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1. Inledning 
Försök att involvera medarbetarna i beslutstagandet i organisationer har pågått ända 
sedan den industriella demokratins uppkomst. Flera olika begrepp har sedan dess dykt 
upp för att beskriva olika metoder för att involvera de anställda i organisationen och 
dess beslutsprocesser. Exempelvis har man talat om participation, team building och 
total quality management men det senaste begreppet inom detta tema är employee 
empowerment (Appelbaum, Hebért & Leroux, 1999 ). Att hitta en allmängiltig 
definition av empowerment är i princip omöjligt (Greasley, 2004). Begreppet kan 
appliceras på individer, organisationer, samhällen, kulturer och utvecklingsprogram 
(Fetterman, Kaftarian, Wandersman, 1996). De olika perspektiven tillskriver begreppet 
olika betydelser men det som verkar vara gemensamt för samtliga är att det handlar om 
att grupper skall tillfördelas makt. 

Det är inte bara definitionerna av empowerment som går isär utan även åsikterna om 
vad det medför till organisationer och de individer som befinner sig inom dessa. 
Förespråkarna talar om att mer flexibla och effektiva organisationer med mätbara 
produktivitetsökningar utvecklas och att personalens arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse ökar (Brower, 1995; Kinlaw, 1995). Argument som visar på en 
mer negativ sida av begreppet är att ledningen förlorar kontroll och att det finns en risk 
för att de anställda utnyttjar den nya situationen. Det finns även en risk för att 
personalen påtvingas ansvar och blir överbelastade av arbetsuppgifter eller är 
oförmögna att lösa de nya uppgifterna p.g.a. brist på resurser (Appelbaum et al., 1999; 
Claydon, Doyle , 1996; Danford et al, 2004; Johansson 1998). 

Lashely (1999) skriver att det som avgör om ett initiativ till empowerment bli lyckat 
eller inte är upplevelserna hos dem som får mer makt. Trots detta har få studier gjorts på 
mottagarnas upplevelser av situationen. Lee och Koh (2001) framför en reflektion kring 
empowerment som jag finner intressant. De skriver att empowerment är en kombination 
av den underordnades psykologiska tillstånd vilket påverkas av hur den överordnade 
beter sig för att genomföra empowerment. Han lyfter alltså fram att de överordnade i 
organisationen kan påverka upplevelserna hos de underordnade. Det jag är intresserad 
av i den här studien är just hur de underordnade, som är mottagare i 
empowermentprocessen, upplever sin situation och vilka faktorer i organisation det är 
som påverkar dessa upplevelser. Detta undersöks via referat och analyser av tidigare 
gjorda fallstudier. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna forskningsöversikt är att med hjälp av tidigare gjorda fallstudier 
analysera hur empowerment upplevs av de som får ökad makt, ansvar eller inflytande, 
vilka i den här studien kallas för ”the empowered”. Jag skall även analysera vilka 
faktorer i organisationen det är som påverkar dessa upplevelser. 
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1.1.1. Frågeställningar 
• Hur upplever individerna som blir ”empowered” empowerment och den nya 

situationen som blir påföljden av förändringarna i organisationen?  

• Vilka organisatoriska faktorer påverkar upplevelserna hos ”the empowered”? 

1.2. Disposition 
Jag inleder fortsättningen av denna uppsats med att redogöra för min forskningsansats. 
Detta för att tydliggöra vilka mina utgångspunkter varit och hur jag har gått tillväga.  

Forskningsansatsen följs av en teoretisk referensram där jag kort redogör för 
empowermentbegreppet och dess tillämpning i organisationer. Jag presenterar sedan en 
modell och ett antal faktorer som jag använder i den komparativa analysen.  

Sedan följer en redogörelse av fem olika fallstudier. Betoningen i denna redogörelse 
ligger på upplevelserna hos dem som blivit ”empowered”.  

Utifrån fallstudierna och min teoretiska referensram har jag identifierat faktorer i 
organisationerna som påverkar individernas upplevelser av empowerment. Dessa 
faktorer har jag sedan använt mig av för att via en komparativ analys besvara min andra 
frågeställning vilken berör organisatoriska faktorers påverkan på de individuella 
upplevelserna. 

Jag avslutar med några reflektioner kring vad personer som planerar en 
empowermentsatsning bör tänka på och ger även förslag inför fortsatt forskning. 
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2. Forskningsansats 
I denna del redogör jag för min kunskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkt 
samt hur jag gått tillväga vid datainsamlingen. 

2.1. Kunskapsteoretisk och metodologisk 
utgångspunkt 

2.1.1. Socialkonstruktivism 
Min kunskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivistisk vilket är en tolkande 
ansats (Mertens, 1998).   Anhängare till denna ansats menar att sociala företeelser och 
deras mening skapas och förändras genom socialt samspel.  Med andra ord så finns det 
enligt vårt perspektiv ingen objektiv verklighet utan denna skapas via samspelet mellan 
människor. Eftersom vi tillägnar oss kunskap med hjälp av språk, som i sig förutsätter 
ett samspel mellan människor, ses även vår kunskap som socialt konstruerad. Två andra 
grundantaganden inom detta perspektiv är att kunskap påverkas av den tidsanda som 
råder i samhället och att även teknologin som vi använder oss av för att få kunskap om 
naturen är socialt skapad (Wenneberg, 2001) 

Eftersom kunskap ses som socialt konstruerad blir forskarens roll är att försöka att 
förstå ”the complex world of lived experience from the point of view of those who live 
it” (Schwandt, 1994, s.118; refererad i Mertens, 1998). Denna utgångspunkt inkluderar 
även en syn på att det man som forskare kommer fram till är en specifik version av den 
sociala verkligheten och denna version kan inte betraktas som slutgiltig (Bryman, 
2002). Den version av den sociala verkligheten som lyfts fram i forskning skiljer sig 
dock på en del punkter ifrån den som framförs i vardagligt tal. Forskningsresultat är mer 
genomarbetade, de är nedskrivna så att andra skall kunna ta del av dem, de skall vara 
fria från självmotsägelser och de gör något underförstått explicit. 

Konstruktivismen har växt fram ur hermeneutiken som strävar efter att uppnå förståelse 
av t.ex. olika ståndpunkter eller situationer. Enligt hermeneutiken närmar sig varje 
läsare en text med en förförståelse. Våra individuella upplevelser, uppfattningar om 
världen, människor och samhället, påverkar vår förförståelse av texten. Det är därför 
omöjligt att återge exakt vad författaren velat förmedla med texten eller veta hur en 
läsare förstått den (Bergström & Boréus, 1995). Detta synsätt har man även inom 
konstruktivismen där forskarens värderingar anses omöjliga att skilja ifrån 
forskningsresultatet (Mertens, 1998). Det är därför vikigt att vara medveten om att man 
alltid förstår utifrån vissa referensramar (Bergström et al., 1995). 

Denna forskningsöversikt har självklart präglats av både värderingarna hos de forskare 
som utfört studierna jag använt mig av och av mina egna värderingar. Forskarens 
förförståelse kan exempelvis ha påverkat valet av metod, organisation och 
problemformulering. Mina värderingar och min förförståelse kan exempelvis ha 
påverkat vilka källor jag valt ut, vad jag sett som relevant att återge från dessa källor 
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och hur jag valt att presentera det jag valt ut. Min medvetenhet om detta ser jag som 
positiv då jag i större utsträckning kan granska mina egna val, vilket leder till en högre 
kvalitet i forskningsöversikten. 

2.1.2. Teoretisk studie 
Litteraturstudier är viktiga forskningsverktyg i exempelvis områden som utvecklas eller 
områden där det finns väldigt mycket information. Antingen kan de göras för att ledsaga 
kommande förstahandsforskning eller för att skapa en förståelse av vad för information 
som finns på området (Mertens, 1998).  

Denna uppsats är en forskningsöversikt, eller det man på engelska kallar ”research 
syntesis” vilken har till syfte att sammanfatta och integrera empirisk forskning. Vanliga 
målsättningar med forskningsöversikter är att åstadkomma generaliseringar, söka 
kausalsamband, utveckla teorier eller söka praktiska tillämpningar (Backman, 1998). 

Backman radar upp de vanligaste indikationerna för behov av forskningsöversikt: 

• man saknar överblick över ett område 

• området har utvecklats med ny kunskap sedan den senaste överblicken 

• det finns motsägande kunskap inom fältet 

• ett forskningsfält behöver kompletteras med ett nytt perspektiv 

• man har en ny alternativ aspekt på en översikt 

• översiktens syfte är att visa på luckor i kunskapen 

• översikten avser att ge vetenskapligt stöd för någon praktik 

Inom området empowerment har få studier gjorts ur mottagarnas perspektiv, vilka i 
denna studie kallas för ”the empowered”. Det har heller inte, vad jag vet, gjorts någon 
större forskningsöversikt med detta perspektiv. Jag ser därför att det finns ett behov av 
en forskningsöversikt med fokus på mottagarna och deras upplevelser av empowerment.  

Enligt Backman (1998) finns det två huvudsakliga strategier man kan använda när man 
gör en forskningsöversikt. Den första strategin innebär att man gör en kombinatorisk 
översikt med avsikt att beskriva, summera och integrera den hitintills dokumenterade 
forskningen. I den andra strategin gör man istället en komparativ översikt som utöver 
summering av forskning även går ut på att exempelvis utreda, förklara olikheter och 
ibland också likheter i t.ex. utfall mellan olika studier. Jag har valt att gör en 
forskningsöversikt av den komparativa karaktären. Detta för att lyfta fram att det i de 
utvalda fallstudierna finns intressanta skillnader i synen på empowerment, 
genomförandet och de upplevelser som de anställda har av empowermentsatsningarna. 
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2.2. Datainsamling 

2.2.1. Litteratursökning 
För att uppnå en så hög kvalité som möjligt på studien har jag har strävat efter att i 
största möjliga mån använda mig av primärkällor. Jag har använt mig både av 
forskningsartiklar och vetenskaplig litteratur som jag funnit genom att söka i 
databaserna Elin, Lovisa, Social Sciences Citation och Sociological abstract. De sökord 
jag använt är: empowerment, employee participation, medarbetarskap, delaktighet, 
empowerment tillsammans med case-studies och empowerment tillsammans med 
employee experience.  

