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Kalmar 22 maj 2012 
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SAMMANFATTNING	  

TITEL:     ”Kunskap är Min Egenmakt” 

Empowerment Hos Enskilda Individer På Norden  

Machinery 

 

FÖRFATTARE:   Stina Konradsson Nilsson och Lina Sjöbrink 

 

KURS:     Företagsekonomi III – Examensarbete VT 2012, 15 hp. 

 

HANDLEDARE:    Kjell Arvidsson 

 

EXAMINATOR:    Mikael Lundgren 

 

SYFTE: Syftet är att, genom observationer och kompletterande 

intervjuer, studera begreppet Empowerment för att se 

hur dess utveckling i praktiken kan urskiljas och hur 

det kan engagera enskilda individer i en organisation.  

PROBLEMFORMULERING: Hur påverkas individens roll i en arbetsmiljö som 

präglas av Empowerment och vilka andra följder för 

individen kan konstateras?  

 

METOD:     Vi har valt att undersöka Empowerment genom att 

göra en fallstudie på det ledande 

maskintillverkningsföretaget Norden Machinery i 

Kalmar. Vår studie är av kvalitativ form med induktiv 

ansats. Här motiverar vi vårt tillvägagångssätt genom 

att visa på kritisk medvetenhet, avgränsningar som vi 

har gjort samt studiens tillförlitlighet. 
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EMPIRI:  Det empiriska materialet består endast av primär 

datainsamling. Etnografiska observationer har gjorts 

på fyra utvalda individer på Norden Machinery som 

sedan har följts upp med semi- strukturerade 

intervjuer. Individerna har observerats två och två 

eftersom de arbetar på två olika avdelningar, det vill 

säga logistik- samt projektavdelningen. 

TEORI:    Vi har valt teorier som berör vårt ämne Empowerment 

men även närliggande områden såsom; Foucaults 

tankar om makt, Cleggs respektive Godall Jr. 

förklaringar av postmodernismen och den 

psykologiska dimensionen beskrivet av Thomas och 

Velthouse. Teorierna ämnar komplettera den empiriska 

insamlingen men även skapa förståelse och kunna 

relateras till den genomförda fallstudien samt till vårt 

syfte. 

 

ANALYS: Här förenar vi det empiriska materialet vi har samlat in 

med de teorier vi har valt ut. Vårt viktigaste bidrag till 

analysen har varit observationerna då dessa gett oss en 

inblick i arbetet vi annars inte kunnat få endast genom 

intervjuer, exempelvis hur de olika individerna 

hanterar problem som uppstått under arbetets gång. Vi 

diskuterar även individernas uppfattning om initiativ 

liksom möjlighet till påverkan och hur detta kan 

relateras till deras arbetsposition liksom utbildning.  

SLUTSATS: Här presenteras resultatet av den genomförda 

fallstudien. Vår viktigaste slutsats har varit att makt 

liksom egenmakt är begrepp som tolkas olika beroende 

på befattning liksom utbildning. Makt är inget som 

samtliga individer säger sig ha eller vilja utöva, dock 

menar majoriteten att de har egenmakt över sin 



Linnéuniversitetet Kandidatuppsats  Stina Konradsson Nilsson &  
Ekonomihögskolan Företagsekonomi III Lina Sjöbrink, HRM 

   

arbetsroll liksom till en vis del över dess uppgifter.  

Känslan av att besitta inverkan är tydligare hos de med 

en position som inbringar mer flexibilitet.  

NYCKELORD:  Empowerment, Egenmakt, Postmodernism  
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	  	  	  ABSTRACT	  	  
 

TITLE: “Knowledge is my Empowerment” 

 Empowerment Of Individuals At Norden Machinery 

 

AUTHORS: Stina Konradsson Nilsson and Lina Sjobrink 

 

COURSE: Bachelor Thesis at Linneas University Spring 2012, 15 

ETC. 

ADVISOR: Kjell Arvidsson 

 

EXAMINATOR:  Mikael Lundgren 

 

PURPOSE: The purpose is to through observation and 

supplementary interviews study the concept of 

Empowerment to see how its development in practice 

can be identified and how it can engage individuals in 

an organization. 

PROBLEM DEFINITION:  How is the individuals role affected in a work 

environment which is characterized by Empowerment 

and what other consequences for individuals can be 

observed? 

METHOD:  We have chosen to examine Empowerment by doing a 

case study of a leading machine manufacturing 

company; Norden Machinery in Kalmar. Our study is 

qualitative in the form of inductive approach. Here we 

motivate our approach by demonstrating the critical 

awareness, delimitations that we have made and the 

study’s reliability. 
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EMPIRICAL: The empirical material consists only of primary data 

collection. Ethnographic observations were made at 

four selected individuals at Norden Machinery in 

Kalmar, which were followed up with semi-structured 

interviews. The individuals were observed two and two 

because they work in different departments; Logistics- 

and Projects department.  

THEORY: We have chosen theories which concern our subject 

Empowerment but also surrounding areas such as: 

Foucaults theories regarding power, Clegg and Godall 

Jr. descriptions of the postmodernism theory and the 

psychological dimension defined by Thomas and 

Velthouse. The theories intend to supplement the 

empirical data collection but also promote 

understanding and to be possibly related to the 

performed case study as well as to our purpose. 

ANALYSIS: Here we combine the empirical material we have 

collected with the theories we have chosen. The most 

important contribution to our analysis is the 

observations because they gave us a deeper 

understanding of the individuals work situation, which 

we could not have received in the same way from the 

interviews. As an example did we distinguish problem 

solving in practice were not accordant too what the 

individuals said in the interviews. The understanding of 

initiative and the possibility of impact among the 

individuals are discussed and how this could be related 

to their work position as education.  

CONCLUSION: Here we present the results of the performed case study. 

The most prominent conclusion of ours; Power and 

Empowerment is defined differently based on education 
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and position in the organization. Among the individuals 

we have observed and interviewed neither of them like 

to have or practice power. On the other hand does the 

majority say they practice Empowerment, both in their 

own work situation and its work load. The feeling of 

impact is more apparent among the individuals with a 

work position that brings more flexibility.   

KEYWORDS:  Empowerment, Postmodernism  
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1. INTRODUKTION	  
	  

I DETTA KAPITEL BEHANDLAS BAKGRUNDEN TILL UNDERSÖKNINGSFRÅGAN OCH 

PROBLEM SOM FINNS INOM OMRÅDET. STUDIENS SYFTE PRESENTERAS, LIKASÅ 

AVGRÄNSNINGARNA SOM HAR GJORTS FÖR STUDIEN OCH DEFINITIONER AV VIKTIGA 

BEGREPP. 

1.1	  BAKGRUND	  	    
Empowerment är ett aktuellt fenomen som allt fler organisationer världen 

över har intresse för. De senaste 30 åren har flertalet artiklar belyst 

Empowerments betydelse för individen i en organisation. Nedan följer en 

beskrivning av begreppets utveckling till hur det yttrar sig i dagens 

arbetssammanhang.  

Begreppet Empowerment har blivit ett globalt fenomen som syftar till ett icke 

traditionellt mönster i Human Resource och organisationsbeteenden (Kanter, 1983; 

Thomas & Velthouse, 1990; Speitzer, 1995). Makt och inflytande fördelas numera 

mellan såväl managers som anställda. Organisationer idag strävar efter att flytta ett 

steg ifrån den centraliserade formen av makt, för att uppnå en mer decentraliserad 

struktur. Detta är ett fenomen som sker i flertalet organisationsmiljöer och som 

hanteras inom Human Resources arbete. Förr ansågs det vara enkelt ett rutinarbete 

men  i nutid genererar det drastiska arbetsmiljöförändringar.   

Flera av dagens organisationer agerar genom att följa den decentrialiserade 

strukturen, vilket innebär omfattande strategiska omorganisateringar liksom 

förändringar inom personalen och organisationens struktur. Empowerments 

utveckling har bidragit till att dess föreställning separeras utifrån flertalet olika 

aspekter som påverkar dess komplexitet (Yoon, 2001). Uppfattningen av 

Empowerment har under dess utveckling bidragit till ett stort ökat inflytande på de 

olika delarna i en organisations sfär; främst motivationen men även möjligheten till 

att förändra miljön (Kanter 1983; Spreitzer 1995; Thomas & Velthouse 1990; 

Erstad, 1997; Yoon, 2001)  
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Enligt Cunningham (1996) har Empowerment sitt ursprung i den sociala och 

pedagogiska psykologin för att strukturera och kontrollera den enskilde individens 

nyckelresurser i sitt liv. Empowerment kan uppfattas som ett sätt att öka 

medarbetarnas engagemang med en friare och modernare strategi, vilket ersätter 

äldre styrformer såsom Taylorismen där fokus var att kontrollera personalen 

(Cunningham et. al., 1996).  

Idén att öka medarbetarnas engagemang kommer ursprungligen från Japanerna och 

deras sätt att fokusera på inflytande bland personalen (Cunningham et. al., 1996). Vi 

betraktar Empowerment som ett modebegrepp, då vi ser att medarbetarnas attityder 

och beteende har kommit att få större betydelse i dagens organisationer. 

Begreppet Empowerment kan översättas till egenmakt på svenska, vilket brukar 

uppfattas som något positivare än ordet makt i sin rena form. Foucault (1979/1980) 

hävdar att makt finns överallt och påverkar oss både omedvetet och medvetet, vilket 

gör att det inte går att frångå dess inverkan. Ordet makt är dock ett laddat ord och 

har en diger komplexitet vilket gör att alla inte självfallet vill förknippas med det i 

en arbetssituation eller som dess innehavare (Greasely et. al., 2008). Empowerment 

får dock ofta positiva reaktioner och är något som de flesta önskar vara försedda 

med. 

1.2	  PROBLEMDISKUSSION	   
I majoriteten av de artiklar liksom litteratur vi har läst framställs Empowerment, 

både i teorin men också i praktiska exempel, som positivt. Fördelar och olika 

meningar belyses men negativa konsekvenser/följder av fenomenet är färre. Kanske 

beror detta på att Empowerment som begrepp liksom i praktiskt utövande har olika 

betydelser och innebörd från organisation till organisation, från teoretiker till 

teoretiker? Vi har läst och tagit del av en mängd beskrivningar av Empowerment 

och har funnit att majoriteten av dessa associerar Empowerment med makt; 

egenmakt. Egenmakt ger associationer till att den egna individen inspirerar och 

ansvarar för sin roll, men är realiteten sådan?  

 

Makt är enligt det postmoderna synsättet något som bör cirkulera och fungerar som 

en kedja och inte utspritt lite här och där (Foucault, 1979/1980; Palmer & Hardy, 

2000). Två betydelsefulla faktorer som kommer från implementeringen av 
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Empowerment på en arbetsplats, på så väl individ- som organisationsnivå, är 

decentraliseringen liksom dess ansvarsfördelning (Yeung, 2000).   

Organisationer är i ständig förändring utefter rådande konkurrens och som i sin tur 

påverkar en höjd eftersträvan mot kundfokus. Detta kan bidra till positiva effekter 

som baseras på flertalet grunder: dels att medarbetarna känner sig mer effektiva i 

sitt arbete men också friare med sina arbetskollegor (Quinn & Spreitzer, 1997). 

Införandet av Empowerment får personalen att känna sig mer innovativa, 

riskbenägna och att vara en del i ett led mot utveckling av ledarskapsförmågor, där 

inflytande och rapportering är en del av arbetet. En organisation som önskar 

effektiva, innovativa och kompetenta medarbetare bör enligt Quinn et al. eftersträva 

Empowerment.  

Empowerments popularitet har vuxit fram utifrån organisationers rädsla för att 

förändringar i organisationsmiljön skall få konsekvenser av upplevd osäkerhet, 

tidspress och arbetsbörda bland personalen som i sin tur yttrar sig i maktlöshet och 

utbrändhet. En annan förklaring till varför Empowerment har blivit allt mer allmänt 

praktiserat kan vara att det anses vara den effektivaste metoden för att höja 

motivationen och samtidigt motverka ohälsoproblem (Yoon, 2001). Detta görs 

genom öppenhet och förståelse av organisationens mål och vision. Quinn och 

Spreitzer (1997) samt Savery och Luks (2001) har samma tankar kring varför makt 

bör fördelas mellan chef och medarbetare; för att förena förhöjd prestation hos såväl 

individen som organisationen samtidigt som individen tillfredsställer personliga 

mål. Vi frågar oss om fördelningen av makt ett sätt att undvika negativa 

konsekvenser eller tillför det istället andra oförutsedda konsekvenser?  

Den postmoderna synen (Foucault, 1979/1980; Palmer & Hardy, 2000) skiljer sig 

gentemot andra synsätt då den pekar på Empowerments komplexa baksida; att det 

inte är självfallet att en anställd önskar mer ansvar eller att denne känner sig mer 

involverad efter en förändring. De postmoderna teoretikerna menar att makten 

istället har förskjutits i form av delegation till andra men att de som är längts ner i 

hierarkin fortsatt inte har något större inflytande (Palmer & Hardy, 2000). Det 

postmoderna synsättet hävdar dock att vissa individer ser de positiva effekterna av 

Empowerment: att kunna identifiera sig, känna meningsfullhet, variation och höjt 
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värde i sin roll som anställd. Är detta motivationshöjande och något som får 

individen till att ta mer ”egenmakt” över sin roll? 

Genomgående i flertalet studier och artiklar som är publicerade nämns fyra 

variabler som är delar av den psykologiska definitionen: meningsfullhet, 

kompetens, självbestämmande samt påverkan (Thomas & Velthouse, 1990). Dessa 

variabler är alla motivationsfaktor som anses vara värdeskapande (Thomas and 

Velthouse, 1990), ge ökad självkänsla till att prestera (Bandura, 1989) men även 

som ett inflytande av arbetets utformade (Ashforth, 1989).   

 

I dagens samhälle har utmattningssymtom blivit en av våra vanligaste 

folksjukdomar och syns allt oftare på arbetsplatser. Managers ansvarar för att guida 

med verktyg där individen kan utforska nya roller/positioner utifrån Empowerment, 

vilket bör göras antingen i gruppsammanhang eller till den enskilde. Stress 

tillsammans med bristfällig kommunikation (Lawler et. al., 1992) är ett allt 

vanligare problem som kan uppfattas bland såväl organisationen som hos individen 

på en arbetsplats (Cunningham et. al, 1996). Detta kan yttra sig i brist av initiativ 

och prestationer (Kanter, 1984). Loscocco och Spitze (1990) uppfattning styrker 

resonemanget ovan då de menar att stress är en av de vanligaste faktorerna som kan 

uppstå då arbetstillfredsställelse inte upplevs. Dock kan den upplevda stressen yttra 

sig olika hos män respektive kvinnor. Stress kan relateras till minskad 

arbetstillfredsställelse hos individen och detta i sin tur kan urskiljas i ökade 

hälsovårdskostnader, oförmåga att prestera samt produktivitetsförluster för 

organisationen (Murphy, 1995). 

Samtliga av ovanstående teoretiker menar att Empowerment har stor betydelse för 

arbetsplatsen. Detta yttrar sig i det individuella beteendet men även socialt och ur ett 

miljöperspektiv. Empowerment är med andra ord ett begrepp med vidd, som kan 

studeras utifrån olika perspektiv; såväl med negativa som positiva effekter. I den här 

uppsatsen har vi valt att fokusera på Empowerment betydelse för individen i 

organisationssammanhang. De olika delarna av Empowerment påverkar med all 

säkerhet varandra och kan därför bli omöjliga att utesluta i vissa sammanhang men 

individen är dock i fokus i denna uppsats. Då vi finner att Empowerment är ett 

aktuellt begrepp som mestadels får positiva reaktioner vill vi undersöka om det även 

förhåller sig likadant i realiteten. För att kunna få en mer mångtydig uppfattning av 
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hur Empowerment kan yttra sig vill vi studera några utvalda individer på ett 

etablerat företag. Vårt intresse riktar sig främst till att se hur och i vilken grad 

Empowerment påverkar individens arbetsprestation, motivation, tillfredställelse och 

initiativtagande. Detta för att sedan kunna jämföra det empiriska materialet med 

teorier, som styrker eller kanske ger en annan bild av hur Empowerment ter sig i 

praktiken. 

1.3	  PROBLEMFORMULERING	   
Hur påverkas individens roll i en arbetsmiljö som präglas av Empowerment och 

vilka andra följder för individen kan konstateras?  

1.4	  SYFTE	   
Syftet är att, genom observationer och kompletterande intervjuer, studera begreppet 

Empowerment för att se hur dess utveckling i praktiken kan urskiljas och hur det 

kan engagera enskilda individer i en organisation. 
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2.	  	  METOD	   	   	   	   	   	   	  	   	    
VI KOMMER I NEDANSTÅENDE KAPITEL REDOGÖRA FÖR VILKA FORMER 

FORSKNINGSMETODIK VI HAR ANVÄNT OSS AV I VÅR STUDIE FÖR ATT NÄRMA OSS 

VÅR PROBLEMFORMULERING SAMT SYFTE. VI KOMMER ATT MOTIVERA OCH 

ARGUMENTERA KRING VAL AV FORSKNINGSMETOD, BLAND ANNAT VÅRT VAL AV 

EMPIRIINSAMLING GENOM ETNOLOGISKA OBSERVATIONER MED KOMPLETTERANDE 

SEMI-STRUKTURERADE INTERVJUER. VI KOMMER ÄVEN ATT VISA PÅ KRITISK 

MEDVETENHET I FORM AV SÅVÄL AVGRÄNSNINGAR SOM I STUDIENS 

TILLFÖRLITLIGHET.  	  

2.1	  FORSKNINGSANSATS 
Vi har i första hand utgått från det empiriska materialet vi har samlat in genom 

etnografiska observationsstudier och semi- strukturerade intervjuer. Därefter har vi 

funnit relevanta teorier som kan kopplas till det empiriska underlaget, för att sedan 

tillsammans utgöra en grund för analys. Den induktiva ansatsen går ut på att, utan 

förväntningar, samla in relevant underlag för att sedan finna teorier som styrker 

eller motsäger det insamlade materialet. Syftet med detta är att inte begränsa den 

information som samlas in på fältet utan i stället vara öppen för olika intryck och 

inte bli begränsad av teorierna (Jacobsen 2009). Dock har vi under tidigare kurser 

på Human Resource Management programmet berört begreppet Empowerment och 

därav vill vi inte påstå att vi ställer oss helt opåverkade inför den empiriska 

insamlingen. Vi ser dock fortfarande att den induktiva forskningsansatsen är det 

som stämmer bäst överens med vårt angreppssätt.  

 

Det induktiva angreppssättet kan även styrkas av DePoy och Gitlin (1999) som 

förklarar att det induktiva tänkandet är det som främst används inom den kvalitativa 

referensramen. Detta kan ses som en kognitiv aktivitet där en process utvecklas ur 

observationer eller enskilda fall av fenomen. Forskaren vill finna en sanning, 

baserat på undersökningsindividernas uppfattning, med andra ord sett ur deras 

perspektiv. På så sätt styr teorin inte den insamlade datan utan indikerar snarare 

vilka teorier som kan vara betydelsefulla och därefter kan relevanta teorier kopplas  

till det empiriska materialet. DePoy och Gitlin (1999) ser den empiriska 
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insamlingen som en utgångspunkt där forskaren utvecklar teorier för att; uppfatta, 

klarlägga och ge betydelse åt sociala och handlingsmässiga mönster. Vi har valt att 

redovisa empirin för teorin i uppsatsen utifrån Depoy och Gitlins (1999) argument. 

Vi anser att empirin är kärnan i vår uppsats och att den ger förståelse till teorin och 

dess innehåll.   

