ”får sin vilja igenom”)? 
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