Lite senare i sökningsprocessen utgick jag ifrån de referenslistor som finns i de 
relevanta artiklar jag funnit. I dessa referenslistor hittade jag litteratur som jag sedan 
sökte upp via Elin eller Lovisa. På detta sätt lyckades jag hitta framförallt vetenskapliga 
artiklar som jag tidigare inte kunnat finna endast med hjälp av sökmotorerna i 
databaserna ovan.  

Marshall och Rossman (1989) skriver att en forskare med en konstruktivistisk 
ståndpunkt bör ha en bra insikt och förståelse för tidigare forskning men samtidigt vara 
öppen för att det under studiens gång kan utvecklas nya hypoteser som kräver att man 
söker efter ytterligare litteratur. Under arbetsprocessen har jag gjort förändringar av 
inriktningen på studien vilket medfört att min litteratursökning skett i flera olika 
omgångar. 

2.2.2 Urval  
Som jag tidigare nämnt har jag i största möjliga mån använt mig av primärkällor i form 
av vetenskaplig litteratur och forskningsartiklar. Denna forskningsöversikt fokuserar på 
empowerment som sker i organisationer. De fallstudier jag valt ut berör organisationer 
och branscher som strävar efter att genomgå en organisatorisk empowermentprocess. 
Alla studier har även i större eller mindre grad inriktning på mottagarnas perspektiv och 
deras upplevelser av empowerment. I några av artiklarna är detta perspektiv bara en del 
av studien medan andra studier helt fokuserar på just de anställdas upplevelser. Några 
studier har helt fokuserat på de anställda som inte innehar chefspositioner medan andra 
studier både undersökt chefernas upplevelser och upplevelser hos de anställda som inte 
innehar chefspositioner. I min sammanställning av fallstudierna har jag dock 
sammanfattat de delar som berör de anställda som inte har någon chefsposition och 
deras upplevelser av empowerment.  

Empowermentbegreppet har inte någon entydig definition, däremot har jag medan jag 
satt mig in på om området funnit återkommande faktorer som ofta kopplas tillbegreppet. 
De fallstudier jag har valt ut undersöker någon eller flera av dessa faktorer vilka är:  

• utökat ansvar hos personalen 

• ökat inflytande i organisationen t.ex. genom att kunna påverka ledningens beslut 

• större möjligheter för de anställda att styra över och ta beslut som berör deras 
eget arbete 



 6

Efter att ha granskat artiklarna enligt de kriterierna jag skriver om under rubriken 
granskning har jag valt ut fem av de 11 studier som jag från början sett som möjliga 
källor. Fyra av dessa studier redogörs för i vetenskapliga artiklar medan en är från en 
avhandling. Tabellen nedan visar de utvalda studierna. 
Tabell 1. Utvalda fallstudier 

Employee perceptions of empowerment 
(Grealey, Bryman, Dainity, Price, 
Soetanto, King, 2004 ) 

En kvalitativ studie där forskarna med hjälp 
av intervjuer undersökt hur empowerment 
uppfattas av de anställda på byggnadsprojekt. 

Empowering service workers at 
Harvester Restaurants (Ashness, 
Lashley, 1995) 

Syftet med studien var att undersöka 
empowerment på Harvester Restaurants och 
jämföra empowermentsatsningens upplägg 
med en analytisk modell av empowerment 
samt att identifiera de faktorer som ger en 
lyckad inverkan på slutresultatet. Detta 
undersöktes med hjälp av intervjuer. 

High performance work systems and 
workplace partnership : a case study of 
aerospace workers (Danford, 
Richardson, Stewart, Tailby, Upchurch, 
2004) 

Denna studie betonar en rad motsägelser och 
förluster för berörda anställda och 
problematiserar begreppet partnership. Både 
kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi 
har använts i studien. 

Trusting me, trusting you? The ethics of 
employee empowerment (Claydon, 
Doyle, 1996) 

Denna studie utforskar nackdelar med 
empowerment samt hur begreppet kan var en 
möjlig källa till förvirring. Studien har utförts 
med hjälp av intervjuer. 

Om ansvar: ansvarsföreställningar och 
dess betydelse för den organisatoriska 
verkligheten (Johansson, 1998) 

Studien fokuserar på vad de arbetare som blir 
benämnda ”ansvariga” har för syn på 
begreppet och hur deras innebörd av 
begreppet påverkar dem och deras 
arbetssituation. Detta undersöks bl.a. med 
hjälp av observationer och intervjuer. 

2.2.3. Granskningssätt 
Samtliga källor har granskats enligt de kriterier som Backman (1998) sätter upp. Dessa 
är:  

Förutsättningar och antaganden - Vilka antaganden gör författaren? Är de realistiska, 
trovärdiga och gäller de för de slutsatser som dras? 

Giltighet - Vilka stöd presenteras för argumentationer och påståenden? Stämmer de 
överens med den litteratur man refererar till? Redovisar och förklarar man 
inkonsekvenser? 

Konsistens- Är argument och utsagor konsekventa eller motsäger de varandra? 

Implikationer - Vilka implikationer leder en utsaga till? Vilka implikationer har 
förbisetts? Förstärker eller försvagar dessa implikationer argumentationen?  
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Betydelse - Vilka utsagor är betydelsefulla? Vilka utsagor är betydelselösa? Har 
författaren motiverat varför en utsaga är viktig eller betydelselös? 

Under granskningen av fallstudierna har jag även försökt att utläsa vilken teoretisk 
utgångspunkt författarna har. Detta har jag gjort med hjälp av Mertens (1998) indelning 
av forskningsparadigmen i det positivistiska/postpositivistiska paradigmet, det 
interpretativa/konstruktivistiska paradigmet och det emancipatoriska paradigmet. Enligt 
min tolkning så har ingen av fallstudierna gjorts inom det 
positivistiska/postpositivistiska paradigmet inom vilket man, enligt Mertens (1998), 
strävar efter objektivitet och menar att den sociala världen kan studeras på samma sätt 
som inom naturvetenskapen.  Samtliga fallstudier har istället drag av antingen det 
interpretativa/konstruktivistiska paradigmet, vilket är det tolkande paradigm som jag 
som socialkonstruktivist tillhör, och/eller det emancipatoriska paradigmet.  Anhängarna 
av det interpretativa/konstruktivistika paradigmet menar att det inte finns någon 
objektiv verklighet utan denna skapas via samspelet mellan människor. Det 
emancipatoriska paradigmet har en mer politisk intriktning på forskningen än det 
interpretativa/konstruktivistiska paradigmet genom att de lyfter fram de grupper som är 
förtryckta i samhället (Mertens 1998). 

Granskningen av de utvalda studierna har sedan skett i ytterligare två steg vilka har gett 
strukturen till denna forskningsöversikt. I det första steget av granskningen redogör jag 
för de fallstudier jag valt ut med betoning på upplevelserna hos ”the empowered”. Det 
andra steget i granskningsprocessen har varit att jämföra vad som framkommit i de 
utvalda fallstudierna med syfte att besvara min andra frågeställning. Detta har delvis 
skett med hjälp av den teoretiska referensram som följer nedan. 
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3. Teoretisk referensram 
Denna del av forskningsöversikten är uppdelad två delar. Den första syftar till att ge en 
liten överblick över de olika sammanhang där empowermentbegreppet används och de 
flertal definitioner och tillämpningar som begreppet har. Fokus ligger dock på 
empowerment i organisationer. Den andra delen är avsedd att använda som ett 
analysverktyg till den komparativa analysen i vilken jag besvarar min andra 
frågeställning: 

• Vilka faktorer i organisationen påverkar upplevelserna hos ”the empowered”? 

3.1. Empowermentbegreppet och dess tillämpning 
Zimmerman in press (refererad i Fetterman et al., 1996) skriver att för att definiera 
empowerment bör man skilja på empowermentprocessen och dess resultat. 
Empowermentprocesser är försök att få mer kontroll, få tillgång till nödvändiga resurser 
och en förståelse för den sociala miljön man befinner sig i. Processerna hjälper individer 
att utveckla nya förmågor så att de självständigt kan lösa problem och ta självständiga 
beslut.  

På samhällsnivå kan empowermentprocessen exempelvis inkludera en strävan efter en 
tillgänglig regering, media och andra samhällsresurser. Resultatet av processen kan 
exempelvis bli tillgängliga samhällsresurser. Organisatoriska empowermentprocesser 
kan inkludera införandet av ett delat ledarskap och beslutstagande. Resultaten kan 
exempelvis bli ett effektivt användande av resurser och inflytande via en policy. 
Individuella empowermentprocesser kan inkludera involvering i organisationer eller 
samhällen vilket exempelvis kan resultera i upplevd kontroll och utvecklandet av nya 
förmågor. Zimmerman in press (refererad i Fetterman et al., 1996) 

Denna forskningsöversikt fokuserar på empowermentprocesser som sker i 
organisationer.  

3.1.1. Empowerment i organisationer 
Kinlaw (1995) skriver att det inte finns någon exakt teknisk definition av empowerment 
i organisationer men det innefattar värden, förhoppningar och initiativ som associeras 
till maktfördelning och delegering i företag. Empowerment i organisationer kan t.ex. 
innebära en förskjutning av beslutsmakten så långt ner i hierarkin som möjligt, att låta 
de människor som står närmast problemen lösa dem, att ge folk en uppgift och hålla sig 
undan så att de kan utföra den, att öka människors känsla av delaktighet i sina arbeten 
och företag, att låta arbetslag styra sig själva och att ha förtroende för att människor gör 
vad som är bäst (Kinlaw, 1995). 

Appelbaum och Honeggar, 1998 (refererade i Appelbaum et al., 1999) skriver att det 
som är utmärkande för empowerment är när de anställda på lägre nivåer i hierarkin 
känner att de förväntas ta initiativ som gynnar deras uppgifter, detta även om initiativet 
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ligger utanför deras normala arbetsuppgifter och ansvarsområden. Om initiativet skulle 
misslyckas kraftigt skall de ändå vara säkra på att de inte straffas. Denna definition av 
empowerment ger de anställda ett väldigt stort handlingsutrymme. Andra menar att 
empowerment sker när man säger till de anställda vad man vill att de ska göra, ger dem 
redskapen och lämnar sedan de själva att utföra arbetet. Ledningen styr här över 
arbetsuppgifter, bestämmer relevanta redskap och bestämmer vilka som skall vara 
involverade i arbetet (Cohen 1993; refererad i Appelbaum et al., 1999). 