2.2	  FORSKNINGSMETOD 
Vår studie av Empowerment kan ses som kvalitativ då vi betonar individernas 

uppfattning och upplevelse av Empowerment (Jacobsen, 2002). En tolkning av den 

verkliga situationen genomförs utifrån observationsstudier där försök att tolka den 

verkliga, ontologiska miljön görs (Jacobsen, 2002).   

Jacobsen (2002) förklarar att kvalitativa studier kan genomföras genom att använda 

bland annat ”öppna samtal” kring ett ämne mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Denna metod har vi använt oss av då vi valde att ha teman och inte ställa direkta 

frågor. Kvalitativ forskning har dock enligt Bryman och Bell (2010) fått kritik för 

att vara subjektiv. Fallstudien kommer med all sannolikhet att präglas av 

subjektivitet, därför bör dess trovärdighet ifrågasättas och analyseras (Bryman & 

Bell, 2010). Vi är medvetna om att vår fallstudie är färgad av vår subjektivitet och 

har därför varit mycket noga med att skilja på vad vi själva har observerat och vad 

individerna själva säger. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver den kvalitativa 

forskningen som ”en tolkande, naturalistisk syn på världen” utifrån att forskaren 

försöker tolka/förstå fenomen i den naturliga omgivningen och dess innebörd 

människan ger dessa fenomen. Observationerna var ett sätt för oss att få en 

uppfattning om individens situation vilket innebär att dessa är utifrån vårt 

perspektiv även om vi har försökt att vara neutrala. Vi är medvetna om att även 

intervjuerna är subjektiva då individerna har utgått ifrån sig själva. Subjektiviteten 

är inte heller något vi vill bortse ifrån då vårt syfte är att se hur Empowerment kan 

urskiljas och engagera de enskilda individerna i en organisation. Vi ser att vårt syfte 

kan uppnås genom att nyttja subjektiviteten men ändå ha i åtanke att det inte leder 

till någon entydig sanning.  
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2.3	  FALLSTUDIE 

Vi har valt att utgå från Jacobsens (2002) förklaring av fallstudie som enligt honom 

själv kan beskrivas som ett ”case” där ett eller ett fåtal fall av föremål/individer 

ingår i djupare studier. Jacobsen (2002) påstår att det är till fördel att hellre gå in på 

djupet i ett fall och kunna presentera en djupare analys, än att skrapa på ytan på 

flertalet fall. Vi är medvetna om att fallstudien är begränsad till tid och rum 

(Jacobsen, 2002) och att resultatet av vår empiriinsamling kunde ha sett annorlunda 

ut en annan dag, månad etcetera och därför har en viss betydelse för resultat vi 

kommer att presentera.  

Jackobsen (2002) påpekar fallstudiers problematik, som även belyst av andra 

forskare, eftersom det finns en oenig och oklar gemensam uppfattning om vad ett 

case är. Med hänsyn till ovanstående problematik har vi i vår studie valt att 

definiera de individer som vi har observerat liksom intervjuat utifrån vad Jacobsen 

(2002) kallar absoluta enheter. Eftersom vi inte har undersökt kollektiva enheter 

inom organisationen, ansåg vi att definition av absoluta enheter passade vår studie 

bäst då den ser till den enskilde individen och inte till grupper. Dock är vi medvetna 

om att de enskilda individerna ingår i olika enheter inom organisationen och att 

detta kan ha en viss betydelse för vårt syfte. Därav har vi även haft Jacobsens 

(2002) beskrivning av absoluta enheter i beaktning under våra observationer, 

intervjuer samt under bearbetningen av empiri och analys. Det är kontexten av ett 

fenomens utveckling alternativt speciell händelse som vi har studerat i vår 

fallstudie. Jacobsen (2002) framhäver fallstudiers komplexitet utifrån dess innehåll 

av ett stort antal variabler som är intressanta att studera. Vi har i vår studie varit 

medvetna om detta och valt att avgränsa oss till den enskilde individens arbete och 

beteende för att få en djupare förståelse samt för att kunna besvara vårt syfte.   

Vi valde att kontakta Norden Machinery i Kalmar efter att vi hört från andra 

studenter på Linnéuniversitetet att de är trevliga samarbetspartners och ett intressant 

företag. Företagets trevliga bemötande mot studenter bekräftades bland annat då vi 

tog första kontakten med företaget via telefon och fick en positiv reaktion på vår 

förklaring av vår då planerade studie. Norden Machinery är världsledande i att 

producera maskiner som fyller olika slags tuber, främst inom; kosmetika, tandkräm  

och läkemedel. Huvudkontoret är beläget i Kalmar och startades 1934 av Kruger-
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koncernen. Företaget tillhörde tidigare Swedish Match och huvudkontoret fanns då i 

Stockholm. När det sedan blev uppköpt av Arenco förflyttades det till Kalmar och 

är idag privatägt av italienska COESIA. Idag har företaget 185 anställda i Kalmar 

och totalt 225 stycken globalt. Norden Machinerys fördel i konkurrensen är att de 

har mycket kompetenta ingenjörer som har gjort dem ledande kompetensmässigt. 

Maskinerna är konstruerade och byggda efter kundens önskemål och är därför också 

möjliga att bygga på efter hand. Norden Machinery har kunder över hela världen 

och erbjuder dem alla support och underhåll I tillägg till ovan beskrivning ansåg vi 

att Norden Machinerys geografiska läge var till fördel både för oss personligen då vi 

studerar i Kalmar men också till synes för Linnéuniversitet i Kalmar. Att Norden 

Machinery ursprungligen är medelstort, svenskägt företag på den internationella 

marknaden ansåg vi även vara intressant. 

2.3.1	  INSAMLING	  AV	  EMPIRI 

Det empiriska materialet har samlats genom primärdata i form av 

observationsstudier samt intervjuer med fyra utvalda individer på en arbetsplats 

(Jacobsen, 2002). Då vi inte anser att könet på individerna har någon betydelse för 

undersökningen, har vi valt att benämna dem med könsneutrala hen. Urvalet av de 

individer som deltagit i den etnografiska forskningen valdes i samråd med Hr-

ansvarige på företaget. Den Hr-ansvarige diskuterade lämpliga kandidater med oss 

och kom sedan, utefter våra framförda önskemål, fram till fyra stycken som hen 

fann lämpliga för studien. De individer som observerats blev naturligtvis tillfrågade 

först och sedan informerade om detta men vi gav dem inte någon större insikt i 

studiens syfte, då vår önskan var att de skulle vara neutrala och agera som vanligt.  

Det empiriska materialet som består av etnografiska observationsstudierna liksom 

semi-strukturerade intervjuer med de utvalda individerna. Intervjuerna skedde efter 

observationerna, för att låta individen förklara sin uppfattning, oberoende av 

observationerna, av Empowerment på arbetsplatsen. Öhlander (1999) menar att 

intervjuer är ett sätt att komma åt de inre världarna, i detta fall beträffande 

begreppet Empowerment. Observationsstudierna avser i stället de yttre världarna, 

genom att betrakta Empowerment från ett utomstående perspektiv.  

Det empiriska materialet har sedan relaterats till teorier som vi ansett vara relevanta 

utifrån vår primärdata. Den insamlade primärdatan relateras sedan till varandra och 
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utgör grunden för analys och slutsats. Eftersom vi inte fått tillgång till någon form 

av statistik, dokument etcetera i våra observationer eller i intervjuerna har vi inte 

någon sekundärdata (Jacobsen, 2002). Primärdatan uppgår till över 60 sidor 

sammanställd data ifrån såväl observationerna som intervjuerna med de fyra 

individerna samt den Hr-ansvarige. Vi har valt att inte bifoga dessa, då de kan 

innehålla känslig information om företaget liksom personerna och som inte är 

intressanta för studien. Vi anser oss ha påvisat vad som har varit mest relevant 

liksom intressant i såväl observationerna som intervjuerna i vårt empirikapitel.  

2.3.1.1	  PRESENTATION	  AV	  URVALSINDIVIDER 

2.3.1.1.1	  PERSON	  1	  

Person 1 är civilekonom och arbetar idag på Norden Machinerys avdelning för 

logistik. Arbetsuppgifterna består av att sköta leverans och fakturering av 

reservdelar globalt.  Har arbetat på företaget sedan i slutet på 2000-talet. 

2.3.1.1.2	  PERSON	  2 

Person 2 har en humanistisk gymnasieutbildning samt läst en ett- och ett halvt års 

utbildning i ekonomi. Arbetar på avdelningen för logistik och sköter dagligen 

arbetsuppgifter som har med frakt och leverans av reservdelar att göra. Har arbetat 

på företaget sedan i slutet på 2000-talet.  

2.3.1.1.3	  PERSON	  3 

Person 3 är civilingenjör och har arbetat på företaget sedan 1970-talet och har under 

dessa år haft ett antal olika befattningar liksom arbetsuppgifter. Är idag 

projektingenjör på förtaget och hens främsta uppgift är att vara en koordinator 

mellan kunden och företaget under projektets gång.  

2.3.1.1.4	  PERSON	  4 

Person 4 har arbetat på förtaget sedan 1970-talet och har en humanistisk 

gymnasieutbildning samt ett- och ett halvt års utbildning i ekonomi. Har arbetat 

inom olika avdelningar och är idag Projekt Coordinatior. Arbetsuppgifterna består 

av att ansvara för processen i olika projekt.  

  



Linnéuniversitetet Kandidatuppsats  Stina Konradsson Nilsson &  
Ekonomihögskolan Företagsekonomi III Lina Sjöbrink, HRM 

   11 

2.3.1.2	  OBSERVATIONER	  

Genom att observera fyra individer och sedan intervjua dem, är det individens syn 

på Empowerment som vi får ta del av. Detta är ett medvetet val vi har gjort då vi 

anser att Empowerment i en organisation undersöks mest riktigt och sanningsenligt 

om vi utgår från individens perspektiv. De observationer som har genomförts är av 

etnografisk karaktär då fyra utvalda individer har studerats under ett tillfälle vardera 

på fem timmar. Etnologiskt fältarbete innebär enligt Kaijser och Öhlander (1999) att 

arbetet/observationerna sker utifrån verkligheten i den organisation som studeras. 

Utfallet blir därför sällan som planerat då oförmodade företeelser ofta tillkommer. 

Dessa företeelser kompletteras/ anpassas sedan till den pågående 

undersökningsprocessen. Pragmatisk systematik är hur, vad och varför i 

kombination med improvisation, intuition och kreativitet, som är en del av 

vetenskapen (Kaijser & Öhlander, 1999) 

 

Syftet med observationerna var att studera individernas vardag på arbetsplatsen 

genom att iaktta, notera och anteckna olika företeelser. Enligt Kaijser och Öhlander 

(1999) skall så mycket som möjligt observeras; platser, objekt, klädsel, beteenden 

etc. så att observationerna blir detaljrika. Dessa noteringar skall ske diskret så att 

individerna inte känner sig obekväma. Observationerna har genomförts öppet, det 

vill säga att individerna var medvetna om att de observerades.  De individer som 

studerats fick dock endast information om att de skulle observeras och ombads att 

bete sig som vanligt. Detta för att få en verklig och neutral uppfattning av 

individens agerande i organisationen. Detta kan förklaras med Bryman och Bells 

(2010) beskrivning av enkla observationer där observatören inte vill påverka eller 

influera individerna som observeras samt deras arbetsmiljö. Givetvis är vi medvetna 

om att vår existens med all sannolikhet påverkade individen men vi hoppas att 

denna påverkan minskade efter en stund. Efter observationerna hade vi en 

uppföljning med varje individ i form av en intervju. Vi var medvetna om det etiska 

förhållningssättet samt att det var ett visst beteende vi studerade hos Norden 

Machinery. Vi har förståelse för att viss information inte skall spridas utanför 

Norden Machinery eftersom det kan vara till fördel för deras konkurrenter etcetera. 

Därav har vi valt att sålla bland information vi noterat vid observationerna (Pripp i 

Kaijser & Ölander, 1999). 
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Vid första mötet på Norden Machinery med HR-ansvarig tilldelades vi våra 

observationsindivider. Den HR-ansvarige önskade att vi skulle observera en enhet 

inom organisation där kommunikationen inte ansågs vara problemfri. Den HR-

ansvarige uttryckte att hen var intresserad av att veta om vi som utomstående kunde 

se samma misskommunikationsmönster som hen gjorde. Detta påverkade givetvis 

oss i vår observation av dessa två personer då vi var medvetna om en underförstådd 

förväntan från HR-ansvarige om att vi skulle ”lägga märke till” något (Pripp i 

Kaijser & Ölander, 1999). Denna omedvetna påverkan från företaget i vår 

observationsstudie har givetvis fått effekten att vi ”letat” efter 

kommunikationsproblem mellan de två individerna men också mellan andra inom 

administrationen. Detta beteende från vår sida kan ha gett observationsstudierna 

såväl positiva som negativa effekter i form av högre medvetenhet gällande 

individernas verbala kommunikation men också kroppsspråk. Å andra sidan kan 

detta ha fått konsekvensen att vi missat andra företeelser som kunde ha varit 

väsentliga för våra observationer.  

 

Vi var under observationerna själva deltagande genom verbal kommunikation med 

våra observationspersoner för att få en förståelse för deras arbetsuppgifter och 

beteende. Detta på grund av att vi inte hade någon förkunskap om deras 

arbetsuppgifter. Vi ansåg att detta var viktigt då vi endast observerade varje individ 

i fem timmar och annars inte skulle få en förståelse för deras arbete. Med undantag 

av att vi efterfrågade information gällande individernas arbetsuppgifter, förhöll vi 

oss som icke deltagande under den resterande tiden av observationerna (Bryman & 

Bell, 2010). Eftersom vi inte hade alltför stor kunskap om arbetsplatsen valde vi att 

använda oss av ostrukturerade observationer, detta för att kunna notera all form av 

beteende och för att undgå att missa något som skulle kunna vara väsentligt för 

studien (Bryman & Bell, 2010). Vi är medvetna om att individernas känslor för 

arbetet och dess uppgifter kan vara komplexa att tolka då vi inte känner 

vederbörande personligen. Därför valde vi att undersöka detta närmare i 

intervjuerna för att kunna stärka eller stryka intryck vi fick under observationerna 

(Ölander, 1999). 
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Etiska riktlinjer är viktiga att följa och vara medveten om i observationsstudierna, 

framförallt det individskyddskrav som kan delas in i fyra delar: informations-, 

samtyckes-, konfidentiellitets- och nyttjandekravet (Pripp i Kaijser & Ölander, 

1999). Vi är medvetna om att vi fick en privat bild av de observerade personerna 

under tiden vi var där och framförallt under lunchen vi åt tillsammans. Vi har valt 

att inte värdera in något av den informationen eller de intryck vi fick under lunchen 

med hänsyn till konfidentiellitetskraven liksom nyttjandekravet. Den förstnämnda 

innebär att all information om personuppgifter och dylikt skall hanteras 

konfidentiellt och den andra att allt personligt material endast skall användas om det 

är relevant för forskningssyftet. Gällande det informationskrav som finns har vi 

förhållit oss till att informera observationspersonerna om vad forskningen handlar 

om generellt, men inte detaljerat om vad vi studerar för att kunna få en så rättvis- 

liksom ”normal” bild som möjligt. Vi gav efter första mötet med HR-ansvarige 

denna information till observationsindividerna som då fick möjlighet att avstå från 

att bli observerade. Vi ansåg att det var viktigt för vår studie och dess relevans att vi 

fått samtycke från de berörda individerna personligen och inte endast genom HR-

ansvarige. Vi informerade dem också om att de kommer ha ett fingerat namn i 

studien.  I och med att observationsstudiens tid är begränsad valde vi att inte 

informera om den efterföljande intervjun eftersom vi inte ville att detta skulle 

påverka deras arbetsprestation eller få dem att känna sig obekväma (Pripp i Kaijser 

& Ölander, 1999). 

2.3.1.3	  INTERVJUER	   

De etnografiska observationerna som gjordes har följts upp med kvalitativa 

intervjuer med samma fyra individer. Detta för att i analysen kunna jämföra vad vi 

har observerat med vad vederbörande har sagt i intervjun. Kvalitativa intervjuer 

kännetecknas enligt Bryman och Bell (2010) av öppna frågor som ger 

intervjupersonen utrymme att utveckla svaren. Den som intervjuar har möjlighet att 

lägga till intervjufrågor, ställa följdfrågor eller ta bort frågor som inte längre känns 

relevanta (Bryman & Bell 2010). Wiss och Ödlund (1999) förklarar att en öppen 

intervju främst kännetecknas av att svaren alltid är fria men trots detta kan frågorna 

vara standardiserade.  

Intervjufrågorna är utformade på ett sådant sätt att de skall vara lätta och tydliga att 
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förstå. Bryman och Bell (2010) menar att frågorna skall vara relevanta och kunna 

utgöra en bas för reflektion. Vi hade detta i åtanke då vi utgick från vårt syfte och 

problemfrågeställningarna när vi utformade temat och frågeställningarna för 

intervjuerna. Fägerborg (1996, i Kaijser och Öhlander, 1999) beskriver själva 

intervjun som ett socialt samspel där det, till skillnad från observationsstudierna där 

endast de yttre världarna syns, går att nå individens inre världar. Intervjuaren har 

därför ett stort ansvar som vi var väl medvetna om och respekterade. Samtliga 

intervjuade individer är anonyma då vi värnar om deras integritet och inte ser någon 

anledning att nämna dem vid namn. 

Vi anser att Bryman och Bells (2010) förklaring av semi-strukturerade intervjuer 

stämmer väl överens med utformandet av våra frågeställningar. Bryman och Bell 

(2010) har en bra definition av utformandet som vi valt att utgå ifrån då vi inte har 

funnit några andra lämpliga förklaringar av angreppssättet.  I den semi- 

strukturerade formen av intervjuer utgår forskaren (Bryman och Bell, 2010) från 

olika teman som intervjupersonen sedan har stor frihet att utforma/svara på efter 

egen uppfattning. Detta innebär, enligt Bryman och Bell (2010) att intervjuaren 

sätter upp olika teman som intervjupersonen sedan kan besvara på ett fritt och 

personligt sätt.  

Den semi-strukturerade intervjuformen används för att svaren inte skulle bli alltför 

ostrukturerade och vi har utgått från olika teman vi anser är relevanta. Utifrån dessa 

teman har vi sedan ställt öppna frågor, där intervjupersonerna har fått svara och 

reflektera fritt. På de första frågorna önskade vi endast få korta svar, då dessa endast 

är bakgrundsfrågor för att vi skall få en klarare bild av personen. På resterande 

frågor önskade vi utförligare svar och på flera av dessa frågor har intervjupersonen 

fått gradera sitt svar utifrån en ett- fem skala och sedan motivera detta. Vi tror att 

genom att vi lät intervjupersonerna gradera vissa påståenden, kommer detta att 

underlätta när vi sedan jämför de olika svaren/graderingarna mellan individerna, i 

analysen. Vidare anser vi att vi lämnade tillräckligt stort utrymme för individen att 

själv motivera och reflektera över den gradering hen gjort. Syftet med 

intervjufrågorna är att individen skall få möjlighet att svara fritt samtidigt som vi ser 

det nödvändigt att upprättat en standard för att kunna se samband mellan svaren, 

observationerna och teorierna.  
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Intervjufrågorna är utformade på ett neutralt sätt för att undvika påverkan och 

ledande svar från intervjupersonen. Wiss och Ödlund (1999) liksom Fägerborg 

(1996) i Kaijser och Öhlander (1999) menar att ledande frågor kan förvränga 

resultatet. Utifrån Wiss och Ödlunds (1999) uppdelning av subjektivitet och 

objektivitet i utförandet av intervjun, kan vi konstatera att intervjun till största del är 

subjektivt utformad. Detta då det är individens uppfattning i form av; känslor, 

förhållningssätt och uppförande vi är intresserade av att studera. Wiss och Ödlund 

(1999) menar att subjektiviteten kan göra att individen utesluter viss 

data/information och framhåller annan data/information, som kan bidra till att 

individens svar inte är helt sanningsenligt. Vi har beaktat detta och ser att 

subjektiviteten tycks vara oundviklig då vårt syfte är att studera just individens 

uppfattning av Empowerment. Genom att vi låtit individen själv uttrycka sin syn på 

graden av Empowerment, ser vi att det så nära ”sanningen” vi kan komma för att 

uppnå vårt forskningssyfte. 