Ett ord som i Sverige ofta används för att beskriva liknade principer är medarbetarskap. 
Åsikterna går isär huruvida begreppen har samma betydelse eller ej. Kinlaw (1995) gör 
en direkt översättning av empowerment till medarbetarskap medan Hällsten och 
Tengblad (2002) motsäger sig denna likställelse p.g.a. att empowerment beskriver en 
process och en förändring vilket inte medarbetarskap gör. De argumenterar för att 
medarbetarskapande i så fall varit en bättre översättning av empowerment. 

Jag ser empowerment som en process och finner därför vissa svårigheter i att direkt 
översätta empowerment till medarbetarskap. 

3.2. Analysverktyg för den komparativa analysen 
Under denna rubrik lyfter jag fram en modell och tre faktorer som jag kommer att 
använda mig av i den komparativa analysen. 

3.2.1. Lashleys analysmodell  
Lashley (1999) har utvecklat en modell för att analysera empowerment vilken enligt 
honom, till skillnad från många andra modeller, inte förutsätter att resultaten av 
empowerment blir positiva. Denna modell baserar sig på mängd olika studier inom 
servicesektorn men jag menar att denna modell är intressant att använda som 
analysverktyg inom alla verksamheter där empowerment införts. Som man kan utläsa av 
modellen nedan menar Lashley att ledningens uppfattning om vad empowerment är och 
de vinster det är tänkt att det ska medföra kommer att påverka i vilken form 
empowerment introduceras. Formen kommer i sin tur att påverka vad de anställda kan 
göra efter förändringen som de inte kunde göra innan. Detta har sedan en påverkan på 
känslorna hos “those empowered” och huruvida de upplever sig “empowered”. 
Känslorna hos ”those empowered” påverkar i sin tur till vilken grad de presterar för att 
uppnå organisationens mål. 
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Figur1: Lashelys analysmodell 

3.2.1.1. Ledningens intentioner 
Lashley har delat upp ledningens intentioner för empowerment av arbetarna i tre olika 
grupper. Han skriver att dessa grupper inte på något sätt täcker in alla möjliga 
intentioner som ledningen kan ha och i många fall kombineras flera av dessa motiv.  

Den första intentionen han tar upp är “empowerment through participation” som jag 
översätter till empowerment genom deltagande eller medverkan. Detta innebär att 
ledningen ger arbetarna auktoritet att ta beslut inom något område som tidigare varit 
ledningens ansvar.  

Den andra intentionen han tar upp är “empowerment through involvement”, vilket jag 
översätter till empowerment genom involvering. Denna intention går ut på att dra nytta 
av de erfarenheter och den expertis som finns hos arbetarna genom att konsultera dem 
och att lösa problem tillsammans med dem. Ledningen fortsätter att ta besluten men 
med påverkan från de anställda. 

Den tredje intentionen “empowering though commitment”, som kan översättas till 
empowerment genom engagemang och förpliktelse, överlappar de två tidigare nämnda 
kategorierna. Detta eftersom förhoppningen är att förändringarna som genomförs skall 
leda till ett engagemang hos de anställda. Det finns dock initiativ som specifikt är 
avsedda för att skapa engagemang och förpliktelse för organisationens kvalitativa mål. 

Utöver dessa tre intentioner identifierar Lashley även en fjärde intention, men denna 
berör empowerment av chefer i chefshierarkin. Detta kallas för “empowerment through 
delayering”, empowerment genom nivåborttagande. Exempel på detta kan vara när 
nivåer av hierarkin tas bort för att enheterna skall kunna anpassa sig efter kundernas 
behov, minskade kostnader för ledningen och uppmuntran av företagsamhet. 

I min analys kommer jag att klassificera empowermentsatsningarna gjorda i 
fallstudierna med hjälp av de ovan nämnda kategorierna. 

3.2.1.2. Typ av empowerment 
Ledningens intentioner omsätts sedan i praktiska arrangemang som sätter gränser inom 
vilka de anställdas handlingar ska hålla sig. Lashley och McGoldrick (1994; refererade i 
Lashley, 1999) har identifierat fem olika dimensioner som kan användas för att beskriva 
och analysera vilken typ av empowerment som skett i en organisation. Dessa är: 

•  Task dimension (uppgifternas vidd): låg handlingsfrihet - hög handlingsfrihet  

• Task allocation (fördelningen av arbetsuppgifter): ber om tillåtelse -
ansvarstagande självstyre 

•  Power (makt): påverkar egna uppgifter - påverkar uppgifter som utförs högre 
upp i hierarkin 

• Commitment (engagemang, förpliktelse): kalkylerande- moralisk 

• Culture (kultur): kontrollerande kultur – tillitsfull kultur. 
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När jag klassificerar in empowermentsatsningarna efter ledningens intentioner kommer 
jag även att se till vilka gränser som de praktiska arrangemangen sätter för de anställda. 
Detta gör jag utifrån upplevelser hos ”the empowered”. 

3.2.1.3. Tolkningar av empowerment 
Enligt Lashley (1999) involverar empowerment både objektiva faktorer som styr vad 
den anställde har befogenheter att göra och de subjektiva känslor som individen 
upplever som resultat av de objektiva faktorerna. Individuella skillnader, relationen till 
jobbet och behov är viktiga faktorer som påverkar hur en person tolkar och svarar på en 
viss förändring. De beteendeförändringar som sker p.g.a. en empowerment insats beror 
alltså på individuella tolkningar. 

3.2.2. Empowered teams 
Brower (1995) skriver om empowerment av team som enligt honom kan leda till att 
medlemmarna i ett team utvecklas så att teamet driver på utvecklingen i organisationen. 
Dessa team kan göra det mesta som att exempelvis snabbt anpassa sig efter skiftande 
krav, möjliggöra för en balansering av arbetsmängden, göra medlemmarna i teamen mer 
värdefulla, ta beslut på plats och snabbt anpassa sig till kundernas krav. De kan själva 
välja ut utrustning, skapa ett arbetsschema, ta hand om layout och ansvara för 
övervakningen. 

För empowerment av team krävs det enligt Brower (1995) att de har auktoritet att ta 
många (men inte obegränsade) beslut och att de betraktas som ansvariga. Deras 
inriktning skall styras utifrån tre dimensioner: sina egna medlemmar, horisontellt med 
hjälp av sina kunder, leverantörer och andra funktioner och slutligen vertikalt med 
vägledning ifrån deras överordnade ledare i organisationen. Medlemmarna i teamet 
måste ha kompetens till att göra alla de uppgifter som ett ”empowered” team utför. 
Detta innebär att medlemmarna måste ha kunskap och förmågor av många olika slag 
och djup. Teamet bör även ha en väl utvecklad identitet och arbete i teamet skall vara 
lönade för de som är medlemmar. Utöver detta behöver teamen mer information än 
normalt för ett team, stöd från andra funktioner, stöd från förändrade och förnyade 
system samt ledarskap på fyra nivåer. Ledarskapets fyra nivåer består av ledning från 
själva teamet, ledare inom teamet, ledarskap och coaching från en chef ovanför teamet 
och ledarskap från ledningsnivå. 

Att empowered teams kan gynna både medlemmarna i gruppen och organisationen tror 
jag är sant. Däremot så utläser jag ur det Brower (1995) skriver, att det krävs mycket 
planering för att ett team verkligen skall fungera som ett empowered team. Hur lyckat 
utfallet blir kan troligen även påverkas av hur väl arbete i team passar för de 
arbetsuppgifter som skall utföras. 

3.2.3. Organisationskultur/Förtroende. 
Shein (1985; refererad i Jacobsen & Thorsvik 2002) definierar organisationskultur 
enligt följande: 

Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden - uppfunnet, upptäckt 
eller utvecklat av en viss grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem med 
extern anpassning och intern integration - som har fungerat tillräckligt bra för att bli 
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betraktat som giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att 
uppfatta, tänka och känna om dessa problem. (Schein 1985: 9, refererad i Jacobsen & 
Thorsvik, 2002, s.147) 

Man kan se det som att kulturen existerar på tre olika nivåer. Den första nivån är våra 
grundläggande antaganden, vilka avspeglas i våra värderingar och beteenden som utgör 
kulturens andra nivå. Den tredje nivån består av fysiska, verbala och beteendemässiga 
manifestationer av kultur vilka av Schein kallas artefakter. När vi talar om normer och 
värderingar, när vi omger oss med fysiska objekt och symboler och genom vårt 
beteende så synliggörs våra grundläggande antaganden (Shein 1991; refererad i 
Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Fukuyama (1995) skriver att utvecklingen av en stark gemenskaphetskultur är 
avgörande för tillitsförhållandet i organisationer. Tillit till att personerna har tillräckligt 
med förmåga att samarbeta för att uppnå organisationens gemensamma mål är 
grundläggande för ett samarbete. 

Graden av förtroende är avgörande för hur organisationer organiserar förhållandet till 
anställda och externa aktörer som organisationen är beroende av att samarbeta med. Det 
krävs t.ex. förtroende för att delegera, upprätta och ge de anställda handlingsfrihet. 
Många menar att de effektivaste organisationerna bygger sin ledning på en gemensam 
uppsättning av förtroendeskapande värderingar och normer och inte på användning av 
traditionella byråkratiskt-adminitrativa styrmedel (Jacobsen & Thorsvik 2002).  

Organisationskulturen kan enligt Jacobsen och Thorsvik (ibid.) förstärka effekten av 
organisationsstruktur och utveckla en gynnsam ledningssituation. Den kan även 
förstärka effekten av en organisationsförändring och skapa gemenskap och identitet. 
Kultur kan dock även uppstå tvärs emot ledningens önskningar och intentioner.  

Frey (1993) menar att det förtroende man kan ha lyckats bygga upp i en organisation 
lätt kan förstöras om organisationen börjar använda styrmedel som syftar till att 
kontrollera de anställda. Detta kan tolkas av anställda som att ledningen uppfattar deras 
arbetsmoral som lägre än den arbetsmoral de faktiskt har. Detta leder ofta till att 
anställda minskar arbetsinsatsen så att de inte presterar mer än den låga arbetsmoral som 
ledningen tillskriver dem. 

Att förtroende lyfts fram som så viktigt för hur organisationen organiserar sitt 
förhållande till anställda är väldigt intressant i denna forskningsöversikt. Detta eftersom 
forskningsöversikten exempelvis berör just försök till att delegera uppgifter, att ge 
handlingsfrihet och makt till de anställda. 

3.2.4. Ledarskap 
Att förändring blivit en norm både inom privat och offentlig verksamhet har enligt 
många gjort att ledningen är viktigare än någonsin. Ledarna tvingas utforma 
organisationer för innovation och omställning, och göra strategiskt tänkande till en 
kontinuerlig process som är integrerad i den vardagliga verksamheten. Detta innebär att 
traditionella ledarskapsformer som vägledning, styrning, samordning och kontroll inte 
längre är ändamålsenliga. Ju mer ledaren ingriper reglerande eller styrande i 
medarbetarnas jobb, desto mindre blir möjligheterna till att på ett kreativt sätt utnyttja 
organisationens kunskapsresurser. För att kunna skapa den typ av organisation som kan 
överleva idag krävs delegation av beslutskraft och handlingsfrihet i alla delar av 
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organisationen. Detta förutsätter dock att ledare lyckats definiera sin roll som ledare och 
utvecklat en ledarstil som skapar engagemang, motivation och uppslutning kring 
organisatoriska mål (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Relationen mellan ledare och anställda anses i en mängd litteratur vara avgörande för 
empowerment. Ledaren är ansvarig för att skapa gemensamma mål som skall 
kommuniceras ut till de anställda (Greasley, 2004). Ledaren skall också kontrollera att 
de anställda känner sig ”empowered” och uppmärksamma och värdesätta de jobb som 
de anställda utför genom att lyfta fram de anställdas insatser som viktiga (Psoinos & 
Smithson, 2002).  

Eftersom det är ledare som styr hur mycket handlingsfrihet och inflytande de övriga 
anställda får är det självklart att ledarna har en viktig roll i empowermentsatsningar. Jag 
tror inte att det finns ett ledningssätt som är optimalt i alla organisationer utan att det 
måste anpassas efter organisationens mål och dess medlemmar. Om nu organisationen 
har valt att satsa på empowerment bör ledare på alla nivåer fundera över vilken roll de 
kan inta för att empowermentsatsningen skall få ett så lyckat få ett så resultat som 
möjligt. 
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4. Redogörelse för fallstudierna med 
betoning av individens upplevelser. 
I denna forskningsöversikt har jag valt att fokusera på empowerment som sker i 
organisationer. De fallstudier jag valt ut berör organisationer och branscher som strävar 
efter att genomgå en organisatorisk empowermentprocess. Det som intresserat mig mest 
har varit upplevelserna av empowerment hos anställda som inte innehar chefspositioner. 

I denna del kommer jag att besvara min första frågeställning vilken lyder:  

• Hur upplever individerna som blir ”empowered” i de utvalda fallstudierna 
empowerment och den nya situationen som blir påföljden av förändringarna i 
organisationen? 

Det är också detta material som jag använder som grund för min komparativa analys 
som sker i nästa kapitel. Där besvarar jag min andra frågeställning: 

• Vilka faktorer i organisationen påverkar upplevelserna hos ”the empowered”? 

4.1. Employee perceptions of empowerment, 
(Grealey, Bryman, Dainity, Price, Soetanto, King, 
2004) 

4.1.1. Organisation 
Denna studie har utförts inom fyra stora byggnadsprojekt i Storbritannien. I 
Storbritannien har hela byggnadsbranschen genomgått en stor förändring under de 
senaste 50 åren och organisationerna har under stor press tvingats anpassa sig till den 
nya marknaden. Regeringen och de större kundgrupperna har under de senaste 10 åren 
ställt höga krav på förbättrad effektivitet inom branschen. Regeringen har exempelvis 
tagit initiativ till en rad rapporter vilka har ifrågasatt om industrins struktur, kultur och 
verksamhet kan leva upp till kundernas behov (Greasley et al., 2005). Debatten har även 
kommit att behandla relationen mellan de dåliga prestationerna och chefernas syn på 
sina anställda. Ytterligare en undersökning startades därför av regeringen vilken 
resulterade i en rapport (RfP, 2000; refererad i Greasley 2005) med praktiska tips på hur 
industrin kan förbättra ledarskapet. Rapporten innehöll några genomgående teman som 
var nyckelfaktorer för att förbättra respekten för de anställda. Ett av de teman var 
”workforce involvement” som kommenterades enligt följande:  

Respect for people means that all workers need to be consulted, involved, engaged and 
ultimately empowered in a spirit of partnership- not just management. The workforce is a 
rich source of ideas to improve the way work is carried out. And involving the workforce 
will not only demonstrate that they are respected and valued, but will improve 
productivity and quality (RfP,2000:p.13, refererad i Greasley et al. 2005).  
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Hales 2001 (refererad i Greasley, 2005) skriver att många av de utmaningar som 
byggnadsbranschen möter skulle kunna hanteras direkt eller indirekt via införandet av 
en lämplig empowermentstrategi. Enligt honom finns det dock ett starkt motstånd mot 
empowerment i den aggressiva och tävlingsinriktade kulturen som råder inom 
branschen. Dessutom används hälso- och säkerhetsföreskrifter som hinder för 
genomförandet av empowerment när det egentligen är ett sätt att skydda linjechefernas 
egna intressen. 

4.1.2. Problemområde 
Syftet med studien var att undersöka hur empowerment uppfattas av anställda i 
byggnadsprojekt. Istället för att utgå ifrån ledningens uppfattningar så koncentrerar sig 
denna studie på de anställda som inte innehar chefspositioner och deras uppfattningar. 

4.1.3. Metod 
För att besvara syftet har forskarna i den här studien använt sig av en kvalitativ 
forskningsstrategi. De har genomfört 16 st. semistrukturerade intervjuer med anställda 
från fyra olika byggnadsprojekt. Varje intervju var ungefär en timme lång. Kraven som 
sattes upp för urvalet av intervjupersoner var att de inte skulle inneha en chefsposition 
och att de skulle vara anställda för ett särskilt projekt. Varje organisation fick sedan 
välja ut intervjupersonerna utifrån dessa kriterier. 

4.1.4. Resultat 
De anställda förde fram två huvudsakliga sätt genom vilka empowerment kunde uppnås. 
Dessa var: genom att visa förtroende för arbetarna och genom att låta dem själva ta 
beslut som berör arbetet. De upplevde att om ledningen har ett stort förtroende för de 
anställda behöver de inte vara lika kontrollerande. Desto mindre kontroll som skedde av 
deras arbete desto mer tillit upplevde de att ledningen hade till dem. De anställda 
påpekade dock vikten av att arbetaren inte känner sig övergiven av ledningen. 
Empowerment beskrevs alltså som att ledningen hyser tillit till att man har kompetensen 
att utföra en uppgift utan att konstant instrueras av ledaren. Den anställde skall dock inte 
behöva känna sig lämnad ensam. Om man som anställd blir tilldelad en viss uppgift 
skall man bli tillförtrodd att man har den nödvändiga kompetensen för att klara av 
uppgiften. 

Det varierade mellan olika anställda till vilken grad de ville ha utökade möjligheter att 
ta beslut. Alla tillfrågande ville dock känna sig tilltrodda och ha tillåtelse att ta 
åtminstone en del vardagliga beslut. Det skulle göra att de kände att de hade förtroende 
av ledningen, att de lyftes fram som individer och att deras talang och erfarenhet 
uppskattades. Många av intervjupersonerna berättade att de känner sig mycket 
tillfredsställda när de kan påverka en uppgift. Denna känsla härstammar från att de 
känner att de som individer och deras individuella prestationer är betydelsefulla. När de 
har kunnat påverka ett arbete och gjort det bästa de kunnat utan hinder från andra, kan 
de känna sig stolta och ta åt sig äran av resultatet. Detta gör att deras självförtroende 
stiger och ju bättre självförtroende arbetarna får desto större chans är det för att de kan 
acceptera en ännu högre grad av involvering i arbetslivet. I fall där det inte förekommer 
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någon empowerment kan de anställda ibland känna sig bemötta som robotar, särskilt om 
arbetet är repetitivt och monotont. 

Arbetarna tycker att om en anställd är kvalificerad och tror på sin förmåga är denne 
mest lämpad för att ta vardagsbeslut. Detta eftersom han eller hon befinner sig närmast 
arbetet och vet hur uppgiften hanteras på bästa sätt. Det här gäller särskilt när cheferna 
inte har arbetat på samma position tidigare och därför inte känner till detaljerna i 
arbetet. De anställda tror att produktiviteten kan öka och besluten kan bli mer effektiva 
om de som står närmast problemet får lösa det. Om arbetarna däremot tvingas följa ett 
beslut taget av en ledare som strider mot deras åsikter förekommer det att de jobbar 
långsammare för att bevisa att de har rätt. Detta grundar sig i en frustration som uppstår 
när de anställda känner att de inte kan påverka ett beslut, som de vet en bättre lösning 
på, och detta på grund av deras position i organisationen.  

Av intervjuerna framkom att den närmaste chefen kan ha en viktig roll i 
empowermentprocessen. Han eller hon kan påverka om de underställda får möjlighet att 
bli ”empowered” och i vilken form det sker. På många byggnadsarbetsplatser sker den 
mesta, och ofta den enda, kommunikationen med ledningen via den närmaste chefen. 
Detta kan innebära att den rollen har extra stor betydelse inom denna bransch. Det 
fysiska avståndet till högre uppsatta chefer kan resultera i att ledningen förlitar sig på 
den anställdes närmsta chef att ansvara för tillfällen till empowerment. Detta eftersom 
avståndet och den utspridda arbetsstyrkan gör att det är svårt för ledningen att driva 
igenom empowermentstrategier. Om denne då inte vill dela med sig av makt eller inte 
vill ändra sitt arbetssätt kan detta vara ett hinder för empowerment. En anställd sade 
följande: 

Erm, if you wanted to change a way in which the job was been going, to make life easier 
for some of the guys will not change because they stick rigid because it’s their idea of the 
way they’ve said it’s going to happen. And if they think that’s the best way for it to 
happen, they will although it may not be a better way for the way the workforce can do it. 
(Greasley 2004, s. 365) 

De anställda upplever att även hälso- och säkerhetsföreskrifterna ibland kan begränsa 
deras möjligheter till empowerment. På grund av alla föreskrifter kan de inte ta 
självständiga beslut utan måste ständigt rapportera till sin närmaste chef för att inte 
bryta mot någon av föreskrifterna. En del av reglerna har inte så stor betydelse för 
säkerheten eller hälsan utan gör bara att arbetet tar längre tid. Dessutom verkar bara 
dessa regler gälla de anställda på lägre nivå, eftersom ledningen inte alltid följer dem. 