Intervjuerna ägde rum på arbetsplatsen där de intervjuade arbetar. Vi fick tillgång 

till ett privat rum, där vi satt ostört. Fägerborg (1996) i Kaijser och Öhlander (1999) 

beskriver att det är viktigt med en lugn och ostörd miljö för intervjun särskilt om 

intervjun spelas in, vilket även Wiss och Ödlund (1999) styrker. Samtliga intervjuer 

är inspelade för att inget av det som sades skulle missas eller feltolkas. En av oss 

intervjuade och den andra antecknade och noterade ansiktsuttryck, gester och andra 

uttryckssätt. Intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera. 

2.3.2	  Insamling	  Av	  Teoretisk	  Litteratur 
Insamlingen av teoretiskt material har främst skett genom artikelsökningar på 

Linnèuniversitetets bibliotekshemsida via databaserna: Emerald, EBESCO, LIBRIS 

och OneSearch Beta. De sökbegrepp som främst använts är Empowerment, 

Empowerment i organisationer, Individ / Individual Empowerment, Empowerment 

in organizations, Employee Empowerment, Psychology Empowerment, Individual 

Psychology Empowerment. Vi har även använt oss av sökord som Postmodernismen 

och flertalet gånger har vi sökt på författarna till artiklarna som vi har läst. Detta är 

sökord som vi själva funnit relevanta samt som återkommit i flertalet av de artiklar 

vi har läst. Vi anser att det i vissa fall har varit lättare att söka direkt på författarens 

namn och sedan leta efter artiklar, då vi fått mer specifika träffar genom detta. 
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Självfallet har vi använt oss av andra sökord men de ovanstående är de som har gett 

bäst utfall i databaserna. Vi har även använt oss av litteratur som i majoriteten av 

fallen fjärrlånats från andra bibliotek i landet, då dessa inte funnits tillgängliga i 

Kalmar eller Växjö. I vårt teoriavsnitt har vi valt att utgå från återkommande 

författare/teorier i flertalet artiklar/litteratur som vi läst och som vi anser vara 

intressanta för vår studie.  Vi har valt att utgå från vår primärdata, empirin, i vårt val 

av teorier eftersom vi genomfört en kvalitativ studie. Valet av teorier har varit av 

stor betydelse då vi vill kunna beskriva och ge en klarhet utifrån vårt syfte liksom 

problemformulering.  

2.4	  BEARBETNING	  	  

2.4.1	  BEARBETNING	  AV	  OBSERVATIONER 
Öhlander (1996) i Kaijser och Öhlander (1999) menar att observatörens redskap är 

minnet samt anteckningar. Vi studerade en person åt gången och antecknade allt 

som kändes relevant i förhållande till studien., dock med hänsyn till individernas 

integritet och anonymitet. När observationerna var klara sammanställde vi dem med 

en gång, då minnet fortfarande var färskt. Vi dokumenterade allt vi fann relevant 

och det inkluderar såväl miljön liksom personerna och deras beteende. Vi har 

antecknat i kronologisk ordning, genom att notera klockslag och platser under 

dagens gång. Vi har varit noga med att skilja på tankar, sådant som 

observationspersonen sagt och det vi själva har tänkt samt reflekterat över. 

Enligt Öhlander (1996) i Kaijser och Öhlander (1999) är observationsstudierna 

alltid subjektiva då det är betraktarens syn som presenteras. Vi är medvetna om 

detta och var därför noga med att anteckningarna och tankarna presenterades på ett 

likvärdigt sätt vid sammanställningen. Privata samtal har vi valt att inte 

dokumentera med hänsyn till individernas anonymitet. 

2.4.2	  BEARBETNING	  AV	  INTERVJUER 

Enligt Klein (1990) i Kaijser och Öhlander (1999) skall allt prat under intervjun 

skrivas ned ordagrant. Dock måste det tydligt framgå vem som säger vad, enligt 

författarna.  Vi har valt att sammanställa allt intervjupersonerna har sagt i kursiv 

stil. De frågor vi har ställt är i normalt typsnitt, för att enkelt kunna urskilja vem 

som har sagt vad. Uttryck eller gester som vi har noterat står skrivna i normalt 
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typsnitt och inom parentes. Detta kan styrkas av Klein (1990) i Kaijser och 

Öhlander (1999) som beskriver att tvekan, skratt eller andra icke verbala uttryck är 

viktiga att få med i intervjun.  

De inspelade intervjuerna har lyssnats av flera gånger och allt som har sagts har 

noterats ordagrant. Klein (1990) förklarar i Kaijser & Öhlander (1999) att 

intervjuerna kan sammanställas i talspråk eller skriftligt språk, beroende av dess vikt 

för den analytiska delen. Vi har valt att sammanställa allt som sagts och försökt att 

hålla oss till ett skriftligt språk. Då vi samtidigt vill ge en rättvis bild av hur 

personerna uttryckt sig, är delar av intervjun nedskriven med inslag av talspråk. De 

olika intervjuerna skiljer sig således åt, då de olika individerna har uttryckt och 

formulerat sig olika. Vi har alltså valt att spegla individernas sätt att tala och 

formulera sig, i de sammanställda intervjuerna.  

2.4.3	  BEARBETNING	  AV	  LITTERATUR	   

Bearbetning av litteraturen har gjorts utifrån att vi läst såväl litteratur som 

artiklar/tidskrifter. Vi har valt ut det vi anser är relevant för vår studie, utefter det 

empiriska material vi samlat in genom observationerna samt i intervjuerna. Efter 

insamlingen av det empiriska materialet, hade vi större förståelse för ämnet och hur 

det kan yttre sig i realiteten. Vi sökte därför efter teorier som förklarar begreppet 

Empowerment och dess betydelse. Vidare försökte vi att finna sådant som var 

relevant att jämföra eller för att styrka det insamlade empiriska materialet. Vår 

strävan var att finna teorier som ger en bred och öppen förklaring av Empowerment 

och dess betydelse.  

Vi har valt att återgå till originalkällan så gott vi har kunnat och därför är 

majoriteten av teorierna vi har valt källor från 1980-talet samt 1990-talet. Detta då 

de nyare teorierna som skrivits hänvisar liksom reflekterar tillbaka till tidigare. Vi 

har även i vår teoriinsamling och sammanställning valt att hålla oss till enstaka 

teoretiker kring de ämnen vi tagit upp. Detta grundar sig på att vi anser att det är 

mer relevant för vår studie att jämföra två till tre teoretikers tankar/uppfattningar 

kring ett ämne än att visa på tio. Vi anser att fler teoretiker endast skulle bli rörigt 

och att vi har tillräckligt med material från de teoretiker vi valt för att kunna 

genomföra studien. Vi anser att kvaliteten är viktigare än kvantiteten. 
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2.5	  AVGRÄNSNINGAR	   

2.5.1	  AVGRÄNSNINGAR	  I	  TEORIN 

En avgränsning av begreppet Empowerment är nödvändigt då det kan studeras 

utifrån; individen, organisationen eller samhället etcetera. Vi har valt att begränsa 

oss genom att se till Empowerments betydelse för individen i 

organisationssammanhang. Denna avgränsning innebär att vi kommer att utforska 

hur Empowerment påverkar den enskilda individen. Då vi har tagit hänsyn till de 

teorier som finns, kan vi inte helt utesluta hur Empowerments påverkar 

organisationen eller samhället då delarna ibland går in i varandra. Dock utgår vi från 

hur det yttrar sig hos individen i form av; motivation, engagemang och inflytande. 

2.5.2	  AVGRÄNSNINGAR	  I	  OBSERVATIONERNA 

Vi har i observationerna endast valt att se till fyra individer och hur de 

sköter/hanterar sina arbetsuppgifter och de problem som kan uppstå. Vi har 

avgränsat oss genom att inte ta del och integrera hela organisationen eller kollegor i 

studien då vi anser att vi haft för kort tid för detta och att vi då inte skulle kunna 

påvisa ett rättvist resultat. Vi har valt att endast se till fyra personer inom 

administrationen då vi anser att det är i den delen av företaget som vi kommer 

närmast kunskapsmässigt. Att utföra observationer på fabriksgolvet skulle säkert ha 

kunnat ge oss en bredare problematik men då vi inte har någon teknisk eller 

mekanisk kunskap ser vi att vi skulle gå miste om en hel del.  

 

2.5.3 AVGRÄNSNINGAR I INTERVJUERNA	  
Vi har intervjuat de fyra individer som tidigare blev observerade. På grund av 

tidsbrist var intervjutiden begränsad till 45 minuter per individ. Intervjuunderlaget 

var uppdelat i teman med tillhörande frågor, på vilka individen har fått besvara fritt. 

På så sätt avgränsade vi diskussionsområdet för att få ut mesta möjliga av den 

knappa tiden. Vi var mycket noggranna när vi utformade intervjuunderlaget då vi 

ville ha lättolkade och öppna frågor som enkelt skulle kunna besvaras. Vi övervägde 

omsorgsfullt vilka frågor vi fann mest relevanta i förhållande till vårt syfte och 

plockade efter hand bort de som vi inte såg någon direkt koppling till. Genom detta 

fick vi individernas svar på sådant som kan kopplas till observationerna samt 

teorierna och som sedan kan utgöra en grund för att uppnå vårt syfte. 
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2.6	  STUDIENS	  TILLFÖRLITLIGHET	   
Vår strävan är att ställa oss kritiskt till kvaliteten på den data vi har samlat in, för att 

vår uppsats skall ge ett trovärdigt intryck. Jacobsen (2009) beskriver att vi inom 

samhällsvetenskapen hellre talar om intersubjektivitet än om sanning. Begreppet 

intersubjektivitet betyder att det närmaste sanningen vi kan komma är när flera 

personer är överens om någonting. En ”riktig” beskrivning kräver att flera personer 

håller med om påståendet, ju fler anhängare, desto närmare ”sanningen”.  

Validitet är granskning av giltigheten och innebär att resultatet prövas gentemot 

andra människor (Jacobsen, 2009). Eftersom vi har valt att undersöka individens 

syn på Empowerment, är det svårt att undersöka intersubjektiviteten då det kräver 

fler anhängare. Dock tror vi att vi kan skapa en någorlunda sanningsenlig bild 

genom att vi har studerat fyra individer och därmed har möjlighet att jämföra dem 

sinsemellan samt gentemot teorier. 

Intervjuareffekten innebär att den som intervjus alltid påverkas av den som 

intervjuar. Detta avser såväl kroppsspråk som kläder, tal, framtoning och så vidare. 

Liknande påverkan sker också vid observationer, observatörseffekten, där de 

observerade oundvikligen påverkas av observatörens närvaro. Det mest trovärdiga 

sättet är när två undersökare kommer fram till samma resultat. Dock menar 

författarna att det är omöjligt att kontrollera undersökningseffekterna fullt ut 

(DePoy & Gitlin, 1999). Vi är medvetna om att vi med all sannolikhet har påverkat 

individerna under såväl observationerna som intervjuarna. Observationerna hade vi 

endast möjlighet att utföra enskilt men anteckningarna har vi diskuterat och sedan 

sammanställt tillsammans. Vi observerade två personer åt gången, en person var, 

men personerna ifråga delade arbetsrum vilket gjorde att vi även fick insikt över den 

person som vi inte ämnade att observera. Vi båda deltog under intervjuerna, där den 

ena av oss ställde frågorna och den andre antecknade intryck etcetera. Intervjuerna 

spelades in på en diktafon och har avlyssnats av oss båda ett flertal gånger, för att 

försäkra oss om att allt som sades kom med. Att tyda utifrån DePoy och Gitlin 

(1999) har vi i vår uppsats en ökad trovärdighet tack vare att vi har studerat fyra 

olika individer samt att vi är två personer att tolka resultatet.  
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2.7	  KÄLLKRITIK	  OCH	  KRITIK	  TILL	  VALDA	  METODER 
Att analysera processens gång är en viktig del både under och efter att uppsatsen är 

skriven. Källkritiken är en process där källorna ifrågasätts för att se om de är 

passande i uppsatsen och kan enligt Thuren (2009) delas in i fyra delar: äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Ju mer nutida en källa är, desto mer 

trovärdig i förhållande till dagens rådande situation/utveckling är den. Det är viktigt 

att vara kritisk till urvalet som har gjorts, vilket vi har varit tvungna till då har vi har 

en variation av äldre och nyare källor. Detta då vi anser att de äldre källorna ger ett 

grundperspektiv till de nyare resonemangen.  

Fallstudien har gjorts genom etnologiska observationer och semi-strukturerade 

intervjuer. Vi är medvetna om att tiden för observationerna var knapp och vi hade 

kunnat få en ännu djupare insikt för personerna liksom arbetsplatsen om de skulle 

ha utförts under en längre tid. Därmed är vi medvetna om att resultatet inte kan 

generaliseras eller göras rättvist, beroende på observationernas begränsade tidsram i 

förhållande till hela organisationen. Dock anser vi att observationerna gav oss en 

djupare förståelse inför intervjuerna som gjordes efteråt och att vi annars skulle gått 

miste om viss information eller tolkningar. Studien hade givetvis blivit mer 

trovärdig om det hade funnits möjlighet att studera fler individer inom 

organisationen men på grund av ont om tid, både från oss författare liksom från 

företaget, var detta inte möjligt. Vi anser oss ändå ha kunnat påvisa en rättvisbild 

bild de avdelningar vi studerat och inte organisationen eller dess personal som 

helhet. 

Genom att vi valde semi-strukturerade intervjuer, som är öppna utifrån de teman vi 

har valt utifrån våra observationer, anser vi oss påvisa liksom styrka en trovärdig 

analys. Hade vi valt att koncentrera oss på strukturerade frågor med ledande svar, 

hade vi troligen inte kunnat göra likvärdiga jämförelser mellan våra val av metoder. 

Vi har inte kunnat utgå från all vår primärdata, empirinsamlingen, utan har med ett 

kritisk öga fått granska och välja utifrån vad vi ansett vara relevant utifrån vår 

problemformulering samt syfte. Detsamma gäller det teoretiska materialet som vi 

har tagit del av. Vi har under arbetets gång tagit bort sådant vi inte längre ansett 

vara relevanta till vår empiri, bland annat på grund av uppsatsens tillförlitlighet. 
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Det skall poängteras liksom hållas i åtanke att respondenterna inte är opartiska i 

frågorna då de representerar företag och således framställer en viss subjektiv bild av 

företaget. Likaså har vi som författare inte kunnat vara helt objektiva, varken i 

observationsstudierna, intervjuerna eller sammanställningen av rapporten, eftersom 

vi har skapat en relation till företaget liksom de berörda personerna.  
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3.	  	   	  EMPOWERMENT	  PÅ	  
NORDEN	  MACHINERY	  	  

	  

NEDAN REDOVISAR VI DET EMPIRISKA MATERIAL VI SAMLAT IN UNDER VÅRA 

ETNOGRAFISKA OBSERVATIONER LIKSOM SEMI-STRUKTURERADE INTERVJUER MED 

DE FYRA INDIVIDERNA PÅ NORDEN MACHINERY. 	  

3.1	  INDIVIDERNAS	  TOLKNINGAR	  AV	  SINA	  ARBETSROLLER 
Utifrån genomförda observationsantaganden är Norden Machinery en arbetsplats 

som värnar om sina anställda. Personalen på den administrativa avdelningen har 

flexibla arbetstider, men behöver infinna sig på arbetet mellan 9-15 dagligen. 

Kaffemaskinen, fruktkorgarna och de öppna dörrarna vittnar om en öppen 

arbetsmiljö där trivsel värderas högt. Person 1 och Person 2 arbetar på avdelningen 

för spedition och gav intrycket av att ha rutiner och en tämligen styrd vardag. 

Observationsstudierna visade att leverantörsorderna måste bli klara till fasta tider på 

eftermiddagen och att stressen därmed ökar efter lunchen. Detta kan även styrkas av 

såväl Person 1 som Person 2 uttalande såväl i observationerna liksom i intervjuerna, 

då de båda förklarade att pressen är betydligt högre på eftermiddagen. Till skillnad 

från Person 1 menade Person 2 att arbetet är flexibelt och att hen själv kan påverka 

arbetet till stor grad. Person 2 graderar under intervjun sin påverkan på arbetet till 

en fyra utifrån en ett- till fem- skala, där ett är lågt och fem är högt. Person 1 har 

likvärdiga arbetsuppgifter men anser sig endast kunna påverka tre på samma skala 

då hen tycker att arbetet är styrt och därmed inte själv kan påverka särskilt mycket 

(intervjun). Observationsstudierna visade att Person 3 och Person 4 har betydligt 

större frihet i sina arbetsuppgifter, då de arbetar båda som projektledare och berättar 

själva att de har stort inflytande över arbetet. Både Person 3 och Person 4 graderar 

sin påverkan över arbetet till fyra (på ett till fem skalan) och menar att de har stort 

inflytande men att det fortfarande finns en del de inte kan styra över (intervjuer). 

Observationsstudierna visade liksom kunde tolkas genom verbal kommunikation att 

samtliga individer visar engagemang samt innehar viljan att kunna påverka sin 

arbetssituation. Person 1 uttryckte under intervjun att hen skulle vilja påverka mer 

men samtidigt saknar tydliga instruktioner. Person 3 liksom Person 4 sade sig under 
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respektive intervju vara nöjda med sin påverkan och anser att de redan kan ha 

inverkan på stora delar på det arbete som utförs. Person 2 (intervju) tycker att hen 

kan påverka arbetet en hel del, i motsats till Person 1 som har samma 

arbetsuppgifter men inte anser sig kunna påverka särskilt mycket. 

Observationsstudierna visade att Person 1 och Person 2 har en tydlig ordning i sina 

arbetsuppgifter och därmed har begränsad möjlighet att påverka det. Person 3 och 

Person 4 kan, utifrån observationsstudierna, tyckas ha större chans att påverka sitt 

arbete då de är projektledare och vilket Person 4 förtydligade vid intervjun, då hen 

sade att de båda är ”spindeln i nätet”. 

På frågan om individerna trivs på arbetet svarade Person 1 (intervju) en fyra (på en 

ett- till fem- skalan) och menade att hen kan arbetsuppgifterna väl och därmed 

känner trygghet men även en del variation i arbetet. Person 2 (intervjun) gav samma 

gradering men med ett plus i kanten och berättade att arbetet är roligt och 

omväxlande. Person 3 och Person 4 (respektive intervju) svarade båda fem och 

motiverade det med att de har kontakt med mycket människor, ser arbetet som 

varierande och att deras arbetsuppgifter utgör en helhet. Observationsstudierna 

visade att samtliga fyra personer är intresserade av sina arbetsuppgifter och tycks 

vilja göra bra ifrån sig och veta vad som behöver göras. Person 1 och Person 2 

(observationerna) samtalade en hel del med varandra mellan varven och gav 

intrycket att de nästan störde varandra emellanåt. De båda småpratade för sig själva 

och med varandra, både yrkesmässigt och privat. I intervjun sade de båda att de inte 

stör varandra utan att de trivs i varandras sällskap. Person 3 och Person 4 är mer 

självgående vilket kunde urskiljas vid observationsstudierna, men också att de 

pratar betydligt mindre sinsemellan. Observationsstudierna visade att Person 1 och 

Person 2 är ganska styrda och bundna till rutiner under arbetsdagen. Person 3 och 

Person 4 förklarade under respektive intervju att de är mer flexibla genom att de till 

stor del själva kan utforma sin arbetsdag utefter vad de bedömer är mest 

brådskande, vad som kan vänta och så vidare.  