4.2. Empowering service workers at Harvester 
Restaurants (Ashness, Lashley, 1995) 

4.2.1. Organisation 
När den här fallstudien gjordes (1995) ägdes Harvester Restaurant av Forte Restaurants 
Division. Harvester Restaurants bestod då av 78 olika enheter och hade ungefär 3000 
anställda varav 40 % jobbade heltid och 60 % jobbade deltid. Grundtanken var att 
Harvester Restaurants skulle vara familjerestauranger och pubar där priserna låg på en 
mellannivå. Serviceandan skulle vara informell och följa tankarna om ”guest in your 
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own home”. Innehållet och priserna på menyerna bestämdes centralt för att kunderna 
skulle veta vad de kunde förvänta sig och vad det skulle komma att kosta. Företaget 
hade också definierat nyckelvärderingar när det gäller service till kunderna men det 
fanns dock delar av servicen som inte kan standardiseras och där man var tvungen att 
förlita sig på personalen. Förhoppningen var att empowerment skulle uppmuntra de 
anställda att verkligen vilja ta ansvar för att gästerna blir nöjda. 

Organisationens ledning identifierade en mängd problem i organisationen. Några av 
dessa var selektiv kommunikation, beroende av ledningen, brist på förtroende, för 
mycket fokus på processer istället för värderingar, att individers utveckling låg i 
händerna på andra, vi-och-dem-tänkande och begränsat självstyre. För att komma till 
rätta med dessa problem genomfördes en omorganisering. Efter att ha haft en 
traditionell hierarkisk struktur i organisationen bestämde man sig för att ta bort två 
ledningsnivåer och tre regionala grupper skapades. Nu finns det bara 3 nivåer av 
personal mellan gästerna och VD:n och personalen på restaurangerna är indelade i 
självbestämmande arbetsgrupper. Man gjorde också stora förändringar i hur 
organisationen skulle fungera t.ex. ville man göra personalen närmast kunderna 
”empowered” och låta kulturen i organisation styra de anställdas val och påverka dem 
så att rätt beslut tas. Organisationskulturen skulle på det sättet ersätta de dokument och 
manualer som tidigare varit styrande.  

På restaurangnivån skulle teamchefer och teamcoacher inte längre styra personalen utan 
de blev istället ansvariga för att möjliggöra och underlätta så att personalen kunde bli 
mer självbestämmande och ”empowered”. Teamcoachen fick också ansvaret för att se 
till att de nya anställda fick lämplig utbildning. Tre team, ett för varje huvudområde, 
bar, restaurang och kök, skapades i varje organisation och varje team fick sina 
ansvarsområden. För att koordinera det som sker i teamen fick varje team en 
skiftsamordnare som utöver att utföra de vanliga sysslorna även fick extra 
ansvarsområden som att t.ex. ansvara för kassan. Rollen som skiftsamordnare roterar 
mellan olika anställda under veckan. Lönen höjs inte trots de utökade arbetsuppgifterna 
men däremot förlängs arbetstiden vilket leder till att man får lön för fler timmar. Varje 
team fick också en ”appointed person” som också är en medlem i gruppen men som 
ansvarar för att säkra byggnaden, lägga pengarna i kassaskåpet och lämna över 
nycklarna till nästa ”appointed person”.  

Varje vecka sker möten som alla teammedlemmar får gå på där teamchefen eller 
coachen närvarar. Mötena skall användas för att dela information om verksamhetens 
prestationer och för att identifiera mål och problem. Personalen får en viss inverkan på 
beslut eftersom de konsulteras vid mindre beslut. Större beslut fattas dock av ledningen. 

4.2.2. Problemområde 
Denna rapport är en av flera studier gjorda av de anställda på Centre for Hospitality 
Management på Nottingham Trent University. Dessa studier har utforskat empowement 
av de anställda i organisationen som framställer ”multi-unit fast-food” och restauranger 
med samma grundtanke. Den här studien har två huvudsakliga syften: 

1. Att undersöka empowerment av de anställda på Harvester Restaurants 
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2. Att jämföra hur arbetet läggs upp med en analytisk modell för empowerment av 
de anställda och identifiera de faktorer som gör att empowermentsatsningen får 
ett lyckat resultat. 

Forskarna har använt sig av den del av Lashleys modell (1999) som behandlar vilken 
typ av empowerment som skett (se s. 9). Fokus i studien på Harvester Restaurants låg 
alltså på graden av handlingsfrihet som de anställda innehar i sitt arbete, deras grad av 
självbestämmanderätt, hur mycket makt de utövade, vad som engagerar de anställda och 
den kultur som råder i miljön där empowerment äger rum. Forskarna var även 
intresserade av ett organisatoriskt perspektiv där de ville veta vad organisationen vunnit 
av empowerment. 

Slutligen var forskarna också intresserade av upplevelserna hos de anställda i 
organisationen. Särskilt intresserade var de av ”the empowered” och deras upplevelser 
av empowerment. Forskarna hade ett underliggande antagande om att empowerment är 
individuellt och personligt och att empowerment därför betyder olika saker för olika 
personer. Frågeställningar som sågs som intressanta var exempelvis: om de kände att 
deras jobb var meningsfullt, om de kände att de var effektiva, om de kände att de kunde 
bidra med något och om de upplevde att de hade den nödvändiga friheten för att göra 
det som behövdes. De var även intresserade av faktorer som kunde verka som hindrande 
för empowerment. 

4.2.3. Metod 
Studien påbörjades med ett flertal intervjuer med anställda från huvudkontoret för att få 
en bild av deras tankar bakom omorganisationen. Efter det valdes de två enheter ut, där 
Harvester Restaurants värderingar var mest etablerade, och där genomfördes sedan 
semi- strukturerade intervjuer. Intervjupersonerna bestod av en gruppchef, två 
teamcoaches och 13 personer från personalen i restaurangen, köket och baren.  

4.2.4. Resultat 
Under intervjuerna framkom det att personal som jobbat hos Harvester Restaurants 
innan omorganiseringen var mycket nöjda med förändringarna som skett. En 
köksanställd sa: “The flat structure gives us our own responsibilities, we don’t have to run to 
management, we can sort things out ourselves.” (Ashness, 1995, s. 27) 

Personalen har en hög grad av självbestämmande när det gäller att organisera sina egna 
uppgifter. Att personalen har möjlighet att lösa problemen när de uppstår har gjort att de 
känner sig mer personligt involverade. Den nya kommunikationsprocessen påpekades 
vara mycket positiv vilket kan utläsas av detta citat vilket berör gruppmötena och som 
forskarna anser talande för alla anställda: ”The meetings are good because you get to know 
how the business is doing, you see the figures and you try to improve on your performance each 
week.” (Ashness, 1995, s.28) 

Andra tyckte att mötena är bra för att lösa upp spänningar som råder mellan olika 
arbetsgrupper eller avdelningar. Flera av de anställda ansåg att arbetet i arbetslagen var 
positivt då det var roligare att arbeta och gruppen sågs som ett stöd där man kan fråga 
någon annan om hjälp om man har svårt att lösa problemet själv. Samtliga som jobbat 
som skiftsamordnare var nöjda med det nya ansvaret. Intervjuer med ”the appointed 
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persons” visade också att de flesta tyckte om det extra ansvaret. En av personerna sade: 
” I feel more involved with the business. It makes you feel more important. It makes you feel 
trusted.” (Ashness, 1995, s. 28) 

En person trivdes inte alls med att vara ”appointed person” utan gjorde det bara som en 
tjänst. Hon sa: ”I don’t like the responsibility, I just want to come in, do my work and go 
home.” (Ashness, 1995, s. 28) 

Det ökade engagemanget hos de anställda som blev en påföljd av 
organisationsförändringen berodde både på moralisk och mer kalkylerade 
motivationsfaktorer. Särskilt restaurangpersonalen var väldigt nöjda med sin inkomst 
vilken bestod av en kombination mellan lönen och dricksen. Många hade lyckats 
fördubbla sina löner tack vare att de nu fick mer i dricks. De flestas engagemang 
sträckte sig dock längre och grundade sig snarare i intresset för arbetet och 
organisationen. 

En viktig faktor som lyftes fram som betydande var engagemanget hos gruppchefen. 
Han eller hon bör vara väldigt lojal med gruppen hellre än organisationen som helhet 
och ha en ledarstil som fungerar tillsammans med empowerment. 

4.3. High performance work systems and workplace 
partnership: a case study of aerospace workers 
(Danford, Richardson, Stewart, Tailby, Upchurch, 
2004) 

4.3.1. Organisation 
Denna fallstudie är utförd i en organisation som i den rapport jag läst fått pseudonymen 
JetCo. De har 43 000 anställda och är ett av Storbritanniens ledande multinationella 
företag. Materialet till studien är insamlat på en av JetCos största flygplansfabriker 
vilken har 4 300 anställda som designar och tillverkar flygplansmotorer. Av dessa 4 300 
anställda är 1 800 arbetare och de övriga anställda är uppdelade mellan ledningen, 
ingenjörs- och övriga stödfunktioner. 

För att anpassa sig till den nya marknaden har organisationen använt sig av både 
downsizing och outsourcing. Från att ha haft ca 8 000 anställda 1990 nästan halverades 
arbetsstyrkan till 2001. Decentralisering av ledning och organisation var en annan viktig 
faktor i förändringen. Organisationen gjordes om till en matrisorganisation för att öka 
flexibiliteten mot marknaden och minska kostnaderna genom en större grad av 
transparens och ansvariga affärsenheter. Organisationen införde också någonting som 
kallas för ”work place partnership”. Detta skulle innebära att de anställda skulle 
involveras i ledningens beslutstagande och att nya relationer skulle skapas med facket. 
De olika affärsenheterna införde team briefing möten varje vecka och grupper av 
anställda var på möten som behandlade affärskommunikation där även enhetschefen 
närvarade. Utöver detta var de anställda indirekt representerade i företagets råd. Den 
öppnare kommunikationen i företaget var tänkt att leda till ett större engagemang hos de 
anställda vilket skulle förbättra företagets prestationer.  
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Förändringen innebar också förändringar i arbetsuppdelningen. Anställda på 
designavdelningen delades in i produktions- och projektgrupper för att effektivisera 
arbetet. Personalen inom tillverkningen delades in i produktionsgrupper som var 
ansvariga för en nyckelkomponent eller sammanförandet av en typ av motordesign. 
Tjänstemännen blev också indelade i små specialistgrupper som arbetade sida vid sida 
med grupper som var specialiserade på en typ av motordesign. Tidigare hade några 
grupper av de anställda, som exempelvis mekaniker, fått jobba på de ställen i fabriken 
där de behövdes. De som var mer bundna till en funktion i fabriken hade ändå kunnat ta 
del i olika projekt. 

4.3.2. Problemområde 
Denna studie betonar en rad motsägelser och förluster för berörda anställda och 
problematiserar begreppet partnership. En del av studien har bestått av att undersöka 
ledningens strategi för att leva upp till de krav som ställs av den globala marknaden. 
Fokus ligger dock på de anställdas kvalitet i arbetslivet genom att beröra teman som 
organisationsförändring, intensifiering av arbetet, otrygg anställning, ledningens 
ideologi och demokratiska förluster i beslutsprocessen. 

4.3.3. Metod 
Både kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi har använts i studien. Intervjuer 
gjordes med 72 anställda varav 15 var ”senior managers”, ”line managers” och ”cell 
leaders”, 15 fackrepresentanter, 21 arbetare och 21 tjänstemän. Utöver detta fick 974 
anställda möjlighet att fylla i en enkät varav 62 % valde att besvara den. 

4.3.4. Resultat 
Många av de anställda var positivt inställda till förändringen på det sätt att de skulle få 
mer att säga till om gällande arbetets utformning. De flesta upplevde dock att det hela 
var ad hoc och det var få personer som hade tillräckligt förtroende för att ta de 
anställdas förslag på allvar. Ett exempel på detta var en kampanj som syftade till att 
förkorta tillverkningstiden av en flyplansmotor från 200 till 40 dagar. Kampanjen var en 
övning i att förändra verkstadsgolvet vilket skulle ske genom en omstrukturering av 
arbetet och rationalisering av den tid och de processer som hade något värde. De 
anställda skulle få delta i denna process genom att arbeta i små grupper för att hitta 
lösningar på problem. Många av intervjupersonerna kände sig dock antingen 
exkluderade och osäkra eller kände att de var tvungna att beskydda ledningen. En 
person kommenterade händelsen enligt följande: 

The 40-day engine activity irritated the hell out of me; I do not need to be told that 
changing procedures can improve led time. It’s obvious. But they took us over here and 
they had us putting stickle bricks together like a bunch of school kids. So they have 
wasted God knows how many hours, man hours, because everyone has had to go and a lot 
of people come back either irritated by it, or laughing at it. (Danford et al. 2004, s.22). 

Annan kritik som framfördes berörde den nya ledningskontrollerade formen av 
deltagande. Ledningen ansågs inte bry sig tillräckligt mycket om att involvera de 
anställa och ansågs ha en nyckfull syn på problemlösning. En ingenjör sade följande: 
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Our ideas tend to disappear into a black hole. You come up with this idea, and you hear 
that it’s “a good idea” but it’s never heard of again. They just disappear into the ether and 
dissolve, and then something else comes along and replaces them (Danford et al. 2004, s. 
22). 

Trots ledningens krav på tvåvägskommunikation ansåg de anställda att deras 
möjligheter att bli involverade var väldigt frånvarande inom vissa områden. De som var 
chefer inom dessa områden uppfattades endast vara intresserade av budgeten och hur 
mycket jobb som skulle göras. En del av dem var helt ovilliga att kommunicera med de 
anställda på lägre positioner om inte de själva vann något på det. 

Även om ledningen framhöll vikten av transparens och deltagande hindrades de 
anställda och deras representanter från att införliva de frågor som de intresserade sig för 
på diskussionsagendan. Därför kände många anställda att deras chefer genomförde 
kommunikationsövningarna rutinmässigt och egentligen inte brydde sig inte om att 
skapa en debatt.  

I en enkät tillfrågades de anställda hur ofta ledningen konsulterade dem på tre olika 
områden: framtida planer för arbetsplatsen, personalfrågor och förändringar i 
arbetsrutinerna. Det syntes tydligt i resultaten att det var de anställda som hade någon 
slags chefsposition som oftast var tillfrågade att ge sina synpunkter. Av de anställda 
som inte hade någon chefsposition var det mycket få som svarade att de regelbundet 
tillfrågades medan de flesta svarade att de sällan eller aldrig konsulterades. När de fick 
utvärdera sin chefs prestation angående att involvera de anställda i beslutstagandet 
svarade hela 77 % av arbetarna och 61 % av tjänstemännen att deras chefer var dåliga 
eller mycket dåliga på att involvera de anställda i beslutstagandet.  

Många av de anställda kände sig stressade p.g.a. arbetet, många upplevde att de aldrig 
hade tillräckligt med tid för att avsluta arbetet och en del personer hade svårt att låta bli 
att oroa sig för jobbet när de var lediga. Många anställda, särskilt arbetarna, var även 
oroliga för att förlora sina jobb. 

De anställdas reaktioner på den nya uppdelningen i arbetsgrupper var negativ. Några av 
de yngre anställda sa att de tyckte att det var positivt att deras chefer inte kontrollerade 
dem till samma grad. De flesta tyckte dock att de hade förlorat mycket av variationen 
som tidigare fanns i jobbet.  

4.4. Trusting me, trusting you? The ethics of 
employee empowerment (Claydon, Doyle, 1996) 

4.4.1. Organisation 
Detta är den första studien i en serie studier som undersöker empowerment inom 
sektorn teknologi. Organisationen där denna studie genomfördes är en 
informationsstyrd organisation inom den finansiella servicesektorn. Innan 
organisationsförändringen kännetecknades företagets ledningsstil av detaljerade 
beskrivningar av arbetsuppgifterna och driftsprocedurer som bevakades och förstärktes 
av en hierarki av chefer på olika nivåer. Den organisationskultur som rådde var 
kommenderande och kontrollerande.  
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Fram till 1990 hade företaget ingen konkurrens men sedan förändrades marknaden och 
kunderna började kräva minskade kostnader och förändringar i information och 
kommunikationsteknologin. Detta gjorde att potentiella konkurrenter växt fram. För att 
klara av de nya förhållandena på marknaden förändrade organisationen radikalt sin 
struktur, teknologi och kultur. Försöken att maximera vinsterna med den nya teknologin 
samtidigt som att leva upp till kundernas krav på låga kostnader ledde till att många 
förlorade sina jobb. En bra service blev oerhört viktigt för att organisationen skulle klara 
sig i konkurrensen. Dessa faktorer gjorde att man förändrade ledarnas roller och 
empowerment blev en central del i detta. 

Under intervjuerna framkom det att empowerment inte explicit uttalats som en del av 
företagets filosofi och hade inte sakligt presenterats. Det fanns ett motstånd bland 
cheferna inför att använda ordet i de vardagliga samtalen. Olika individer tolkade in 
olika betydelser av ordet och vissa upplevde en oro över att vad det skulle kunna 
betyda. Trots detta användes begreppet i både skrivet material såväl som i talade ord 
som att det skulle påverka relationerna i organisationen. En kultur av empowerment 
skulle växa fram från en rad interna förändringsprogram. Dessa inkluderade:  

• ett intensivt ledarutvecklingsprogram tänkt att stötta business process re-
engineering och total quality management initiativ 

• att röra sig mot en mer öppen ledarstil 

• att ha bättre medvetenhet om business och kommunikation samt samarbete 
mellan olika avdelningar  

• en utökning av utbildningsmöjligheter 

Under intervjuerna med cheferna framkom det att de såg empowerment som självstyre, 
handlingsfrihet, ansvarstagande, äganderätt och att vara företagsam. Ledningen var 
väldigt fokuserade på att få de anställda att fundera över sina egna roller i 
organisationen och hur de står i förhållande till marknadens utveckling och hur de kan 
utveckla sig själva inför kommande roller i eller utanför företaget. En del av 
empowermentsatsningen bestod med andra ord av att de anställda skulle undersöka hur 
de kunde utveckla sig själva. 

4.4.2. Problemområde 
Denna studie utforskar nackdelar med empowerment samt hur begreppet kan var en 
möjlig källa till förvirring. Enligt forskarna finns det en etisk problematik kring 
begreppet som kan skapa spänningar, konflikter eller motstånd p.g.a. ledningens 
intentioner eller handlingar. Detta ses som anledningen till att satsningar på 
empowerment ofta är sköra med en återhållsam effektivitet, inte bara p.g.a. hur de införs 
utan även p.g.a. de grundläggande krafter som finns i relationen mellan anställda. 
Studien behandlar därför även den etiska dimensionen av empowerment genom att 
undersöka motsägelserna som visar sig i samtalen om empowerment.  