3.2	  INDIVIDERNAS	  SYN	  PÅ	  RÅDANDE	  ARBETSMILJÖ 
Personerna fick under intervjun svara på hur deras arbete skulle kunna bli ännu 

bättre. Person 1 önskade tydligare instruktioner för arbetsuppgifterna och menade 

att det framförallt är ett problem när det kommer praktikanter eller om någon annan 
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skall ta över arbetsuppgifterna. Person 2 önskade i stället en trevligare arbetsmiljö 

och menade att hen inte alltid får gensvar från kollegor. Person 3 skulle vilja 

förbättra arbetsmiljön och då i form av enskilda eller två- persons arbetsrum istället 

för det befintliga. Hen anser att planlösningen är väl öppen och att det gör att prat i 

korridoren eller kollegornas telefonsamtal kan störa det egna arbetet. Samtidigt ser 

Person 3 fördelen med detta, då frågor eller dilemman kan tas upp direkt med 

kollegorna som sitter i samma rum. Person 4 (intervjun) menade att hen trivs 

mycket bra på arbetet och förklarade att det inte finns något som skulle behövas 

förbättras och som skulle göra att hen inte skulle gå till arbetet på morgonen.  

Under intervjun fick individerna motivera hur mycket egna initiativ de ansågs sig ta. 

Person 1 graderade sitt initiativtagande till tre och tillägger att hen förmodligen tar 

för mycket initiativ. När Person 1 började på arbetsplatsen för ett par år sedan, 

berättar hen, att hen blev tillsagd att hen prioriterade fel vissa gånger då det inte var 

hens uppgift att ta tag i utredningar, som är mycket tidskrävande. 

Observationsstudierna visade att Person 1 är ordentlig och mycket kunnig inom sitt 

arbetsområde. Flera kollegor frågade eller bad Person 1 om hjälp vilket hen också 

gjorde, hen gav fler svar på frågor än vad hen själv bad om råd. 

Observationsstudierna tyder på att hen hade mer kompetens än vad de ordinarie 

arbetsuppgifterna krävde.  

Person 2 (intervjun) har samma arbetsuppgifter som Person 1 men graderade sitt 

initiativtagande till fem. Person 2 motiverade sitt svar med att hen tar tag i det som 

behöver göras och kan sina arbetsuppgifter väl och menar att hen arbetade över 

mycket innan men att hen nu har gått ner i arbetstid för att inte känna att det blir för 

mycket. Observationsstudierna visar att Person 2 är öppen och mycket social och 

som inte drar sig för att be kollegorna om hjälp eller fråga om något är otydligt.  

Person 3 (intervjun) graderade sitt initiativtagande till fyra och förklarade att det är 

till den graden egna initiativ arbetsuppgifterna tillåter. Person 3 förklarade att hen 

har befogenhet att göra en del bedömningar och uppskattningar i olika situationer, 

men att hen samtidigt har en skyldighet att skydda företaget och då agerar utifrån 

detta. Observationsstudierna visade att Person 3 är väl insatt i sin arbetsroll, är 

plikttrogen och mån om att göra rätt för sig. Person 3 prioriterade om ett par gånger 

under arbetsdagen, då samtal eller mer brådskande ärenden kom emellan. Hen 
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agerade genast genom att ringa, se över dokument eller dylikt, när tvetydigheter 

eller dilemman med kunder eller leverantörer uppkom.  

Person 4 (intervjun) graderade sitt initiativtagande till tre och styrkte det med att 

hen själv inte kan påverka vilka uppgifter hen blir tilldelad. Samtidigt hävdade 

Person 4 att arbetsrollen kräver att hen svarar på frågor och ser till att arbetet blir 

komplett. Det finns ingen strikt mall för att följa arbetet enligt Person 4 och på så 

sätt tas det mycket egna initiativ. Observationsstudierna påvisade att Person 4 är 

mycket effektiv i sitt arbete och har god kännedom om hur arbetsuppgifterna bör 

utföras. Person 4 uppfattades (observation & intervjun) som rak liksom 

tydlig i sin arbetsroll och inte heller som personen som dra sig för att fråga om 

något är otydligt eller säga ifrån om hen anser att det blir för mycket.  

Arbetsmiljön på Norden Machinery gav intrycket av att vara god. Skrivborden är 

höj- och sänkbara, stolarna ergonomiskt utformade och stämningen är lättsam och 

inbjudande (samtliga observationsstudier). Individerna säger sig också vara nöjda 

med arbetsmiljön. Person 3 (intervjun) önskar att det skall byggas en hiss och 

tilldelas egna arbetsrum men i övrigt tycks den ergonomiska arbetsmiljön vara god 

nog. Person 2 (intervjun) uttrycker sin besvikelse över några kollegor, men de 

övriga tre är nöjda med den sociala arbetsmiljön och tycker att friskvården och 

övrig företagshälsovård är god (intervjuerna). Person 2 sade att det finns vissa andra 

kollegor som saknar empati och därmed irriterar och stör arbetsprocessen. 

Observationsstudierna antydde att Person 1 och Person 2 kommer bra överens och 

har ett gott samarbete då de ständigt småpratar, frågar varandra om det är oklarheter 

med mera. Person 3 (intervjun) har en positiv bild av sina kollegor och tycker om 

att samarbeta. Arbetet kräver integration med andra människor, någon som Person 3 

tycker sig ha lätt för. Person 4 (intervjun) ställer sig mycket positiv till sina kollegor 

och tycker att det fungerar mycket bra. 

3.3	  INDIVIDERNAS	  SYN	  PÅ	  MAKT	  RESPEKTIVE	  EGENMAKT 
Individerna ombads att förklara under respektive intervju vad makt och egenmakt är 

för dem och om de anser sig ha egenmakt i sin arbetsroll. Person 1 var märkbart 

förvånad över frågan och sade sig inte vara särskilt maktgalen. Hen associerar makt 

med maktgalna män som roffar åt sig allt och ser inte att hen själv har särskilt 

mycket makt. Egenmakt har en positivare innebörd och Person 1 menade att hen tar 
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sig friheten att fatta en del beslut själv, trots att det inte står att hen har rätt till detta. 

Egenmakt graderade hen till två (på en ett- till fem- skala där fem är högst och ett 

lägst) och motiverade det med att arbetsuppgifterna är mycket styrda. Person 1 

uttrycker att hen skulle vilja ha mer egenmakt och att detta skulle göra att hen 

trivdes bättre och skapa större självförtroende. Person 1 berättade att Norden 

Machinery har blivit mer centraliserat sedan de blev uppköpta av den italienska 

ägaren och att detta lett till att de anställda har blivit mer styrda i sina 

arbetsuppgifter.  

 

Person 2 (intervjun) sade sig inte heller vara maktgalen och tycker inte om 

begreppet, då hen ser att det är känslokallt att inneha makt. Egenmakt ser Person 2 

positivare på och menar att det växer fram genom erfarenheter, både privat och i 

yrkeslivet. Hen förklarade att kunskap är något individen har och som ingen kan ta 

ifrån en, vilket är en makt i sig. Person 2 värderade sin egenmakt till fyra och 

menade att hen själv vet vad som skall göras och att ingen annan lägger sig i det. 

Samtidigt berättade hen att hen har varit arbetslös i flera år och därmed också har en 

annan syn på ett arbete. Person 3 förklarade under intervjun att makt kan ses som 

både positivt liksom negativt och att det går ut på att påverka andras liv. Person 3 

berättade att hens roll är att se till företaget bästa, men även se till att kunderna går 

åt rätt håll och blir tillfredsställda. Person 3 anser att egenmakt har att göra med det 

som är rätt och graderar sin egenmakt till fyra. Hen menade att det inte går att styra 

över allt men att hen ofta blir tillfrågad då hen har varit på företaget i många år. 

Kollegor och kunder tror ofta att Person 3 har mer makt än hen har och då får hen 

hänvisa dem till någon som är berättigad att avgöra sådana beslut (intervju). Person 

4 hävdade bestämt under intervjun att makt inte behöver vara negativt. Person 4 

menade att hen personligen inte har särskilt mycket makt i arbetet men tycker att 

den Verkställande Direktören har det, till exempel kan denne kan beordra någon att 

jobba över etcetera. Person 4 förklarade att hen har makt över sitt egna skrivbord 

och i mångt och mycket själv kan lägga upp sin arbetsdag. Denna förklaring 

motiverades med en fyra i graderingen då hen sade att tidsplaneringen och 

kundbesöken är förutbestämda men att resterande arbete kräver eget ansvar.  

 

Observationsstudierna stämmer ganska väl överens med vad personerna själva 
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berättade om makt och egenmakt. Person 1 och Person 2 (intervjuerna) sade sig inte 

vara särskilt förtjusta i ordets innebörd. Observationsstudierna visade att de båda har 

arbetsuppgifter som är rutinstyrda och likformiga och tycktes inte ha särskilt stort 

utrymme att själva påverka detta. Person 3 och Person 4 (observationerna) har 

märkbart större frihet i sina arbetsuppgifter då de själva kan lägga upp dagens arbete 

och inte har några fasta rutiner att ta hänsyn till.  

3.4	  ORGANISATIONSUPPFATTNINGEN	  INOM	  NORDEN	  MACHINERY 
Den Hr-ansvarige förklarade vid första mötet på Norden Machinery att företagets 

främsta konkurrent är ett tyskt företag som i likhet med Norden Machinery har en 

tredjedel av den totala kundmarknaden. Hen förklarade också att allt större 

konkurrens kommer från Kina som tillverkar kopior av företagets 

maskiner/produkter. Dock är dessa kopior inte av samma kvalité och således har 

Norden Machinery fortfarande kvar en stor del av den asiatiska marknaden. Den Hr-

ansvarige berättade även under första mötet att företaget sedan ett antal år tillbaka är 

italiensktägt. Person 1 och Person 2 berättade under observationerna att strukturen 

inom bolaget förändrats vid ägarbytet och att den upplevs som mer centraliserad. De 

båda sade att det italienska företagstänkandet inte alltid är desamma som det 

svenska och att rutinarbete och dylikt inte har ett lika stort värde.  

Under första mötet med Hr-ansvarige gjordes en rundtur på företaget och hen 

förklarade då att de fått en orderförfrågan från en kund på en maskin med oerhört 

hög kapacitet. Detta har aldrig tillverkats tidigare men nu försöker de konstruera en 

sådan maskin. Person 3 förklarade under både observationen och intervjun att hen 

känner ett ansvar både gentemot företaget liksom kunden att säga ifrån om hen ser 

att en order är ofullständig eller för komplicerad. Vidare fortsatte Person 3 att 

förklara att det kan uppstå kommunikationsproblem internt liksom externt eftersom 

alla inblandade parter inte alltid pratar i samma ”termer”. Hen menar att det inte 

spelar någon roll hur nischad en produkt/maskin är om den inte har ett 

konkret/formellt produktnamn. 

Gemensamt hos alla individerna är att de, både under observationerna liksom vid 

intervjuerna, påpekade vikten av intern utbildning och god kompetens. De delar alla 

åsikten att de uppskattar och värdesätter företagets satsningar på personalens 

kompetens, kunskap liksom hälsa. Framförallt Person 1 och Person 3 
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(observationerna & intervjuerna) uppskattar utbytet av aktivitetsdagar eftersom de 

får en annan slags integration/kontakt med de andra avdelningarna inom företaget. 

Person 4 sade sig ha god kontakt med majoriteten av avdelningarna inom 

organisationen, vilket även Person 3 anser sig ha (respektive intervju).  

3.4.1	  INDIVIDERNAS	  FÖRHÅLLANDE	  TILL	  EMPOWERMENT 

Samtliga individer visade under tiden vi observerade dem att de alla har rutiner i 

sina arbetsuppgifter och arbetsgång. Person 1 och Person 2 visade båda två under 

observationerna att de har utfört sina arbetsuppgifter under flertalet år och att de 

gemensamt liksom var för sig vet hur arbetsuppgifterna skall lösas enklast samt ett 

intresse för dessa. Person 1 berättade under intervjun att hen har under sina år på 

förtaget fått till uppgift att införa och skapa tydligare rutiner samt instruktioner för 

hens avdelning. Hen förklarade att det inte finns tid till detta, eftersom hens och 

Person 2:s arbete är väldigt stressigt och att mycket skall bli klart på kort tid. Person 

1 fortsätter under intervjun med att förklara att deras arbete och uppgifter kan 

uppfattas som ostrukturerade i och med att det inte finns tydliga instruktioner för 

hur uppgifterna skall lösas eller vems uppgift det faktiskt är att göra vissa saker. 

Person 1 påpekar dock att den ena dagen inte är den andre lik och därför varierar 

arbetet och hen måste ständigt lära sig nya saker.  

Person 1 förklarade praktikantens betydelse och avlastning för hens och Person 2:s 

arbete. Person 1 menade att praktikanten är till stor hjälp men att det var svårt i 

början att ”bara förklara” hur arbetet skulle gå till. Hen förklarade vidare att det 

hade varit till fördel om det funnits instruktioner som praktikanten kunde följt från 

början och på så sätt lärt sig arbetet snabbare. Person 2 visade under observationen 

en stor förståelse och kunskap om sitt arbete och dess olika uppgifter som antas ha 

fåtts genom arbetserfarenhet, då hen saknar högre utbildning. Hen anser sig själv 

vara rutinerad i sina arbetsuppgifter och arbetar gärna självständigt, eftersom hen då 

kan fatta beslut själv (intervjun). Person 3 och Person 4 arbetar på ett helt annat vis 

än Person 1 och Person 2, vilket främst beror på deras olika arbetsuppgifter. Både 

Person 3 och Person 4 visade under observationer på en bred erfarenhet av de 

dagliga arbetsuppgifterna och att de båda har en väl inarbetad rutin som fungerar 

bra. Person 3 visade på lång erfarenhet av att hantera kunder och hur ett 

telefonsamtal till andra sidan världen enklast skall genomföras för att få ut mesta 
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möjliga. Person 4 å andra sidan löste de flesta av sina uppgifter via mail och inte så 

mycket telefonsamtal (observationen). Hen verkade mycket strukturerad och hade 

alla sina pärmar lättillgängliga och visste precis vilken hen skulle leta i efter 

sökandet av dokument (observationen).  

Person 2 sade sig ha en viss påverkan/inflytande över sitt arbete, dock påpekade hen 

att detta beteende endast fungerar tills någon annan inom organisationen ber hen att 

fokusera på något viktigare (intervjun). Person 2 sade sig inte ha någon form av 

beslutsrätt och att allt är strikt styrt, men att hens påverkan yttrar sig genom 

ordningen på leveranserna som hen skickar. Detta kan även ses under 

observationerna, då det gick att urskilja att Person 2 själv valde kurir eller vilken 

leverans som borde skrivas in först. Person 2 förklarade under intervjun att mycket 

av hens inflytande har att göra med hens rutin för arbetet och kontroll. Likväl 

menade hen att det finns förhållanden som bör ändras på om hen fick bestämma och 

att det främst vore samarbetet med kurirerna. Hen sade att dessa inte alltid är i tid 

vilket gör att hens och Person 1:s arbete då blir stressigt i onödan.  

Person 1 graderade sitt inflytande till ett medel och sade själv att det är en tråkig 

gradering men närmast sanningen. Hen anser att större inflytande och egenmakt 

över arbetet skulle ge högre självkänsla (intervjun). Person 1 har en åsikt som liknar 

Person 2:s, att själv kunna påverka vilken kurirer leveransen skall skickas med och 

vilken som bör bli klar först. Person 1 påpekade återigen under intervjun vikten av 

tydligare instruktioner om hen fick ha någon form av beslutsrätt. Hen tycker att 

instruktionerna ständigt bör uppdateras samt tydliggöras vem som skall göra vad. 

Person 1 sade även under intervjun att kurser/utbildning finns att tillgå men att tiden 

är knapp och det skulle hen ändra på om hen hade befogenheten till det. Person 1 

poängterade vikten av den föränderliga omvärlden vi lever i och att det är viktigt att 

vara uppdaterad.  

Person 3 förklarade under intervjun att hen har ett visst inflytande men att det är 

begränsat i form av ”måsten” liksom lagar. Dock menade Person 3 att hen kan 

påverka situationer i och med att hen har ”frihet under ansvar”. Person 3 förklarade 

detta vidare genom exempel som att hen kan kontakta kunden för frågor kring 

leverans, test prover etcetera. Under observationerna uppmärksammades det att 

både Person 3 och Person 4 har en nära kund- liksom säljarkontakter och att de 
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antingen ringer eller e-mailar dessa om det skulle vara frågetecken kring en order. 

Under mötet observerades det även att både Person 3 och Person 4 har en viss 

inverkan på när en maskin skall levereras, om den inte skulle följa tidsschemat på 

grund av flera order, lång väntan på testproverna etcetera.  

Person 4 sade sig under intervjun själv kunna påverka sin egen situation, då hen 

själv kan bestämma till viss del. Person 3 å andra sidan, gav ett betydligt utförligare 

svar vid intervjun och säger sig kunna påverka mycket utifrån sin egen arbetsroll 

men att det finns en hel del annat som inte är påverkbart. Person 3 gav exempel på 

att hen har varit med och utvecklat dokumentmallar för rutiner liksom arbetssätt vid 

orderhantering. Person 3 sade precis som Person 4 att tidschemat inte är något som 

kan påverkas. Dock sade Person 3 under observationerna att det finns ett så kallat 

”rävspel” om resurserna på hens avdelning eftersom de alla är beroende av 

maskiningenjörerna och att de fokuserar på just rätt maskin (det vill säga Person 3 

eller persons 4:s i detta fall). Under intervjun med Person 3 nämndes inget av detta 

utan hen påstår att enda påverkan gällande maskinerna hen har är idéer till 

förbättringar och att undvika misstag eller felaktigheter som inte passar kunden.  

Person 3 skulle vilja införa fler internutbildningar för att höja kunskapskvalitén 

bland de anställda då hen anser att denna inte alltid är god nog. Person 4 sade sig 

vilja förbättra underlaget från säljarna för order då hen anser att dessa oftast är 

bristfälliga (intervjun). Hen menade att det skulle förenkla arbetet för hens 

avdelning, men personligen tycker hen att det ibland kan vara roligt med en 

utmaning i arbetet, genom att få leta upp informationen själv.   

3.4.2	  INDIVIDERNAS	  SYN	  PÅ	  KOMMUNIKATION 

Person 3 (intervjun) sade att påverkan på tidschemat inte kan ske genom hen 

personligen utan om en order är viktig och bör prioriteras, måste hen kommunicera 

högre upp i hierarkin eftersom det är där befogenheterna finns. Hen påpekade att 

mycket av information sker genom andra människor i organisationen men också 

externt. I kommunikationen med sina kollegor under arbetstid verkar Person 3 vara 

tillmötesgående (observationen). Person 4 å andra sidan verkade vara den av dem i 

rummet som kommunicerar minst gällande arbetsuppgifter (observationen). Hen 

uppfattades som väldigt självständig och som om hen föredrar att kommunicera via 

mail eller telefon. Person 3 valde under observationstiden att besöka maskineriet 



Linnéuniversitetet Kandidatuppsats  Stina Konradsson Nilsson &  
Ekonomihögskolan Företagsekonomi III Lina Sjöbrink, HRM 

   31 

och montörerna för att diskutera frågor och tidschemat, framför att lyfta på 

telefonen.  