4.4.3. Metod 
Studien baserar sig på intervjuer med 35 chefer och anställda som representerar en 
diagonalt tagen bit av företaget. 
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4.4.4. Resultat 
De anställdas syn på empowerment liknade den som framfördes av cheferna. En 
anställd sade: 

To me it’s giving us the tools to do your job. This is your job. You should be able to do it 
without having to go to someone else. Wouldn’t have to ask your boss every time you 
had a decision to make. (Claydon et al., 1996, s.18) 

En annan anställd sade:  

You have, you have to have the responsibility in the end and if it’s wrong you have to be 
able to take the kick in a way, but it gives you more, it should give you, if you can cope 
with that, more satisfaction. (Claydon et al., 1996, s.18) 

För att leva upp till förväntningarna från ledningen att ta ansvar för sin egen utveckling 
har många anställda anmält sig till utbildningar och utökade ansvarsområden för att få 
vara kvar i företaget. Många av de anställda kände att de hade en skyldighet att delta i 
projekt och utbildningar. Detta inte bara för företagets skull utan även för deras egen 
skull. De upplevde att de inte hade något val utan att detta var något de var tvungna att 
göra för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. En person sa: 

Personally , right when you come to the end of the year, you look back. I’ve got 11 or 12 
courses out of it. You knock up a CV, it don’t look bad mate. You get confidence within 
yourself. I’ve been telling you this for a long time, haven’t I? Do this, do that, it´s there. 
(Claydon et al., 1996, s.19) 

En anställd berättade att hon utvecklat ett intresse för kvalitetsfrågor och därför frågade 
chefen om hon kunde göra en undersökning om vad folk tyckte om 
telefonkommunikationen. Det godkändes och efter att hon avslutat undersökningen fick 
hon en ny post som kvalitetsrådgivare inom företaget. 

De flesta anställda som arbetar med databehandling kände att satsningarna på 
empowerment inte hade påverkat dem särskilt mycket. De berättade att deras chefer var 
motvilliga till att utöka de underställdas självbestämmande eller öppna upp för 
möjligheter för de anställda att ansluta sig till utbildningar eller projektgrupper. Många 
av de anställda hade haft höga förväntningar på det nya sätter att arbeta i organisationen 
där de anställda skulle finna sina egna vägar istället för att styras uppifrån. Dessa 
förhoppningar har dock rasat samman och många upplever istället en viss frustration. 
Samma anställda kritiserade mellanchefen för att blockera de insatser som gjorts för att 
göra dem ”empowered”. En anställd uttryckte: ”Everywhere there’s a little level of middle 
management syndrome…and everyone’s guarding their own because when you empower 
people you take power away from me.” (Claydon et al., 1996, s.21) 

Några av de anställda som uttryckte dessa åsikter var dock mindre positivt inställda till 
hela införandet av empowerment. De ansåg att det medfört försämrade villkor, särskilt i 
bemärkelse av anställningssäkerhet, men även gällande lön, timmar och arbetsmängd. 
Det förekom också en del klagomål från anställda som tyckte att cheferna tog deras 
arbete för givet och dumpade arbetsuppgifter över dem. 
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4.5. Om ansvar: ansvarsföreställningar och dess 
betydelse för den organisatoriska verkligheten 
(Johansson, 1998) 

4.5.1. Organisation 
Det empiriska materialet i denna studie är hämtat från bostadsförvaltningsbranschen där 
man sedan början av 1990- talet talat mycket om ”ökat ansvar för de anställda”. Man 
har bl.a. förändrat synen på fastighetsskötaren. Denne skulle förut göra vad 
arbetsledaren gav order om medan han nu är tänkt att vara mer som en ”småföretagare” 
med ”eget ansvar” som planerar sitt arbete och sin budget själv. Genom att ge 
fastighetsskötarna ett ökat ansvar har man förhoppningar om att de ska kunna anpassa 
sitt arbete bättre efter områdets och kundernas specialbehov. Fastighetsskötarna har idag 
ersatt en mängd olika yrkesgrupper som exempelvis städarna, olika slags hantverkare 
och den rollen som fastighetsskötare tidigare hade.  

Studien har gjorts på tre olika bostadsföretag som av forskaren setts som intressanta att 
studera. Företagen är av varierande storlek och skiljer sig åt i synen och användandet av 
ansvarsbegreppet. Huvudstudien har dock skett på ett av dessa tre företag vilket 
författaren i denna avhandling benämner som Alfa. Under 1990-talet genomfördes det 
en omorganisation av Alfa. Olika arbetsuppgifter slogs samman och fastighetsskötaren 
skulle själv planera och prioritera olika arbetsuppgifter. Orsaken till omorganiseringen 
var att extremt många småreparationer utfördes av externa firmor vilket sågs som 
oekonomiskt. En annan orsak var det höga antalet långtidssjukskrivningar bland 
städerskor vilket gjorde att man beslutade att ingen i företaget skulle städa mer än 3 
tim/dag. Även tillträdandet av en ny direktör som ingen var nöjd med påverkade 
beslutet till en omorganisering.  

4.5.2. Problemområde 
Forskaren fokuserar på begreppet ansvar och undersöker hur begreppet tolkas av de 
personer som är med om förändringar i organisationer. Hon intresserar sig för vad de 
arbetare som blir benämnda ”ansvariga” har för syn på begreppet och hur deras 
innebörd av begreppet påverkar dem och deras arbetssituation.  

Syftet med avhandlingen är att ”…studera begreppets meningstilldelande och den 
praktiska betydelse detta kunnat kopplas till i några bostadsföretag som säger sig ha 
tilldelat fastighetsskötarna ”eget ansvar”. Vad menar företagen med detta, och vilken 
betydelse för deras organisatoriska meningsskapande har det att de anställda eventuellt 
upplever sig själva som ansvariga? Hur verkar detta påverka deras organisatoriska 
verklighetskonstruktion?” (Johansson, 1998, s.3) 

Johansson (1998) skriver att hennes forskning som berör delegering av ansvar i vissa 
avseenden kan relateras till empowerment och i vissa inte. Hon skriver att 
empowermentforskare själva klassificerar forskningen som forskning om 
empowerment. Det fenomen hon studerat går i USA in under beteckningen 
empowerment eller i Sverige som ” delegering av makt och ansvar”, ”plattare 
organisation”, ” decentralisering” etc. Hon skriver dock att ansvarbegreppet inte helt 
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obetingat kan översättas till empowerment eftersom hennes empiriska studier visat att 
ansvarsbegreppets språkliga karaktär inte är oväsentligt för de resultat hon kommit fram 
till. 

Jag anser dock denna studie vara relevant för min forskningsöversikt då den behandlar 
en yrkesgrupp som fått utökade arbetsuppgifter och ett utökat ansvar. 

4.5.3. Metod 
Johansson (1998) skriver att hon följt personerna i sitt arbete och fungerat som ”en 
iakttagande skugga” ( s. 27). Hon skriver att hon genom denna metod fått en egen 
upplevelse och insyn i deras arbete, tillfälle till spontana frågor, en fördjupad respekt för 
den arbetssituation de som studerades hade och att det underlättat tolkningen och 
analysen av de texter om hon dessutom arbetat med. I början av studien strävade hon 
efter att vara passiv vid observationerna och sedan avsluta med en intervju som spelades 
in. Senare under studien agerade hon något friare och blandade in samtalen så att 
formen mer liknade en deltagande observation. Hon har även genomfört ett antal 
”kafferastintervjuer” med grupper av fastighetsskötare samt ca 25 st. 2-timmars 
intervjuer med främst personer i ledande befattningar. Johansson har också tagit del av 
en students fältanteckningar inför dennes kandidat och magisteruppsats samt deltagit i 
personalmöten, förhandlingar och ledningssammanträden. 

4.5.4. Resultat 
I samtliga av företagen har det pågått någon form av löpande organisationsförändring 
under flera års tid såtillvida att olika arbetsuppgifter kontinuerligt förts över till 
fastighetsskötarna. De förväntas klara av allt mer och mer efter hand som de lär sig att 
utföra de nya arbetsuppgifterna snabbare, prioritera mer och får bättre redskap som 
hjälp. Övergången har oftast medfört ökade effektivitetskrav då man gått från att 
tidigare enbart utföra t.ex. yttre eller inre städningen till att man ansvarar för ett 
geografiskt område. Många av de tillfrågade upplevde det vara svårt att hinna med allt 
som de skulle göra.”…det är svårt att hinna med tidsmässigt. Inte kompetensmässigt. För idag 
så tror jag att vi hamnat, efter två år, att vi gör det vi ska göra och vi kan det. Men vi skulle vilja 
hinna göra det.”(Johansson 1998, s.138) 

Bortsett från stressen, lönen, trappstädningen och att en del upplevde att de inte hann 
göra ”det där lilla extra” som de skulle ha velat göra var det många som beskrev sitt 
yrke som ett ” drömyrke”. Fastighetsskötarna uppskattade omväxlingen där man fick 
jobba både inne och ute, vid kontoret och praktiskt, ha kontakt med olika människor och 
lösa problem både av praktisk- och social karaktär. När en intervjuperson fick frågan 
om vad det är så roligt med yrket svarade han eller hon: 

Ansvarsbiten (skratt)!...Det är helhetsansvaret! Du har din huskropp, ditt kvarter. Där har 
man totalt ansvar för allt som händer. Man känner de boende, man sköter trädgården, man 
städar deras trappor ...tyvärr… man reparerar deras lägenheter. Det… det är som vi säger 
här…vi är kungar i våra områden, visst är vi det. Det hänger på mig om det fungerar, och 
jag måste göra ett så bra jobb som möjligt. Och gör jag lite utöver det jag är ålagd att göra 
så syns det direkt. Jag har en otrolig respons från hyresgästerna….” (Johansson 1998, 
s.139) 
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En annan kommenterade sitt arbete enligt följande: ”Det är ett bra jobb och så. Helt under 
ansvar. Jag lägger upp det helt själv då… man har ju ingen chef som säger till en vad man ska 
göra.” (Johansson 1998, s.139) 

Alla fastighetsskötarna benämnde det område de ansvarade för som sitt område. Att de 
identifierade sig med sitt område har lett till ökat engagemang, stolthet och glädje. 
Fastighetsskötarna upplevde nu en stark känslomässig koppling till sitt område, något 
som inte funnits innan omorganisationen. 

Du vet innan omorganisationen då hade vi ju … ett jätteområde att sköta om. Och sen var 
det en städerska på området. Och sen en reparatör och sådana där. Och så gick firmor och 
gjorde sitt jobb. Då kände man sig liksom bara …som en liten figur som gick omkring 
och gjorde lite saker…Då brydde man sig inte på samma sätt som nu. (Johansson 1998, s. 
186) 

De fastighetsskötare som även innan omorganiseringen haft samma yrke lyfte fram att 
de fick mer att säga till om och att de fått sköta sig själva på det sätt att de fått frihet när 
det gäller att lägga upp arbetet. De upplevde även att deras ökade makt var positiv. 
Samtidigt så innebar det nya ansvaret även en ökad press i själva arbetssituationen. 