Mycket av kommunikationen som sker inom organisationen verkar vara spridd över 

olika avdelningar och verkar framförallt ske under de återkommande veckomötena 

på onsdagar (observationerna). Varken Person 3 eller Person 4 bidrog speciellt 

mycket under mötet utan flikade in en kommentar då och då. Till största del skötte 

deras avdelningschef kommunikationen gällande den senaste information om order. 

Person 3 påpekade i intervjun att det oftast under möten är två personer som arbetar 

och de andra sitter runtomkring och väntar på att få gå. Person 3 poängterade även i 

intervjun att hen har ett gott förhållande till majoriteten av sina kollegor, men att 

hen inte kan vara/är omtyckt av alla och vice versa. Hen menar att detta är normalt 

på en arbetsplats men att hen överlag kan kommunicera, samarbeta och komma 

överens med de flesta. Person 4 har samma syn som Person 3 och sade under 

intervjun själv ha en god relation till kollegorna på de andra avdelningarna. Hen 

menar att det är viktigt att kunna kommunicera på alla håll i organisationen, 

vertikalt som horisontellt, och detta är inget hen har problem med då hen uppfattar 

sig själv som väldigt öppen. Person 4 anser sig inte heller ha något problem med att 

ställa ”de svåra frågorna”.  

Person 2 beskrev under intervjun att hen till viss del kan uppfatta att det saknas 

empati bland kollegorna på arbetsplatsen och att detta kan påverka arbetet negativt. 

Hen är dock noga med att fastslå att detta inte försiggår på hens avdelning utan på 

övriga avdelningar. Under observationerna diskuterades mellan Person 1, Person 2 

och deras avdelningschef att det kommit klagomål från någon/några i övriga 

organisationen om att de tre inte kommunicerade tillräckligt bra och tydligt. 

Diskussionen och dess slutsats mellan de tre uppfattades under observationerna som 

att de ansåg sig felaktigt beskyllda och att det snarare är andra avdelningar som har 

svårt att kommunicera.  

Person 1 påpekade under intervjun att hen har fått kritik för att inte be om hjälp med 

vissa arbetsuppgifter och att hen uppfattats som den som gärna löser problemen 

själv. Hen säger sig arbeta med denna kritik och försöker be om hjälp oftare idag. 

Under diskussionen mellan de tre kollegorna, som nämns i stycket ovan, antydde 
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Person 1 att hen var väl medveten om vad som bör göras och att hen inte alls 

behövde be om hjälp.  

I slutet av samtliga intervjuer tillfrågades individerna hur de agerar när de själva 

respektive en kollega behöver hjälp med en uppgift/situation. Samtliga individer 

sade sig inte dra sig för att hjälpa en kollega som ber om hjälp. De ansågs sig inte 

heller ha svårt att själva be om hjälp om de kört fast i en uppgift eller saknar 

kompetens för att lösa den själv. Observationsstudierna visade dock andra scenarier, 

då Person 2 uppfattades vara den som hade lättast att be om hjälp och de andra 

arbetade mer självständigt och försökte lösa problem/situationer på egen hand. 

Person 3 var den av de övriga tre som under observationerna uppfattades ha lättast 

för att be om hjälp, men först efter att själv försökt komma med en lösning. Övriga 

två (Person 1 och Person 4) gav intryck av att vara personer som litar på sin egen 

kompetens och att de själva kan lösa situationen.  

3.5	  EMPOWERMENTS	  PSYKOLOGISKA	  EFFEKTER	  PÅ	  INDIVIDERNAS	  

ARBETSROLLER 
Ingen av de personer som observerats/intervjuats hade på förhand en uppfattning 

eller kunskap om begreppet Empowerment och dess betydelse. Trots detta kunde 

det i observationer, men också i intervjuerna, urskiljas att de alla har drag av 

Empowerment i sin arbetsroll och hur de utför arbetet. Person 2 förklarade under 

observationen att hen under en period i sitt liv var arbetslös och att det var en tung 

belastning för hen psykiskt. Hen sade att den erfarenheten har gjort att hen 

värdesätter sitt arbete och arbetsuppgifterna på ett helt annat sätt än innan hen blev 

arbetslös. Även om Person 2 inte har en högre utbildning anser hen sig kunna 

hantera uppgifterna på bästa sätt och att hen har tillräcklig kompetens för att klara 

arbetet (observationen liksom intervjun).  

Person 1 och Person 2 nämnde under observationerna att de båda tycker bra om sina 

arbeten och dess uppgifter då den ena dagen inte är den andre lik. Bägge uttrycker 

en trygghet i att arbeta tillsammans och att de har ett gott samarbete och en nära 

relation som gör att de backar upp varandra, på såväl semestern som vid sjukdom. 

Person 2 sade under intervjun att hen anser att det är viktigt att ha en person som 

står en närmre än andra på arbetsplatsen och som hen kan anförtro sig till. Person 2 
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kallar denne person sin ”bästis” och stryker under denne persons betydelse för hen 

när det har varit mindre glada tider på företaget.  

Person 1 visade under observationstiden ett intresse och engagemang för sitt arbete. 

Hen är en tystlåten person och väldigt koncentrerad och var inte den av de två som 

hördes eller syntes mest. Hen ger intrycket av att vara väldigt lugn och säker i sina 

uppgifter/problemlösningar. Som redan nämnts i andra empiristycken önskar Person 

1 att få bättre rutiner liksom ordning på saker och ting. Hen menade att detta kunde 

underlätta arbetet för såväl hen som Person 2, och att det troligen även skulle gå 

fortare. Person 1 sade under intervjun att hen varken anser sig ha speciellt stor 

påverkan över arbetet. Liksom att egenmakt inte är något hen anser sig ha i sin 

arbetsroll. Person 2 å andra sidan uttryckte under sin intervju att hen anser sig ha ett 

stort inflytande över sitt arbete och att hen kan påverka på sina arbetsuppgifter. 

Person 2 svarade att hen har en viss form av egenmakt och detta bidrar till att hen 

själv kan ta beslut gällande när order etcetera skall skickas. Under observationerna 

kunde det urskiljas att Person 3 och Person 4 har god insikt i sina arbetsuppgifter 

och att de båda har tydliga rutiner för att hantera såväl problem som frågor som 

dyker upp under deras arbetsdag. 

Person 4 uttryckte i intervjun att hen anser sig ha god kompetens för att utföra sitt 

arbete. Hen anser sig få något tillbaka av arbetet då Person 3 liksom Person 4 

värdesätter möten med människor från andra kulturer, vilket berikar dem. Person 3 

(intervjun) har en liknande syn på sin arbetsroll, dess uppgifter och om hur hen 

uppfattas av andra. Båda individerna anser sig vara personer som har lätt att arbeta 

med andra och de anser sig kunna kommunicera tydlig. Person 4 förklarade under 

intervjun att hen anser att hens arbetsuppgifter ger möjlighet till självständighet och 

att hen själv har stort inflytande över vad och när ting skall göras som hen rår över. 

Dock poängterar hen att yttre faktorer styr och att detta inte kan påverkas av den 

enskilde individen. Person 4 poängterade också möjligheten till att kunna säga 

ifrån/ge förslag till andra lösningar, om det skulle visa sig att tidsschemat för en 

maskin är för tajt och villkoren irrelevanta. Person 3 yttrade detsamma under sin 

intervju, det vill säga att hen anser sig ha viss egenmakt att kunna styra utefter vad 

hen anser och kan bedöma vara relevant.  
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Person 3 (intervju) anser att de aktiviteter som Norden Machinery anordnar är bra 

för sammanhållningen liksom interaktionen mellan de olika avdelningarna samt att 

dessa är motivationshöjande. Person 4 har likvärdig åsikt och säger att 

hälsofrämjande satsningar och aktiviteter för personalen ökar tillfredsställelsen 

liksom motivationen för arbetet. Person 3 har under sin tid på arbetet haft en 

betydande inverkan på hur rutiner och dylikt har formats då hen har varit med och 

tagit fram dessa (intervjun). Person 3 har inflytande liksom kontroll över sitt arbete 

utifrån sin långa och breda erfarenhet inom företagets olika delar. Person 4 

(intervjun) anser sig liksom Person 3 ha stort inflytande över arbetsuppgifterna och 

sin roll, eftersom hen anser sig vara kompetent och strukturerad.  

Både Person 3 och Person 4 förklarade under respektive intervju att de inte anser att 

makt behöver vara ett ord i negativ bemärkelse, men att det lätt kan missbrukas. 

Person 3 beskriver att makt kan innebära att ”styra personer åt rätt håll” och att hen 

med sin långa erfarenhet inom företaget har en del kunskap om hur saker och ting 

bör ordnas. Hen menar att hens egenmakt är att göra rätt och se till att förebygga fel. 

Person 4 förklarade att hen har befogenhet/makten att bestämma över sig själv och 

många av sina arbetsuppgifter, men inte över någon annans på arbete. Person 4 

förklarar vidare att hen till största del styr sin flextid men inte har något inflytande 

över inbokning av kundbesök, eftersom det styrs av tidschemat och planeringen för 

maskinerna.  

3.5.1	  DE	  KRITISKA	  SYNVINKLARNA	  PÅ	  INDIVIDERNAS	  ARBETSROLLER 

Person 1 berättade under intervjun att hen ansetts ha tagit för mycket egna initiativ i 

arbetet, som andra inom organisationen inte har ansett vara hens arbetsuppgifter och 

därmed har klagomål framförts. Att hen har gjort utredningar för att underlätta 

arbetet eller ställa saker till rätta har istället uppfattats som att hen inte skött sina 

”riktiga” arbetsuppgifter. Person 1 graderar sitt eget initiativtagande till en trea. 

Under observationerna syntes det tydligt att Person 2 är en person som är effektiv 

och som har stor koll och rutin i sitt arbete. Flertalet gånger frågade Person 2 liksom 

deras chef Person 1 om hjälp. Person 1 förklarade sig tro att effektiviteten skulle 

öka om information och rutiner fanns dokumenterade. Självkänslan liksom 

motivationen skulle höjas med större ansvar och möjlighet till egna initiativ. Person 

2 (intervjun) menade å sin sida att initiativtagande tillhör jobbets uppgifter, skulle 
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hen inte ta det, skulle inte jobbet skötas ordentligt och graderar därför detta till en 

svag femma på skalan. Person 2 förklarade att dokument som skickas till dem inte 

är alltid är fullständiga, justerar hen dessa om hen har kunskap om vad som bör 

korrigeras. Skulle hen inte ha denna kunskap skickar hen tillbaka dokumenten till 

avdelningen de kom ifrån, för annars går det ut över hens ”ordinarie” 

arbetsuppgifter. Under observationerna kunde detta beteende hos Person 2 urskiljas 

då hen valde att hjälpa en kollega i en situation där hen själv var tidspressad. Hen 

prioriterade att göra detta trots att klockan nästan var slagen kl.14:00 och 

faktureringssedlarna som skulle gå med dagens kurirer inte var riktigt klara. Person 

2 hann få klart sina faktureringssedlarna trots avbrottet i sitt arbete. Person 4 

poängterar i intervjun att hens effektivitet liksom pressen har ökat sedan hen har 

gått ned till att endast arbeta 80 procent. Person 2 beskriver sig ha haft ångest över 

att under en längre tid ha jobbat många timmars övertid då hen arbetade heltid och 

ändå inte hann med allting. Hen säger att dagen innan hens lediga dag är stressig 

och att hen ibland kan önskar att den lediga dagen inte var en ledig dag utan en 

arbetsdag, för att hinna med (observationen & intervjun).   

Person 3 och Person 4 har en annan syn på initiativtagande än Person 1 och Person 

2. Person 3 (intervjun) graderar sitt initiativtagande till en fyra på ett- till fem- 

skalan. Hen menar att det är viktigt att också kunna säga nej för att undgå misstag 

alternativt böter på grund av förseningar. Person 3 poängterar vikten av att kunna se 

vad som är relevant liksom irrelevant för både kunden och för Norden Machinery. 

Person 3 anser sig ha ett gott öga för när vissa saker kan fungera eller kompletteras 

till en maskin och vilka konsekvenser som kommer yttra sig när det inte passar 

maskinen eller kunden. Hen menar att många inom organisationen kan känna en 

osäkerhet i att behöva förklara sig eller säga nej till en kund, men att hen känner en 

trygghet tack vare sin långa erfarenhet. Detta menar hen lärs över tid och är något 

som bör växa fram och sådan osäkerhet skulle kunna undvikas genom att ha interna 

utbildningar för att generera bättre kunskap internt. Person 3 (intervjun) säger att de 

varierande arbetsuppgifterna och möjligheten till att få arbeta i både grupp samt 

självständigt är till fördel då arbetet annars kan ”knäcka” en.  

Person 4 sade under intervjun att arbetsuppgifterna och order egentligen är styrda 

från andra håll och att det är hens roll att se till att de blir klara och korrekta. Person 
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4 poängterade dock att vid tillfällen då hen har mycket på sitt bord kan hen meddela 

detta och på så sätt säga att det varken finns tid eller rum för ett nytt projekt. Hen 

framhöll i intervjun att mycket av informationen och dokumenten de får, inte alltid 

är kompletta och att det då är hens uppgift att ta reda på kompletterande 

information. Detta menade hen görs enklast genom att undersöka och ställa frågor 

till olika personer. Person 4 förklarade att skulle inte hen och hens kollegor ta egna 

initiativ utan endast följa strikta mallar skulle deras arbete inte bli gjort eller vara 

fullständigt. Både Person 3 och Person 4 visade under observationerna på en hög 

effektivitet och förmåga att kunna lösa problem som uppstår, även om de under 

onsdagens möte uppfattades som tillbakadragna.  De båda har ett stort intresse för 

sitt arbete och dess uppgifter och det märks tydligt att de kan vad de gör, genom 

både erfarenhet, kunskap liksom rutin.   
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	   4.	  	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
	  
I DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN KOMMER VI ATT REDOGÖRA FÖR TEORIER SOM 

VI ANSETT VARA RELEVANTA OCH INTRESSANTA I FÖRHÅLLANDE TILL DEN 

EMPIRIINSAMLING VI GJORT OCH SOM KAN RELATERAS TILL VÅR 

PROBLEMFORMULERING LIKSOM SYFTE.	  
4.1	  TEORETISKA	  TOLKNINGAR	  AV	  EMPOWERMENT 
Empowerment är enligt Savery och Luks (2001) ett sätt för organisationen att dela 

makten mellan de anställda och managers. Detta görs enligt teoretikerna ovan bland 

annat för att skapa bättre resultat både på individnivå men också organisatoriskt och 

samtidigt förbättra arbetsmiljön. Walton (1985) å andra sidan menar att 

Empowerment i arbetet formas av flexibilitet och frihet att påverka 

arbetssituationen. Fördelning av makt kan enligt Savery och Luks (2001) urskiljas i 

organisationer genom att anställda gör vad som behöver göras utan att bli tillsagda 

och detta visar på högre resultat. Ovan beskrivet beteende kommer från uppmuntran 

och genom att ge individen legitimitet till att ta egna initiativ, för att förbättra 

verksamheten (Savery & Luks, 2001).  

Empowerment förklaras av Holt et. al. (2000) som individens perception att tro och 

kontrollera vad som händer i arbetsprocessen och förmågan att kunna göra det 

effektivt. Teoretikerna ovan menar att individens kognitiva utveckling styr 

beteendet i arbetsmiljön och en positiv uppfattning blir därmed en del av 

framgångsrikt Empowerment. Savery och Luks (2001) hävdar att större 

tillfredställande hos den enskilde individen skapas för dess arbetsuppgifter utifrån 

det inflytande individen tilldelats. Vidare fortsätter teoretikerna diskussionen genom 

att påstå att detta också leder till mindre stress. Dock påpekar de att detta inte 

nödvändigtvis är sant, utan endast är ett antagande. Savery och Luks (2001) menar 

även att organisationer som tillåter sina medarbetare att ha inflytande över sitt 

arbete, har bättre produktivitet än de organisationer som inte tillåter (det).  

Även Walton (1985) argumenterar kring Empowerments betydelse för uppmuntran 

av personalen, genom kreativitet och känslan av ansvar för att finna 

arbetstillfredsställelse. Teoretikern förklarar att Empowerment skiljer sig från den 

sedvanliga styrformen som kännetecknas av kontroll och hierarki och därför är 
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denna uppmuntran möjlig. Holt et. al. (2000) stärker Waltons argument för positiv 

uppmuntran genom om att påstå att Empowerment utvecklas som en helhet utifrån 

sättet organisationen tänker och agerar. Empowerment kan enligt Holt et. al. (2000) 

minska negativa funktioner i en organisation, såsom; maktlöshet, manipulation, 

dåligt definierade mål, bristande kommunikation etcetera.  

4.2	  IMPLEMENTERING	  AV	  EMPOWERMENT	  I	  EN	  BEFINTLIG	  ARBETSMILJÖ 
Blanchard, Carlos och Randolph har tillsammans skrivit en handbok för 

implementering av Empowerment i organisationer som heter Empowerment tar mer 

än en minut (1996). I denna bok pekar författarna på verktyg för implementeringen 

av Empowerment samt vilka positiva effekter detta kan få.  

Blanchard et. al. (1996) menar att Empowerment kan tillföra initiativtagande samt 

goda idéer från de anställda eftersom de upplever en delaktighet i arbetet. 

Författarna menar att en hierarki med en traditionell ledarmodell inte längre 

fungerar utan att organisationer bör ta ett steg mot decentralisering, där ansvar och 

befogenheter sprids. Blanchard et. al. (1996) menar att det är viktigt att ledningen är 

delaktiga och stödjande i de anställdas arbete och inte bara kontrollerande och 

ordergivande. Författarna visar en mycket viktig poäng, att implementeringen av 

Empowerment måste göras i alla led och att såväl chefer som anställda måste ta 

avstånd från det byråkratiska synsättet och samtidigt lära sig att ta ansvar. Vidare 

fortsätter författarna att förklara att organisationen inte kan förvänta sig att de 

anställda kan hantera ansvar och befogenhet direkt efter implementeringen av 

Empowerment. De menar att det är ett beteende som tar tid att utveckla och som 

måste läras att hantera, speciellt om individen inte tidigare har erfarenhet av detta. 

Blanchard et. al. (1996) förklarar att Empowerment inte handlar om att ge individer 

makt, för det besitter de redan i form av kunskap liksom motivation, för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Empowerment är i stället en metod för att frigöra makten de 

redan besitter genom ansvar och befogenheter. Chefens roll blir betydligt viktigare 

då det är dennes roll att samordna resurser, lägga upp strategier och uppmuntra sina 

anställda att bli effektivare. En av nycklarna till detta är att ge information till alla, 

för att skapa en gemensam förståelse och insikt i organisationen, enligt Blanchard 

et. al. (1996). Detta skapar tillit inom organisationen likaväl som det uppmuntrar till 

agerande och mer ansvar.  
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Blanchard et. al. (1996) hävdar att även om Empowerment innebär större ansvar 

över sin egen situation, måste det finnas tydliga gränsdragningar för vad som är 

varje individs ansvar. Detta är en viktig nyckel då varje individ bör erfara nya sätt 

att tänka och agera i grupp och för att inte återgå till gamla roller/vanor. En tydlig 

vision för organisationen men också för hur varje individs arbete bör utformas. 

Processer och strukturer bör utvecklas där värderingar, regler samt agerande i 

beslutssituationer är tydligt formulerade.  

Blanchard et. al. (1996) förklarar att den tredje nyckeln till att kunna implementera 

Empowerment är att ersätta den befintliga hierarkin med självstyrande grupper. 

Dessa grupper bör erbjudas ledning och utbildning men också stöd och uppmuntran 

under liksom efter förändringen, enligt författarna. Självstyrande grupper bör tas 

tillvara på, då de oftast har olika kompetenser och olikheter som kan vara en stor 

tillgång för företaget.  

Öppenhet genom tydlig information och därmed skapat tillit, är viktigt för att kunna 

genomföra de tre ovanstående nycklarna. Blanchard et. al. (1996) menar att misstag 

är möjligheter till att lära sig något nytt.  

4.3	  FOUCAULTS	  TOLKNING	  AV	  MAKT	  OCH	  SUBJEKT 
Foucault (1982) blev intresserad av makt och dess innebörd när det gick upp för 

honom att människan placeras som ett subjekt/föremål i förbindelse med produktion 

och dess betydelsefullhet. Foucault (1982) menar att människan ställs i en komplex 

maktrelationen.  

Foucault (1982) förklarar att människan som subjekt/föremål för makt kan urskiljas 

i individens vardagsliv genom att markera dennes självständighet, befäster 

individen sin identitet samt en sanning om vem denne är. Detta känns igen av både 

individen själv samt av dennes omgivning. Foucault (1982) menar att det är detta 

som gör människan till subjekt/föremål och dess mening kan urskiljas på två sätt:  

 

”Subject to someone else by control and dependence; and tied to  

his own identity by a conscience or self-knowledge. Both meanings 

 suggest a form of power which subjugates and makes subject to.” 

 (Foucault, 1982) 
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Foucault (1982) hävdar att det finns tre problem att brottas med när det kommer till 

makt och människan som dess subjekt/föremål. Först pekar han på motstånd mot 

dominans såsom etik, socialt liksom religiöst. För det andra påvisar han motstånd 

mot former som separerar utnyttjande av individen från vad denne har producerat. 

Det tredje problemet förklarar Foucault (1982) som att individen har blivit ett 

föremål som denne själv binder sig till och därmed även andra. Foucault (1982) 

hävdar att detta är sociala problem som existerar överallt, antingen som en mix eller 

enskilt.  

Foucault (1982) menar att människan ofta kategoriserar makt utifrån en integration i 

en relation mellan enskilda människor eller i en grupp. Utifrån detta antar 

människan att individer utövar makt gentemot andra. Foucault (1982) förklarar att 

det därför är viktigt att hålla isär maktrelationer utifrån relationen av makt och 

kommunikation. Foucault (1982) utvecklar detta resonemang med att det enklast 

görs genom att upprätta strategier, dels för att kunna integrera men också för att 

kunna hålla isär dem. 

4.4	  UTVECKLINGEN	  AV	  DEN	  POSTMODERNA	  SYNEN	  PÅ	  ORGANISATIONER	  

OCH	  DESS	  INDIVIDER	   
Clegg (1989/1993) menar att moderna organisationer och olika managementteorier 

entydigt har kategoriseras som relationer mellan formella organisationsstrukturer 

och "economic efficiency" som representeras av orealistiska antaganden om såväl 

effektivitet som strukturformat. Clegg (1993) beskriver att den teoretiska förståelsen 

kring det postmoderna sociala har kretsat kring texter där implementering beskrivs 

utifrån egen tillfredställelse i form av variation och ironi. Clegg (1993) är dock 

intresserad av att förklara hur det postmoderna tillståndet uppkommit utifrån den 

modernistiska synen. Teoretikern menar att en av nycklarna till att förstå konceptet 

av postmodernismen är den narrativa ”de-differentiation". Clegg (1990) beskriver 

att postmodernismen är mer organiskt utformad än differentierad, jämfört med de 

organisationer som domineras av den moderna byråkratiska utformningen. 

 

Clegg (1993) fortsätter sin beskrivning av den moderna organisationen som 

orubblig medan den postmoderna organisationen är mer flexibel. Fokus hos den 

moderna organisationen är på strategiska affärsenheter liksom specifika 
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slutprodukter. De postmoderna organisationerna fokuserar i stället på utveckling av 

management och personalen som en nyckelkompetens. Den moderna organisationen 

koncentrerar sig på masskonsumtion/-produktion medan postmodernismen är mer 

intresserad av det nischade. De modernistiska organisationerna och dess arbete är 

enligt Clegg (1993) differentierat och mer avgränsat än i postmoderna 

organisationer där gränserna är inte är lika självklara och arbetet är mer 

multifunktionellt. Nyckeln till övergången från modern till postmodern organisation 

är det strategiska valet. Den största utmaningen är att precisera vad som skiljer 

synsätten åt beträffande ansvar och hur dessa återkommande problem kan lösas. 

Den postmoderna organisationen samarbetar mer sannolikt mellan avdelningarna 

och delar med sig av sin kärnkompetens till andra avdelningar. Clegg (1993) menar 

att gott samarbete är det viktigaste för att upprätthålla kompetensen i en 

organisation och att det dessutom gör det svårare för konkurrenterna att imitera. 

4.4.1	  DEN	  POSTMODERNA	  SYNEN	  PÅ	  EMPOWERMENT 

Grundstommen i de postmoderna metoderna är dekonstruerade (Derrida, 1976) som 

syftar till att verkligheten i organisationerna är socialt- liksom kulturellt konstruerat 

(Berger & Luckmann, 1967). Godall Jr. (1993) menar att individerna i en 

organisation är kapabla till att organisera liksom koordinera praxis och dela dess 

mening. Vidare förklarar den sistnämnda teoretikern att de socialt strukturerade 

verkligheterna kan tillåta anställda och deras chefer att själva konstruera/skapa 

rutiner liksom ritualer. Godall Jr. (1993) menar att detta sker samtidigt som 

anställda och deras chefer kan koordinera processen för att uppnå kulturella liksom 

organisatoriska mål.  

De negativa effekterna av Empowerments innebörd belyses av Pease (2002) som 

menar att det kommer ifrån begreppets grund i det moderna synsättets koncept av 

makt. Genom att fördela makt menar Pease (2002) att det kan bidra till att individer 

tvingas inta ”powerful - powerlessroller” i grupper men som inte nödvändigtvis 

behöver ge ny kunskap eller vara tillfredställande. Godall Jr. (1993) pekar även han 

på att det finns det en baksida med den postmoderna synen som han menar grundar 

sig i förväntningarna på organisationens sociala liksom kulturella konstruktion. 

Detta bidrar i sin tur, enligt teoretikern, till att bli ett hinder för de anställda och 

deras innovation, kreativitet liksom meningsfullhet i arbetet. Godall Jr. (1993) 
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förklarar vidare att anställdas samt chefers beteende och handlingar i organisationen 

ibland kan liknas vid verbala fängelser och inte som en social konstruktion. Detta 

menar Godall Jr. (1993) görs för att det är enklare att komma överens och se 

verkligheten utifrån ett perspektiv då dess idéer och samordning av aktiviteter 

verkar vara goda.  

Pease (2002) å andra sidan påstår att de flesta teoretiker hävdar att begreppet 

Empowerment är en process som hjälper människor att få kontroll/makt över sina 

egna liv. Enligt Pease (2002) ger befintliga teorier om det postmoderna synsättet 

möjlighet till att utveckla nya strategier för postmoderna samband, gällande såväl 

makt som delaktighet. Dock påpekar han att det har att göra med i vilket 

sammanhang begreppet diskuteras. Makt är en handling som enligt Pease (2002) 

kan utföras i syfte för att vara dominant över andra. Empowerment kan snarare ses 

som ett alternativt sätt att få kunskap om hur makten skall hanteras, än hur makten 

skall utövas. Pease (2002) instämmer i Foucaults (1980) teori där han påstår att 

kunskap och makt inte kan åtskiljas. Hartman (1992) förklarar att länken mellan 

Empowerment och kunskapens utveckling samt produktion måste erkännas. Pease 

(2002) menar att om sceneriet ovan som Foucualt (1980) och Hartman (1992) 

beskriver, att makt skulle vara logiskt, skulle det kunna ge möjligheten till att en 

kunskapsrelation skapas. Pease (2002) hävdar å andra sidan att detta istället har 

bidragit till motstånd. Dock anser han att en sådan förståelse är av betydelse för att 

kunna implementera Empowerment i en postmodern organisation. 

De positiva effekterna av införandet av Empowerment på en arbetsplats yttrar sig 

enligt Godall Jr. (1993) då de anställda själva, bland annat, kan styra sina 

arbetstider. Han menar å andra sidan att genom att ge de anställda mer ansvar och 

inflytande över hur arbetet skall utföras i en postmodern organisation, tas ett steg 

ifrån den tidigare traditionellt åtskilda uppfattningen av ”hem” och ”arbete” liksom 

förståelsen av ”arbete” och ”fritid”. Godall Jr. ifrågasätter om gränsen mellan dessa 

fenomen inte alltmer blir sammansvetsade tack vare införandet av Empowerment 

och stegen mot en postmodern organisation.   

4.4.2	  DEN	  POSTMODERNA	  SYNEN	  PÅ	  KOMMUNIKATION 

Clegg (1993) menar att införandet av Empowerment i postmoderna organisationer 

bör ses som en av huvudnycklarna för beslutstagande, som sedan sprids genom 
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kommunikation mellan avdelningar och i färdigställda dokument. Godall Jr. (1993) 

instämmer in genom att påstå att organisatorisk kommunikation inte längre är något 

som nödvändigtvis behöver utformas i den traditionella hierarkin. Han menar att i 

den postmoderna synen skall kommunikation fördelas genom; spridd makt, ansvar 

och erkännande av ömsesidigt beroende. Clegg (1990) menar att detta öppnar för en 

ny form av kommunikation för kommentarer och diskussion. Å andra sidan pekar 

Clegg (1990) på vikten av att viss kommunikation och planering bör utformas från 

abstrakta tekniker, för att chefen fortsatt skall ha en viss kontroll. Dock skall det inte 

hindra de anställda till egen planering eller att de inte litar på sitt eget omdöme.  

4.5	  DEN	  PSYKOLOGISKA	  DEFINITIONEN	  AV	  EMPOWERMENT 
Drucker (1988) menar att intresset för Empowerment i psykologisk bemärkelse har 

ökat i och med den globalisering vi befinner oss i. Conger och Kanungo (1988) 

menar å andra sidan att Empowerment har med medarbetarnas självuppfattning och 

motivation att göra. Thomas och Velthouse (1990) hävdar att Empowerment är ett 

mångsidigt begrepp som inte kan förklaras utifrån en enda betydelse.  

Thomas och Velthouse (1990) förklarar att begreppet kan tolkas utifrån fyra 

variabler som alla påverkar och orienterar individen i dennes arbete; Meningsfullhet, 

Kompetens, Självbestämmande och Inverkan. Spreitzer (1995) förtydligar genom att 

påstå att dessa fyra variabler kan förklaras som fyra motiverande konstruktioner av 

Empowerment, utifrån det psykologiska synsättet. Meningsfullheten speglas i värdet 

av arbetets formella mål/syfte som också bedöms utifrån individens egna ideal och 

normer (Thomas & Velthouse, 1990). Hackman och Oldman (1980) har tidigare 

påpekat att individens meningsfullhet påverkas av relationen mellan dennes 

arbetsroll och krav men också värderingar samt beteende.  

Kompetens hos individen förklaras av Spreitzer (1995) som egen tro på att kunna 

prestera utifrån färdighet. Hon menar att det är mer intressant att se kompetens som 

en dimension, än som en del av självkänslan, i relationen av effektivitet i individens 

yrkesroll. Självbestämmande ger individen känslan av att själv kunna bestämma 

eller fatta avgöranden gällande såväl åtgärder som beslut (Spreitzer, 1995).  

Inverkan förklarar Ashforth (1989) som ett sätt för individen att kunna påverka 

strategiska-, administrativa eller operativa resultat i organisationen. Spreitzer 

(1995), Thomas och Velthouse (1990) är överens om att de fyra variablerna är olika 
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sätt för individen att identifiera sin arbetsroll i form av Empowerment och dess 

psykologiska bemärkelse. Författarna påpekar dock att detta inte kan göras om en 

av variablerna utesluts.   

Thomas och Velthouse (1990) för en intressant diskussion gällande antagande om 

hur Empowerment inte endast är en del av individens personlighetsdrag utan också 

en del av arbetsmiljön individen befinner sig i. Bandura (1989) menar att individens 

uppfattning av arbetsmiljön också påverkar känslan av Empowerment i sitt arbete. 

Att Empowerment skulle kunna generaliseras globalt mellan skilda livssituationer 

eller roller är inte relevant. Thomas och Velthouse (1990) menar att Empowerment 

endast kan generaliseras i specifika arbetsdomäner. Sistnämnda teoretiker menar 

dock att processen av Empowerment kan ge individen en förståelse för sambandet 

mellan arbetsutformande och dennes personlighetsdrag som återspeglas i individens 

motivationsbeteende. Spreitzer (1995) menar å andra sidan att en individs 

förhållande till Empowerment grundar sig i två personlighetsdrag; ”selfesteem” och 

”locus of control”. Hon förklarar att dessa två personlighetsdrag påverkar hur 

individen uppfattar arbetsmiljön och implementeringen av Empowerment. Personer 

med högre form av “selfesteem” och “locus of control” är enligt Spreitzer (1995) 

mer benägna att kunna hantera Empowerment i deras egen arbetsroll. Hon förklarar 

att individer med dessa personlighetsdrag oftast också lättare kan anpassa sig till 

rådande arbetsmiljö.  

4.5.1	  KONSEKVENSER	  AV	  PSYKOLOGISKT	  EMPOWERMENT 

Spreitzer (1995) menar att Empowerments utbredning har bidragit till två specifika 

konsekvenser i effektiviteten och innovationerna från mänskligt beteende. Det 

vidspridda intresset menar hon kommer från att den globala konkurrensen och att 

organisationer i förändring är i behov av sina medarbetare. Dessa spelar en stor roll 

i organisationens utveckling av; initiativ, stimulerande innovationer och hur 

organisationen klarar av påfrestningar av osäkerhet. Lawler (1992) menar att 

psykologiskt Empowerment enklast kan undersökas i den komplexa relationen 

mellan effektivitet och innovation samt i chefens roll. Lawler (1992) fortsätter och 

hävdar att Empowerment har stor potential att infria ovan resonemang, men att det 

inte endast kan göras genom strukturerade arbetsprocesser i form av formella regler.  
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	   5.	  	  ANALYS	  	  
I	  FÖLJANDE KAPITEL KOPPLAR VI DET EMPIRISKA RESULTAT VI FÅTT GENOM VÅR 

FALLSTUDIE GENTEMOT DE TEORIER VI ANSER ÄR INTRESSANTA LIKSOM 

RELEVANTA. VI FÖR EN DISKUSSION KRING INDIVIDERNAS PERSONLIGA 

UPPFATTNINGAR OCH TOLKNINGAR AV EMPOWERMENT PÅ NORDEN MACHINERY.	  

5.1	  INDIVIDERNAS	  UPPFATTNING	  AV	  INVERKAN	  OCH	  PÅVERKAN	  I	  

ARBETSMILJÖN 
Arbetsmiljön på Norden Machinery uppfattar vi som mer än god då samtliga 

individer vi har intervjuat är nöjda. Savery och Luks (2001) poängterade att 

arbetsmiljön är viktig för bland annat trivsel bland personalen men också för att 

höja resultaten. Teoretikerna hävdar även att det är viktigt att dela makten mellan 

managers och anställda i en organisation. Exempel på detta, bland personalen på 

Norden Machinery, är att de har flextid med undantag att de måste befinna sig på 

arbetet mellan kl.09-15 vardera arbetsdag.  

Person 1 och Person 2 ankommer till arbetet vid olika tider trots att deras 

arbetsuppgifter måste vara klara till en viss tid på eftermiddagen. Vi kunde under 

våra observationer se att dessa två har arbetat ihop under en längre tid och att de har 

en god rutin för vad som skall göras och ser till att de hinna med det. Dock är vi 

medvetna om att arbetet inte var lika stressigt när vi observerade tack vare den 

praktikant de hade till hjälp. Vi kunde utläsa att deras ”arbetsvardag” är relativt 

styrd även om de själva anser sig ha inflytande över sina uppgifter och när de skall 

göras. Vi båda, som observatörer, reflekterar över att deras arbetsuppgifter är 

väldigt standardiserade och att de följer ett mönster liksom ett tidsschema för att 

vara effektiva. Under intervjuerna tolkade vi att deras påverkan liksom inverkan på 

vilka kurirer som skall användas vid försändningen är betydande för hur de 

uppfattar sin påverkan/inflytande på arbetsplatsen. De båda anser sig ha en viss grad 

av detta men Person 2 graderar sin påverkan högre än Person 1. Detta tror vi kan 

grunda sig i att, precis som Person 2 sade under observationerna, hen uppskattar att 

hen har ett arbete efter att varit arbetslös under flera år. Därmed värdesätter Person 

2 sitt arbete utifrån andra preferenser än vad Person 1 gör. Att Person 1 har en 
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akademisk utbildning har troligtvis betydelse för hur hen ser sin roll och vilka krav 

hen ställer.  

Under observationerna kunde vi urskilja att Person 3 och Person 4 har större frihet i 

sina arbetsuppgifter och hur de sköts liksom när de skall göras, i jämförelse med 

Person 1 och Person 2. Vi tror att detta härstammar i att Person 3 och Person 4 har 

helt andra anställningar som ger möjlighet till att påverka arbetet liksom dess 

uppgifter samtidigt som det medför legitimitet. Vi kan se en likhet i ovan 

resonemang med Waltons (1985) idé om att Empowerment kan bringa flexibilitet 

liksom frihet att påverka arbetssituationen. Å andra sidan är vi medvetna om att alla 

enheter/individer inom organisationen inte kan ha befogenheten att själva kunna 

påverka eller styra sina arbetsuppgifter, i den grad som Person 3 och Person 4 har. 

Detta eftersom det är nödvändigt att det finns någon form av centralisering för att 

företagsstrukturen skall fungera. Person 3 och Person 4 har båda arbetat inom 

organisationen i över 30 år och antas därmed ha ”byggt” upp ett förtroende och 

kunskap som endast kan göras under en längre tid. Därmed menar vi att deras 

expertis och förståelse för organisationens värderingar liksom grundstenar inte kan 

jämföras med Person 1, då hen endast har varit anställd i fyra år. Vi kunde under 

både observationerna liksom intervjuerna med Person 1 och Person 3 se likheter i 

deras uppfattningar kring om hur organisationen och den enskildes arbetsroll skall 

konstrueras. Detta antar vi grundas i att de båda har akademisk utbildning och 

därmed skiljer sig i sin syn liksom krav, i jämförelse med Person 2 och Person 4 

som allenast har en kortare ekonomisk efterutbildning.  

Vi kunde under observationerna urskilja att samtliga individer trivs bra på 

arbetsplatsen och med sina kollegor liksom i sin arbetsroll och uppgifter. Detta 

underströk de alla under respektive intervju då vi frågade om hur de trivs och bad 

dem att gradera detta. Dock framkom det under intervjuerna att de alla har olika 

preferenser för vad som bringar trivsel och hur det uppfattas. Vi anser att dessa 

skillnader är intressanta då de två och två har samma anställning men likväl helt 

skilda syn på vad som är viktigt när det kommer till trivsel. Vi menar att detta är 

intressant och tror att det påverkar de olika enheterna, eftersom individerna strävar 

efter olikartad tillfredställelse. Vi vill påstå att dessa olikheter kan vara en av 

grunderna till varför arbetsmiljön faktiskt är positiv/god. Dock poängterade Person 
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2 att hen uppfattar avsaknad av empati bland vissa medarbetare på andra 

avdelningar och att detta har bidragit till negativa konsekvenser för arbetet och 

samhörigheten.  

Som svar på frågan om vad som kan förbättras och bör ändras på arbetsplatsen hade 

samtliga personer något de ville ändra på, dock var Person 1 och Person 3 tydligast i 

sina svar. Person 1:s uppfattning om bristande rutiner var hens centrala svar och 

detta tror vi kan grunda sig att hen som person är väldigt strukturerad och har en 

bredare kompetens än vad hens arbetsuppgifter kräver idag. Person 3 förklarade att 

hen anser att det kan bli stökigt att sitta fyra och fyra i ett arbetsrum men ser 

samtidigt att det även har sina fördelar. Under observationerna kunde vi se att detta 

var ett störningsmoment för Person 3 och vi tror att detta grundar sig i, som hen 

poängterade under intervjun, att hen är en person som gärna arbetar självständigt 

och ostört. Vi lade även märke till, under observationerna, att det finns ett ”spel” 

mellan de fyra projektkoordinatorerna och att detta troligtvis vidgas då de sitter i 

samma rum och samtidigt konkurrerar om maskintillverkarna och deras tid.  

Implementering av Empowerment kan enligt Blanchard et. al. (1996) tillföra såväl 

initiativtagande som en ökad känsla av delaktighet bland de anställda och att detta 

bör göras genom att ta avstånd från den byråkratiska strukturen. Då vi tolkar att 

initiativ är en del av Empowerments innebörd valde vi att fråga personerna hur de 

själva ser på sitt eget initiativtagande samt hur de graderar detta. Person 1 berättade 

under intervjun att hen har fått kritik för att ha tagit för mycket initiativ under sin 

första tid på företaget och att det bland kollegorna ansågs att hen inte skötte de 

arbetsuppgifter hen var anställd för. Person 1 tog en viss distans till kritiken när hen 

berättade, men vi tolkade ett vemod över att hen inte har friare arbetsuppgifter. Vi 

menar, utifrån vår subjektiva uppfattning, att hen nog faktiskt är överkvalificerad 

för sina arbetsuppgifter och besitter en högre kompetens som organisationen inte 

givet tar till vara på. Dock är Person 1 en person som flertalet kollegor vänder sig 

till vid frågor och problem. Vi tolkar det som ett ytterligare bevis för att hen är 

kompetent och att hen möjligen borde erbjudits en annan position inom 

organisationen, för att ta tillvara på den kompetens hen besitter. Person 2 förklarade 

att hen ser sitt arbete som roligt, omväxlande och har möjlighet att i stor grad 

påverka, genom egna initiativtagande i arbetsuppgifterna. Vi finner detta intressant 
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då hen har samma arbetsuppgifter som Person 1, men deras preferenser och 

tolkningar av den egna arbetsrollen skiljer sig åt. Kollegorna är två skilda individer 

vilket tydligt visar sig, i såväl beteendet liksom i agerandet. Person 2 uppfattades, 

under observationerna, vara väldigt utåtriktad och inte dra sig för att söka ny 

kunskap om det krävdes för att lösa arbetsuppgifterna. Detta tror vi balanserar upp 

de två personernas arbete och att de kompletterar varandra. I de arbetsuppgifter som 

Person 1 och Person 2 har, ser vi inte att en kvalificerad utbildning är nödvändig 

men vi kan samtidigt se att den kompetens som Person 1 besitter underlättar arbetet. 

Å andra sidan anser vi att Person 2:s inställning till initiativtagande är av samma 

betydelse och därmed anser vi att jämförelsen mellan de två individerna är komplex.  

Person 3 och Person 4 har en mer överensstämmande syn på initiativtagande då de 

båda uttrycker att deras arbete kräver egna initiativ men att det samtidigt finns en 

del som de inte har möjlighet att påverka. Deras enade syn tror vi beror på att de har 

en position som kräver ansvar och ett öga för vad som behöver göras. Person 4 

förklarar att det vore omöjligt att följa en mall för arbetsordningen då projekten 

löper parallellt och den ena dagen inte är den andra lik. Utifrån detta kan vi 

konstatera att arbetsrollen faktiskt till viss del styr hur mycket egna initiativ 

individen kan ta och att somliga roller faktiskt inte tillåter friare tyglar. Här kan vi 

återkoppla till Blanchard et. al. (1996) som menar att det måste finnas gränser för 

vad som är varje individs ansvar och att tillit är viktigt för individens motivation. 

Person 4 förklarar att hen inte drar sig för att vara rak i sin kommunikation eller 

säga ifrån om det blir för mycket. Vi ser att detta är en bra egenskap som styrks av 

Blanchards antaganden, samtidigt som vi tror att det kan leda till problem med 

andra som inte har samma syn på ansvar. Vi tror därför att det är viktigt att chefen 

är noga med att ge tydliga instruktioner för individernas olika ansvarsområden. 

Detta var något som både Person 1 och Person 3 uttryckte att de önskade, och som 

kan uppmuntra och motivera medarbetarna att prestera till att ta initiativ i sina 

arbetsroller. 

Utifrån vårt empiriska material tolkar vi att samtliga personer är villiga och 

intresserade att ta initiativ och att de själva vill ha ett större ansvar för sina 

arbetsuppgifter och i sin yrkesroll. Vi vill påstå att vi under observationerna såg 

egenskaper som engagemang liksom aktivt deltagande i arbetet, hos samtliga 
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individer. Vi tror att detta är en förutsättning för att Empowerment inom en 

organisation skall fungera, även om begreppets idé ännu inte finns uttalat inom 

Norden Machinery. Vi tror att de yttre faktorerna som till exempel de ergonomiska 

investeringar som organisationen gjort, är en del i den mentala trivseln bland 

personalen. Dock är detta inte alltid tillräckligt och utifrån Person 2:s missnöje över 

några kollegor inom organisationen, tror vi att det alltid finns situationer och ting 

som bör och kan förbättras i en organisation. Vi är medvetna om att alla individer 

inte nödvändigtvis kan samarbete eller tycker om varandra, men vi anser ändå att en 

professionell nivå måste hållas för att arbetet skall kunna utföras. 

5.2	  MAKT	  I	  FÖRHÅLLANDE	  TILL	  KOMPETENS	  OCH	  INFLYTANDE 
Vi har utgått från Foucault (1982) och hans förklaring av makt och hur detta kan 

yttra sig bland individer i en organisation. Vid intervjutillfällena valde vi att ställa 

frågor om vad de anser att makt respektive egenmakt är samt hur detta yttrar sig i 

deras arbetsroller. Reaktionerna var likvärdiga från samtliga personer, som var 

distinkt motsträviga till begreppet makt. Ingen av de intervjuade ansåg sig vara 

speciellt positivt inställda till att själva utöva makt, varken i sina tjänster eller privat.  

Person 1 och Person 2 visade genom sina kroppsspråk, stort motstånd till begreppet 

och klargjorde att de inte har en positiv uppfattning av personer med makt. Bådas 

uppfattning är att det inte är något de önskar att inneha, utan att de snarare ser det 

som ett hierarkiskt uppdrag. Person 2 menar att personer med makt kan uppfattas 

som känslokalla. Både Person 1 och Person 2 ställer sig betydligt positivare till 

egenmakt och menar att de gärna skulle vilja ha mer egenmakt i sina arbetsroller. Vi 

tror att det sista påstående kan grunda sig i, framförallt hos Person 1, att hen anser 

sig besitta en kompetens som inte alltid kommer till sin rätta. Genom att tilldelas 

mer ansvar tror vi att Person 1 skulle känna sig mer tillfredsställd och även kunna 

utvecklas och prestera ännu bättre. Person 2 å andra sidan menar att hen har 

egenmakt över sitt eget arbete och att ingen kan ta ifrån hen den kunskap hen redan 

har. Detta är enligt oss en positiv syn på egenmakt och vi tycker att det är ett sunt 

exempel på hur en person kan påverka sin egen maktsituation.  

Till skillnad från Person 1 och Person 2 har Person 3 och Person 4 en lite positivare 

syn på makt och dess innebörd. De sistnämnda menar att makt inte nödvändigtvis 

behöver associeras med något negativt utan att det även kan tillföra något positivt. 
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Vi anser, efter våra intervjuer, att detta är ett intressant resonemang och en viktig 

skillnad i hur organisationen är strukturerad och att alla individer har olika syn och 

preferenser. Vi tror att deras syn på makt kan bero på att de båda har positioner 

inom organisationen som indirekt medför legitimitet. Person 3 förklarar att hen inte 

har lika stor beslutsrätt som VD:n men att hen har ett större inflytande än vad 

många andra har då hen ansvarar för olika projekt. Vi tolkar att Person 3:s 

tankegång kommer utifrån att hen oftast blir tillfrågad både internt och externt, 

gällande såväl problem som frågor tack vare hens långa och mångsidiga erfarenhet 

inom organisationen. Detta kan möjligen ge Person 3 en skev uppfattning av hur 

mycket egenmakt hen egentligen har och borde utöva. Om sådant är fallet kan vi 

inte styrka utan endast anta.  

5.3	  INDIVIDERNAS	  UPPFATTNING	  AV	  EMPOWERMENT	  INOM	  NORDEN	  

MACHINERY 
Norden Machinery blev för ett antal år sedan uppköpta och är sedan dess 

italiensktägt. Person 1 och Person 3 antydde båda under respektive intervju att 

Norden Machinerys struktur delvis har förändrats sedan ägarbytet liksom dess 

företagsanda. De båda insinuerade att organisationen har blivit allt mer 

centraliserad, trots detta betonade båda att de saknar klarare riktlinjer och rutiner för 

deras arbete. Detta finner vi intressant eftersom det ger en viss förståelse för den 

frustation som ibland kunde urskiljas i observationerna. Personernas uppfattning om 

hur organisationen har förändrats kan ha bidragit till en mer komplex bild av deras 

arbete liksom arbetsroll. Vi uppfattade det som att de båda känner ett missnöje över 

att inte längre, i lika stor utsträckning, kan påverka struktur, riktlinjer etcetera. Detta 

i och med att det mesta är styrt och beslutas i Italien. Vi noterade att detta tycktes 

försvåra arbetet och organisationens utveckling. Detta är sannolikt inte något 

specifikt endast för Norden Machinery, utan för de flesta före detta svenskägda 

företag som köps upp av utländska och därmed förlorar en del av sin ”identitet”.  

Clegg (1993) påstår att de postmoderna organisationerna är mer intresserade av en 

nischad marknad med en specifik kundkrets liksom att arbetets gränser inte är lika 

självklara utan mer multifunktionella. Under första mötet på Norden Machinery fick 

vi se den maskin som var specialbeställd av en kund och dessutom är den största av 

sitt slag på marknaden. Norden Machinery har en specifik men bred kundkrets, då 
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de har en tredjedel av världsmarknaden, och många av deras kunder är sådana som 

återkommer för att köpa reservdelar eller nya maskiner. Norden Machinery har 

under sin långa tid i branschen byggt upp en kundkrets som är av stor betydelse för 

organisationen. Samtidigt utgör de med all säkerhet ett hot gentemot konkurrenter 

och uppstickare, i form av imiterande företag. Under observationerna kunde vi 

tydligt se att en av organisationens viktigaste värderingar är att ha nöjda kunder som 

återkommer. Vi noterade, både under observationerna men framförallt i 

intervjuerna, att gränserna för arbetet inte är särskilt tydliga och precis som Clegg 

(1993) påstår kan detta ha leda till missbelåtenhet. Arbetsuppgifterna hos samtliga 

personer uppfattade vi, genom svaren i intervjuerna, som skiftande från dag till dag 

även om de i grund och botten anses vara ganska basala. Frustationen över 

avsaknaden av klara strukturer för utförandet av vissa arbetsmoment är markant och 

vi förmodar att detta uppkommit då Person 1 och Person 3 inte känner att de alltid 

får gehör när de önskar att något bör förbättras eller göras annorlunda. Person 3 

sade under observationerna att hen anser att kommunikationen såväl med kunder 

som internt försvåras då de inblandade inte alltid pratar i samma ”termer”. Hen 

menar att god kompetens och internutbildningar är väldigt viktiga just därför, vilket 

de andra tre personerna instämde i under sina intervjuer. Vi tror inte att någon 

organisation kan vara fullärd eller i fas med all ny teknologi. Därmed vill vi 

framföra betydelsen av utveckling av intern kunskap som är oerhört viktig, både för 

de anställda men även för organisationen som helhet. Satsningar på hälsofrämjande 

åtgärder är till synes bra, men är inte medarbetarna uppdaterade rent 

kunskapsmässigt kommer inte heller resultaten kunna bli det bästa. Att finna en 

balans och att våga satsa på anställdas kompetens är av stor betydelse, för såväl 

trivseln som för motivationen. Norden Machinerys organisationssatsningar är goda 

men vi tolkar, utifrån individernas svar, att det ännu finns en del att realisera liksom 

modifiera. Detta tror vi inte är något unikt endast för Norden Machinery utan 

snarare en vanlig underskattning i organisationsvärlden.   

Socialt konstruerade verkligheter kan enligt Godall Jr. (1993) tillåta anställda och 

deras chefer att själva skapa rutiner liksom ritualer för att uppnå kulturella och 

organisatoriska mål. Frustationen hos Person 1 och Person 3 från avsaknaden av 

rutiner liksom tydliga strukturer menar vi motsäger Godall Jr: s resonemang om en 

socialt strukturerad verklighet. Begreppet verklighet är ett diffust ord och dess 



Linnéuniversitetet Kandidatuppsats  Stina Konradsson Nilsson &  
Ekonomihögskolan Företagsekonomi III Lina Sjöbrink, HRM 

   52 

definition skiljer sig från individ till individ. Att generalisera Person 1 och Person 

3:s  uppfattningar inom hela Norden Machinery skulle vara missanvisande, men det 

vore det också genom att säga att Godall Jr.s: uppfattning är helt tillförlitlig. Vi 

finner likheter mellan de två scenarierna och finner det intressant att Person 2 och 

Person 4:s uppfattningar kring såväl rutiner som inflytande avviker från sina 

kollegors. Återigen tycker vi oss se skillnader i samtliga personers preferenser, 

denna gång gällande den verkligheten de befinner sig i.  

Vi uppmärksammande att individerna skiljde sig åt i hur de kommunicerar och 

effektiviserar sina arbeten. Detta var särskilt tydligt när Person 3 och Person 4 

observerades, då de har samma arbetsuppgifter men olika sätt att lösa dessa. Person 

3 ringde flera telefonsamtal samt gick ned i verkstaden om hen behövde få kontakt 

med någon där. Person 4 verkade föredra att kommunicera via mail eller telefon. Vi 

vill inte dra några stora slutsatser utifrån detta, då vi inte anser oss ha tillräckligt stor 

insikt i deras arbetsuppgifter. Vi lade dock märke till att deras möjlighet att välja 

kommunikationssätt visar på frihet och ett tillfälle att påverka arbetet. Vi ser inte att 

Person 1 och Person 2 har samma frihet då deras arbetsuppgifter är mer monotona. 

Likaväl är vi medvetna om att det är en del av deras arbetsroller och att det inte 

medför samma ansvar och frihet som Person 3 och Person 4 har. Det finns med all 

säkerhet skäl till varför Person 3 och Person 4 väljer sina kommunikationsvägar. 

Detta är förmodligen inte något som de sistnämnda personerna lägger särskilt stor 

vikt vid då det endast är en del av arbetsprocessen.  

Person 1 och Person 2 sade sig båda ha en del inflytande och egenmakt genom att 

de själva kan besluta vilken frakt som skall prioriteras eller vilken kurir som skall 

användas. Dock sade sig båda att inte ha mycket mer inflytande än så över sina 

arbetsuppgifter. Person 1 antydde under intervjun att mer egenmakt skulle kunna 

bidra till en större självkänsla. Detta är ett intressant uttalande, som vi redan tidigare 

påpekat, eftersom vi anser oss ha sett tendenser till att hen har en bredare kompetens 

än vad hen får dra nytta för i sin arbetsposition. Person 2 förklarade att hens 

påverkan av sina arbetsuppgifter fungerar tills någon annan inom organisationen, 

med större befogenhet, ber hen att göra/koncentrera sig på något annat. Återigen 

skulle det kunna tolkas att Person 1 och Person 2 har betydligt mindre inflytande än 

vad de själva tror sig ha. Vi tror inte heller att de ser innovation och kreativitet som 
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självklart i deras arbetspositioner. Person 3 och Person 4 å andra sidan har större 

potential då de har inflytande i form av innovationer liksom kreativitet, då de anses 

ha större förtroende utifrån deras arbetspositioner liksom att de tilldelats ansvar för 

att utforma rutiner. En intressant aspekt är om egenmakt hos individen ter sig 

liksom uppfattas olika utifrån den rådande arbetspositionen och att den även i 

realiteten skiljer sig markant? Vi betraktar att ovanstående resonemang skulle kunna 

påvisa att det finns olika preferenser för betydelsen av egenmakt och hur den 

upplevs. Vi finner det intressant och frågar oss om det även påverkar självkänslan 

och passionen för arbetet? Person 1 och Person 3 har båda en önskan om större 

förändringar inom organisationen, till skillnad från Person 2 och Person 4. Kan 

detta förklaras utifrån att de två förstnämnda har högre utbildning och därmed högre 

krav än vad person 2 och person 4 har? Att göra sådana generaliseringar finner vi 

dock varken relevant eller etiskt korrekt utifrån studiens storlek och tidsrum. Dock 

anser vi att det är en intressant tankegång om varför uppfattningen av inflytande och 

egenmakt möjligen skiljer sig åt. Person 1 och Person 2:s uppfattning av makt är 

överensstämmande med Pease (2002) förklaring av att makt kan utföras i syfte för 

att vara dominant över andra. Med en sådan inställning i kombination med att inte 

ha en tydlig självkänsla i sin egen arbetsposition skulle egenmakt kunna var svårt att 

ta till sig, enligt vår åsikt. Det är kanske inte självklart att Empowerment ger 

verktygen till att kunna hantera ansvar och inflytande utan snarare bidrar till rädsla? 

Person 2 uttryckte tydligt att makt inte är något som hen önskar att inneha men 

anser ändock att hens kunskap är en form av egenmakt som ingen kan ta ifrån hen. 

Vi uppfattar att makt generaliseras som ett negativt ord och därmed inte som ett ord 

av positivt betydelse. Detta kan vi även sammanlikna med Person 1 och Person 2:s 

uppfattningar av begreppet och det är något som vi hoppas kan förändras till det 

bättre. Å andra sidan menar Person 3 och Person 4 att ordet har en positiv betydelse 

då de associerar det med kunskap, precis som Pease (2002) och Foucault (1980) 

hävdar. Enligt Person 3 och Person 4 är kunskap och erfarenhet en makt liksom en 

egenmakt. Att styra människor åt rätt håll med hjälp av kunskap är makt enligt 

Person 3 och att kunna göra rätt liksom förebygga fel är egenmakt. Vi reflekterar 

kring om det verkligen går att skilja på makt och egenmakt och om 

kunskapsutvecklingen liksom produktionen ändå förenas i Empowerment? Vårt 

resonemang utgår från Hartmans (1992) argumentationer. Ger ett kunskapsutbyte 
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faktiskt möjligheten till ett maktbyte? Interna utbildningar liksom kunskap från 

erfarenheter skulle troligen bidra till ett sådant byte. Det är möjligt att vi utifrån 

Norden Machinery och dess personal inte kan besvara detta, då vi inte har 

tillräckligt med underlag för en sådan diskussion men vi önskar ändå att frågan 

väcks.  

5.4	  EMPOWERMENT	  OCH	  KOMMUNIKATION 
Kommunikation horisontellt och vertikalt är viktigt för såväl beslutstagande som för 

delaktighet (Godall JR,1993; Clegg,1993) och är något som alla organisationer bör 

beakta. En traditionell hierarki är inte längre till fördel då individen idag, enligt vår 

mening, är mer medveten om sitt kunskapsvärde, såväl ekonomiskt som 

konkurrensmässigt. Att införa Empowerment skulle därmed kunna ge en bredare 

kompetens som bland annat skulle kunna delas i form av informationsutbyte. De 

veckolagda mötena på Norden Machinery skulle kunna vara ett sådant exempel, då 

personer med kompetens och befogenheter på ”lägre nivåer” möts för att diskutera 

lösningar liksom tidscheman. Självklart är det endast en liten skara som träffas och 

majoriteten av organisationens anställda deltar inte på dessa möten. Å andra sidan är 

det kanske inte nödvändigt att alla medarbetare deltar, då de som närvarar sprider 

informationen vidare. Att vara aktiv och att tala för sig, om det är vid ett möte eller 

vid telefonkonferens, är inte självklart för alla individer, inte ens då det är 

betydande information som kommuniceras. Person 3 poängterade under intervjun 

att det nästan alltid är samma två/tre personerna som pratar under veckomötena och 

att de andra mest sitter bredvid tysta och väntar på att få gå. När vi observerade ett 

möte på Norden Machinery kunde detta urskiljas och vi konstaterade att varken 

Person 3 eller Person 4 tillförde speciellt mycket information. Det gjorde i stället 

deras avdelningschef. Vi båda reflekterade kring om Person 3 och Person 4 i denna 

situation kände sig ”underlägsna” och inte ansåg sig inneha egenmakten i form av 

inflytande för att kunna delta i diskussionen? Därför låter de personerna med högre 

rang föra diskussionen? Kanske deltar de själva endast fysiskt för att det förväntas 

av dem? Är realiteten sådan är det synnerligen intressant eftersom det är Person 3 

och Person 4 som övertar kontakten med kunden efter säljarens förarbete och sköter 

den tills maskinen är levererad. Möjligen är detta en form av abstrakt teknik hos 

Norden Machinery, som kan förklaras utifrån Cleggs (1990) tankar kring att det är 

viktig för chefen att behålla kontrollen över kommunikation och planering?  
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Vi fick under våra observationer höra att Person 1, Person 2 samt deras 

avdelningschef hade fått klagomål på att de inte kommunicerar tillräckligt tydligt 

och väl med andra avdelningar inom organisationen. Vi uppfattar att personerna 

ovan förhöll en distans till denna kritik, vilket gör det svårare att fastställa vad som 

är ”problemet”. Person 2 har, som vi tidigare nämnt, uttryckt sin besvikelse över att 

vissa medarbetare saknar empati och det vi tolkar som att misskommunikation eller 

missförstånd bidragit till en mindre god stämning och anda mellan de personer/ 

avdelningar som berörs. Även Person 3 påpekade, liksom vi instämmer i, att det är 

viktigt att förhålla en professionell nivå till sina kollegor oavsett om alla inte 

fungerar på det personliga planet eller tycker om varandra. För att det skall fungera 

måste problem och dilemman redas ut från grunden och vi förmodar att det är 

chefens ansvar att reda ut situationer som dessa. Å andra sidan vill vi påstå att varje 

individ bär ett eget ansvar och ofta kan påverka mer än vad de själva tror. Kanske 

finns det en allmän förväntning att chefen skall bära det yttersta ansvaret och 

därmed leda gruppmöten och dylikt. Vi anar att det sådana förväntningar finns, inte 

minst då individerna vi intervjuade anser att Norden Machinery har blivit mer 

centraliserade sedan det blev italienskägda. Detta liksom att de önskar att cheferna 

var ännu tydligare och kontrollera situationer som uppstår. Vi kan se att 

kommunikationen kan bli lidande en centraliserad styrning och att cheferna då 

naturligt förväntas ha mer makt, till följd av att medarbetarna känner sig osäkra och 

”drar sig undan”. För att uppmuntra kommunikationen i alla led upplever vi, utifrån 

vad individerna har berättat, att Norden Machinery behöver vara tydligare med sina 

instruktioner och inspirera individerna till att ta mer initiativ. Vi vill poängtera detta 

då de individer vi har observerat/ intervjuat enligt oss har god potential att 

vidareutvecklas inom organisationen. Vi uppmärksammade att samtliga personer 

visar en enorm vilja och lojalitet till sina arbetsuppgifter men också till Norden 

Machinery som företag.  

5.5	  Empowerment	  I	  Psykologisk	  Bemärkelse 
Intresset för Empowerment i psykologisk bemärkelse har vuxit markant (Drucker, 

1988) och grundas i medarbetarnas självuppfattning liksom motivation (Thomas & 

Velthouse, 1990). Empowerments psykologisk mening kan enligt Thomas och 

Velthouse (1990) förklaras utifrån fyra variabler: Meningsfullhet, Kompetens, 

Självbestämmande och Inverkan. Person 2 förklarade, under både intervjun och 
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observationen, den personliga betydelsen av sitt arbete efter varit arbetslös ett antal 

år. Person 2:s berättelse gav intrycket att hen är tacksam att ha ett arbete att gå till, 

men även uppskattar kontakten med kollegerna. Person 1 och Person 2 förklarade 

att de har en trygghet i ett nära samarbete dem emellan och att de alltid backar upp 

varandra vid såväl sjukdom som vid semester. Vi uppfattar, utifrån interaktionen 

mellan dem två under observationerna, att de värdesätter varandras sällskap och 

vänskap. Vi gissar att detta är extra viktigt för Person 2 då hen påstår att empati 

saknas bland kollegorna på andra avdelningar inom organisationen. Vi uppfattar att 

meningsfullheten hos Person 1 och Person 2 till största del grundar sig i 

samhörigheten bland kollegorna och arbetet. Person 3 och Person 4 sade i stället att 

interaktionen med den globala världen är av stor betydelse för dem. Vi tycker oss 

kunna se att de fyra personerna har olika subjektiva grunder för vad som är av värde 

och mening för dem. Vi förmodar att grunderna bör vara någorlunda jämlika för att 

uppnå en enad företagskultur? Vi är medvetna om komplexiteten då alla individer 

har olika normer och värderingar utifrån erfarenhet, kunskap, utbildning etcetera, 

liksom att ingen individ är den andre lik. Därför vill vi tro att det är viktigt att 

organisationen och dess chefer har tydliga riktlinjer för vad som är viktigt och vad 

de förväntar sig av sina medarbetare, för att nå bästa resultat. Vi tror att rätt 

personer på rätt plats är ett framgångskoncept och att detta möjligen är något 

Norden Machinery eftersträvar. Vi har tidigare framställt att vi tycker oss se att 

Person 1 har mer kompetens än hen får uttrycka och att detta borde tas till vara på. 

Som studenter och utifrån den knappa insyn vi har i organisationen, kan vi dock inte 

utreda om hen bör omplaceras utan endast fundera kring detta.  

Samtliga personer sade sig ha kompetens liksom erfarenhet för att kunna utföra sitt 

arbete. Vi vill inte påstå att det är de enda grundförutsättningarna för att kunna 

uppleva Thomas och Velthouses (1990) tre andra variabler, men likväl en mycket 

viktig del. Vi tror att om en individ inte känner tillfredsställelse att kunna prestera 

utifrån sin kompetens, kommer den inte heller kunna se meningsfullheten i sitt 

arbetet och därmed inte heller kunna påverka det. Precis som Thomas och 

Velthouse (1990) hävdar är variablerna delar av individens identitet och beteende, 

som i sin tur bör återspeglas i dennes egenmakt. Vi tror oss kunna ana att en osäker 

individ som inte har en säker självbild kommer att få svårt att prestera och intrigera 

i Empowerments delar. Att hantera ansvar liksom vara kreativ tror vi kräver en viss 
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självtillit liksom trygghet. Vi antar att de fyra variablerna och Empowerments 

psykologiska bemärkelse troligen är komplexare än det ibland framställs och därför 

bör anpassas till individerna och inte till organisationen som helhet. Vi menar att 

införandet av Empowerment främst är till för individens integration och sekundärt 

för organisationen. Vi tycker oss kunna se att individen inte kan utvecklas i någon 

av variablerna om inte organisationen ger individen utrymme.   

Person 1 berättade under intervjun att hen fick kritik under sin första tid på 

företaget, då hen ägnat tid åt problem/frågor som inte nödvändigtvis var hens 

arbetsuppgifter. Person 4 å andra sidan sade sig få ”ordna” en del av säljarnas arbete 

eftersom det inte alltid är fullbordat. Sistnämnda personen uppfattar sig ha 

egenmakt genom att hen kan utföra sina arbetsuppgifter på egen hand, Person 1 

önskar samma sak men inte tillåts inte i sin arbetsposition. Återigen kan vi 

konstatera skillnader och att detta möjligen skulle kunna återkopplas till deras 

arbetspositioner, oavsett vilken utbildning de har? Vi har förståelse för att Person 1 

inte skall utföra arbetsuppgifter som inte är hens, men vi frågar oss om det inte är 

bättre att hen korrigerar det som är fel än att hen låter det vara ogjort? Att inneha 

befogenheter och kontroll över sina arbetsuppgifter, kan vi konstatera skiljer sig åt, 

beroende på vilken roll individen har i arbetet och vem som egentligen ansvarar för 

dessa. Som vi nämnt i tidigare analysavsnitt observerade vi att Person 3 och Person 

4 inte tog lika mycket initiativ och utövade påverkan under onsdagsmötet utan 

snarare tog ett steg tillbaka. Vi frågar oss om det grundar sig i att känslan av 

egenmakt infinner sig först när individen känner sig mer kvalificerad än personerna 

runt omkring? Vidare funderar vi kring om en organisation någonsin helt och hållet 

kan komma ifrån en hierarkisk ordning där uppfattningen av överordnad liksom 

underordnad, finns och inverkar på individens egenmakt? Vi menar att oavsett i 

vilken organisation, med mer eller mindre kompetenta medarbetare, uppfattningen 

av egenmakt existerar kommer det alltid att finnas en komplexitet av begreppets 

uppfattning liksom dynamiska utövande. Uppfattningen av begreppet makt kommer 

troligen att medföra konsekvenser för positionen i den ”hierarkiska ordningen” och 

dennes föreställning för sin egen- liksom för andras egenmakt samt frihet. Vi menar 

att alla individer inom en organisation har egenmakt över sin egen position/roll, 

men äger inte makt över andras situation.  
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6.	  	   SLUTSATS	  
	  

KAPITLET BELYSER DE SLUTSATSER SOM HAR DRAGITS EFTER DISKUSSIONER I 

ANALYSEN. DET DISKUTERAS ÄVEN HUR DESSA RESULTAT KAN ANVÄNDAS OCH VAD 

DEN FRAMTIDA FORSKNINGEN INOM OMRÅDET BÖR BERÖRA. SLUTLIGEN FRAMFÖRS 

METOD- OCH KÄLLKRITIK TILL UPPSATSEN.	  

Empowerment kan implementeras hos alla men på olika sätt, beroende på 

individens position. Graden av Empowerment varierar efter individens ställning, 

position och antal år i organisationen etcetera. Vi tolkar att högre uppsatta personer i 

”hierarkin” kan tyckas ha ”mer” Empowerment än de lägre ner i 

hierarkin/rangordningen. Detta då personerna med högre befattningar har mer makt 

och därmed även större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Vi tror att 

detta beror på att de personer som är högre uppsatta i ”hierarkin” har större frihet 

och färre restriktioner i sina arbetsuppgifter och därmed förmodar vi att 

Empowerment är enklare att urskilja i en arbetsroll som innefattar makt och friare 

tyglar. Vi anser dock att de även de personer som är lägre ner i ”hierarkin” har 

möjlighet, att i den grad arbetsuppgifterna tillåter, finna Empowerment i sitt arbete. 

Vi urskiljer att Empowerments fokus är på individen och därmed är det 

organisationen uppgift till att uppmuntra alla personer att ta tillvara på den form 

Empowerment som möjliggörs.  

Vi uppfattar Empowerment som subjektivt, utifrån att samtliga individer vi 

observerat/intervjuat har nämnt olika faktorer som gör att de trivs och känner 

inflytande liksom delaktighet i sina arbetsroller och på arbetsplatsen. Några 

generella slutsatser går inte att dra men vi ser att: trygghet, variation i 

arbetsuppgifterna, kontakt med andra människor och kunskap, är några 

gemensamma faktorer. Hur dessa upplevs är dock subjektivt och högst individuellt 

och därmed kan vi inte anta någon enad uppfattning för Norden Machinery. 

 

Vi är övertygade om att de fyra individerna vi har varit i kontakt med på Norden 

Machinery vill vara med och påverka liksom förbättra arbetsmiljön och den egna 

arbetsrollen. Vi tror att viljan är avgörande för att Empowerment skall fungera i 
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praktiken, för såväl individen som organisationen. Dock tror vi att utländska ägare, 

med en annan företagskultur liksom mer strukturerade form av centralisering kan 

försvåra för individens möjlighet till att påverka. Vi antar att olika länders 

företagskulturer skiljer sig åt liksom dess värderingar, syn på arbetet samt vad som 

förväntas. Är inte detta överensstämmande tror vi att problem kan uppstå i 

kommunikationen och i utformandet av strukturen. Vi har sett att Empowerment 

inte bara kräver engagerande medarbetare, utan att hela organisationen strävar åt 

samma håll.  

Vi har bland annat sett att de individer som har högre utbildning, även delar 

liknande värderingar beträffande ordning och struktur. Vi har också noterat likheter 

som att de med lägre utbildning har ett öppnare och tämligen nyfiket sätt att söka 

kunskap på. Vi tror att utbildning och bakgrund är av betydelse för individens sätt 

att se på arbetets roll med inflytande och värde. Vi ser även att det har betydelse för 

hur individerna ser på makt, de med högre positioner har en positivare syn på 

begreppet. Empowerment medför ingen legitimitet för individen, mer än eget ansvar 

under frihet. 

Utifrån vår fallstudie uppfattar vi att organisationens och individens syn på arbete 

bör vara enad. Detta menar vi ger ett ömsesidigt utbyte som i sin tur leder till en 

förenad företagskultur liksom vision. Först när de gemensamma grunderna är 

fastställda, ser vi att det är intressant att effektuera Empowerment. Misstrivsel eller 

problem som existerar måste uppmärksammas innan Empowerment kan uppnås. 

Dock kommer begreppets uppfattning troligtvis alltid uppfattas olika beroende på 

individens yrkesposition samt egna normer och värderingar. Vi tror att det kan vara 

svårt att generalisera Empowerments betydelse utifrån den enskilde individens 

uppfattning på liknande sätt som med begreppet makt.  

Empowerment är ännu inte definierat på Norden Machinery, men vi ser att det finns 

potential. Vi kan se att Person 3 och Person 4, men högre yrkespositioner kan 

tyckas ha mer Empowerment i sina arbetsroller än Person 1 och Person 2 med lägre 

positioner. Samtidigt fasthåller vi vid att Empowerment är vad som görs av de 

möjligheter som finns och därmed ser vi att Person 1 och Person 2 med lägre 

arbetspositioner, har likvärdiga förutsättningar.  
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Vi hävdar att vår fallstudie av Empowerment inte skulle kunnat ge oss en lika tydlig 

bild om vi inte hade genomfört de etnologiska observationerna, eftersom de har gett 

oss en inblick i hur ”verkligheten” ser ut. Detta har varit till stor betydelse för vår 

analys, då vi kunnat tyda skillnader samt stärka likheter mellan observationerna och 

intervjuerna. Vi har tack vare god information fått en djupare förståelse och ett 

bredare resonemang.  

Slutligen menar vi att Empowerment är vad individen själv gör utefter det ansvar 

den tilldelas i sin arbetsposition. Vi åsyftar att Empowerment kan bli framgångsrikt 

i en organisation som uppmuntrar och visar gehör för individens utveckling. 

6.1	  REKOMMENDATIONER 
Denna uppsats ger en inblick i hur ett fåtal personer på Norden Machinery uppfattar 

såväl arbetsmiljön som sina egna roller samt hur dessa uppfattningar skiljer sig åt. 

Uppsatsen kan användas som grund för Norden Machinery, för att kunna urskilja 

vilka personalsatsningar- liksom arbetsmiljösatsningar som är värda att investera i 

och hur organisationen skulle kunna nå en ännu mer enad företagskultur. 

Uppskattningen av den enskilde individens kompetens genom mer inflytande skulle 

kunna bidra till förhöjd motivation liksom kreativitet hos individen personligen men 

även generellt genom företagskulturen.  Konkurrensmarknaden för Norden 

Machinery är i ständig förändring liksom att konkurrenter tar marknadsandelar, 

därav är innovation och ständig kunskapsutveckling viktigt.  

6.2.	  FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING	  OCH	  SLUTORD	   
Uppsatsen belyser individens egen uppfattning av Empowerment på arbetsplatsen 

liksom hur dennes roll uppfattas, utan att sätta individen i perspektiv till andra 

fenomen som skulle kunna påverka personens uppfattning. Framtida forskning bör 

riktas mot att individen i dagens samhälle ofta upplever en stress över att behöva 

kombinera liksom hinna med ”måsten” på arbetet som i det privata livet. Införandet 

av Empowerment på en arbetsplats behöver nödvändigtvis inte vara positivt, då det 

kan tillföra stress och ångest över arbetssituationen samtidigt som införande kan 

underlätta för andra. Kombinationen av en framgångsrik karriär och familjeliv är 

något de flesta drömmer om i dagens samhälle, dock är denna balans inte alltid lätt 

att finna då det finns flertalet variabler som påverkar. Empowerment kan underlätta 
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genom införandet av flextid, arbeta hemifrån, telefon- liksom mailkontakt och så 

vidare. Dock är inte detta alltid positivt då många av dagens anställda ständigt är 

”tillgänglig” hemma liksom på arbetet. Arbetsdagens slut har suddats ut och många 

förväntas att svara i telefon eller mail under dygnets alla timmar om så krävs liksom 

resa om arbetet kräver det. Individens arbetstid har intrigerats i dennes privata liv 

liksom tid och arbetet respektive privatlivet blir därför svårt att skilja på. Därför 

vore balansen mellan dessa intressant att studera i framtida forskning, dels för att se 

hur det påverkar individen privat liksom i sin arbetsroll men även att studera 

familjen och organisationen.  

Avslutningsvis vill vi säga att vi inte hade kunnat visa på en lika rättvis bild av 

individerna och dess uppfattning av Empowerment endast utifrån intervjuerna. 

Informationen som observationerna tillförde hade inte kunnat konstateras, då 

verbala svar och handlingar inte alltid är överensstämmande. Vi anser att detta har 

varit viktigt vid iakttagelsen att individen måste styrkas av organisationen, som 

också skall ge uppmuntran till arbetsrollen samt ta tillvara på individens 

engagemang, vilja att påverka och växa i sin yrkesroll. Vi tror att detta kan 

utvecklas i hela organisationen men att det är individuellt och därmed inte finns 

någon enkel eller generell lösning som fungerar för alla. ”Kunskap är min egenmakt 

och den kan ingen ta ifrån mig” som Person 2 beskrev i intervjun, vilket är det 

närmaste en generell beskrivning av Empowerment på individnivå som vi kan 

urskilja. 
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