Alla fastighetsskötare upplevde inte omorganisationen och det ökade ansvarstagandet 
som något som gjort arbetet roligare. Detta framkom i en enkät som gjorts i ett av 
företagen i samband med utvärdering av omorganisationen och utbildningssatsningen. 
En del av de som svarade betraktade ansvar mer som en börda eller sammanknippade 
det med rädsla. Andra såg ansvar som en utmaning eller tillfälle till personlig 
utveckling. De fastighetsskötare som inte ansåg att det blivit bättre av omorganiseringen 
framförde orsaker som kan placeras in i tre grupper. Dessa är: 

1. Ansvar kopplas till ensamhet 

Den nya självständigheten i arbetet upplevdes leda till en högre grad av ensamhet i 
arbetssituationen. Personerna saknade den kamratskap som tidigare funnits och kände 
sig pressade av att de resultat som kollades upp så direkt kunde kopplas till dem själva. 

2. Ansvar kopplas till ökad press 

Omorganiseringen medförde att fastighetsskötarna hade mer att göra, det var alla 
överens om. Däremot skiljer sig synen på den ökade arbetsbelastningen. En del kopplade 
inte samman ansvar med glädje p.g.a. att de upplevde ökad press i jobbet och ”att det 
aldrig fanns något slut” medan andra såg det som en utmaning. 

3. Ansvar kopplas till nya - och tråkiga – uppgifter 

Många av de negativa åsikterna om förändringen grundade sig på missnöje med den för 
många nya uppgiften städning. I fastighetsskötarnas jobb ingår nu även reparationer, 
som de även tidigare kunnat göra om de haft tid över men de var inte tvungna. Det var 
alltså inte det nya ansvaret generellt som man var negativ mot utan de nya uppgifterna. 

En del av fastighetsskötarna förde fram vikten av att företaget litar på de anställda och 
”tror på en”, det är enligt dem en förutsättning för delegering av ansvar. Det fanns 
fastighetsskötare som ansåg att de inte blev behandlade som ansvariga. Någon berättade 
exempelvis att en chef gick igenom alla servicelappar och bara gav fastighetsskötarna 
det han ansåg att de skulle klara av. Det medförde att fastighetsskötarna upplevde att 
deras överblick över vad som hände i området försvann och även känslan av att ”det är 
jag som har koll”. De upplevde det som förnedrande att först bli utnämnda till 
”totalansvarig” och tillsagda att man själv skall hantera alla serviceorder och lämna bort 
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de man inte klarar av, och sedan ”bli kollad som en barnunge”, vilket var det uttryck 
som användes. Andra personer berättade om att de ofta får påminnelser under 
gruppmöten som uppfattas som irriterande eftersom det visar på att de överordnade då 
innehar en viss oro och inte helt litar på att fastighetsskötarna själva kommer ihåg vad 
som ska göras. 

4.6. Sammanfattning 
I denna del av forskningsöversikten har jag besvarat min första frågeställning som 
lyder: 

• Hur upplever individerna som blir ”empowered” empowerment och den nya 
situationen som blir påföljden av förändringarna i organisationen?  

Här nedan följer en sammanfattning av vad jag kommit fram till. 

I fallstudien ”Employee perceptions of empowerment”(Greasley, 2004), tycker de 
anställda att i deras arbetssituation kan empowerment ske genom att de känner att de har 
förtroende från deras chefer och att de får ta beslut som rör deras eget arbete. Om detta 
sker upplever de en hög grad av tillfredställelse eftersom de känner att de som enskilda 
individer har betydelse för arbetsgruppen och att de då kan känna sig stolta över vad just 
de har bidragit med. Denna tillfredställelse påverkar inte bara arbetarna i sin yrkesroll 
utan även mer på ett personligt plan exempelvis genom ett ökat självförtroende. Det 
finns dock en del faktorer som de anställda upplever som hinder för empowerment och 
dessa är framförallt hälso- och säkerhetsföreskrifterna och det motstånd som finns hos 
en del av de närmaste cheferna. 

I studien ”Empowering service workers at HarvesterRestaurants” (Ashness et al., 
1995), är de anställda väldigt nöjda med omorganisationen och med att kunna lösa de 
problem som uppstår. Detta sammantaget med de nya kommunikationsprocesserna som 
har gjort att de känner sig mer involverade i verksamheten. De som fått utökat ansvar 
genom att ha varit skiftsamordnare eller ”appointed person” känner sig också tack vare 
det mer involverade och betydelsefulla och de tycker det är roligt med ansvar. Även 
arbete i team upplevs väldigt positivt då det anses roligt och tryggt eftersom det alltid 
finns någon att fråga om råd. 

De anställda i studien ”High performance work systems and workplace partnership: a 
case study of aerospace workers” (Danford et al.,2004) känner överlag att deras chefer 
inte tar den nya kommunikationsprocessen och involveringen av de anställda på allvar. 
Vissa chefer är helt ointresserade av att över huvudtaget kommunicera neråt och 
generellt har personalen ingen möjlighet att styra det som kommer upp på 
diskussionsagendan. De anställda känner sig inte heller trygga nog att argumentera för 
något som strider mot ledningens åsikter. 

Min redogörelse av studien ”Trusting me, trusting you? The ethics of employee 
empowerment” (Claydon et al., 1996) visar att den empowermentsatsning som skett i 
den undersökta organisationen verkar vara fokuserad på att låta de anställda ansvara för 
sin egen utveckling och framtid. Detta upplever många anställda som stressande då de 
känner sig tvungna att delta i utbildningar och olika projekt för att för att vara 
tillräckligt attraktiva på marknaden. På några avdelningar anses chefer vara motvilliga 
till att ge sin personal ökade möjligheter att ansluta sig till utbildningar och utökat 



 28

självbestämmande. Detta har gjort att de upplever en viss frustration eftersom de haft 
höga förväntningar på det nya sättet att arbeta. 

I Johanssons (1998) studie ”Om ansvar: ansvarsföreställningar och dess betydelse för 
den organisatoriska verkligheten” tycker många av fastighetsskötarna att det är roligt 
med det nya helhetsansvaret och de känner sig engagerade och stolta över sitt eget 
område. Många upplever dock en viss stress p.g.a. att de inte hinner med allt de skulle 
vilja hinna göra. Vissa ser den ökade arbetsbelastningen som en utmaning medan andra 
ser det som en negativ press. Den självständighet som finns i den nya yrkesrollen 
upplevs av en del leda till en högre grad av ensamhet. Att företaget har förtroende för 
fastighetsskötarna lyftes fram som viktigt. Om cheferna inte låter fastighetsskötarna få 
överblick över området försvinner deras känsla av kontroll och de upplever det som 
förnedrande. 
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5. Komparativ analys 
I denna del kommer jag att jämföra de olika fallstudierna med syfte att analysera min 
andra frågeställning:  

• Vilka faktorer i organisationen påverkar upplevelserna hos ”the empowered”? 

Utifrån vad som framkommit i fallstudierna har jag identifierat några faktorer som 
enligt min tolkning påverkar de anställdas upplevelser av empowerment. Urvalet av 
dessa faktorer grundar sig i de anställdas utsagor såsom de förmedlats av författarna till 
de utvalda studierna. För att öka kvalitén i denna analys har jag tagit hjälp av Lashleys 
analysmodell (1999) och analysvariablerna empowered teams, organisationskultur och 
ledarskap vilka jag redogjort för i den teoretiska referensramen. Utöver dessa har jag 
även lagt till en faktor som jag, utifrån fallstudierna, tolkat som betydande för de 
anställdas upplevelser. Det är de utökade arbetsuppgifterna/den ökade 
arbetsbelastningen och dess påverkan på de anställdas upplevelser av empowerment. 

5.1. Intentioner och typ av empowerment  
De fallstudier som jag nu redogjort för är utförda i flera väldigt olika typer av 
verksamheter med olika mål och sätt att fungera. Alla måste dock anpassa sig till en 
mängd olika krav både inom och utanför organisationen för att överleva. De valda 
studierna är gjorda inom branscher där man anser att empowerment kan vara en strategi 
för att kunna leva upp till dessa krav. Kraven kan yttra sig i olika former och i de här 
studierna har de exempelvis varit ökad effektivitet, förbättrad service till kunderna och 
ökad hälsa hos personalen. För att uppnå detta har de olika verksamheterna haft olika 
intentioner med empowerment vilket sin tur påverkat vilka former av empowerment 
som används. Jag tänker inleda min komparativa analys med att utgå ifrån Lashleys 
modell (1999) och jämföra intentioner med empowermentstrategierna i de olika 
fallstudierna och se vad de anställda tycker om den form som de tagit. 

 
Figur 1: Lashelys analysmodell 

Som jag skrivit under rubriken Lashleys analysmodell i den teoretiska referensramen 
delar Lashley in ledningens intentioner i: ”empowerment through participation”, 
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”empowerment through involvement”, ”empowerment through commitment” och 
”empowerment through delayering”(Lashley, 1999).  

Ledningens intentioner omsätts i praktiska arrangemang som sätter gränser inom vilka 
de anställdas handlingar skall hålla sig. Lashley (1999) har tillsammans med Mc 
Goldrick (1994; refererad i Lashley, 1999) identifierat fem olika dimensioner vilka är:  

• Task dimension (uppgifternas vidd): låg handlingsfrihet - hög handlingsfrihet, 

• Task allocation (fördelningen av arbetsuppgifter): ber om tillåtelse -
ansvarstagande självstyre,  

• Power (makt): påverkar egna uppgifter - påverkar uppgifter som utförs högre 
upp i hierarkin, 

•  Commitment (engagemang, förpliktelse): kalkylerande- moralisk, 

• Culture (kultur): kontrollerande kultur – tillitsfull kultur. 

Jag kommer här nedan att klassificera empowermentsatsningarna gjorda i fallstudierna 
med hjälp av den indelning som Lashley (1999) gör av ledningens intentioner med 
empowerment. Jag kommer även att kortfattat beskriva vad de anställda anser om de 
praktiska arrangemang som blivit resultat av satsningen. 

Harvester Restaurants (Ashness et al.1995) har genom att skära ner på antalet nivåer 
mellan gästerna och VD: n använt sig av ”empowerment through delayering”. De har 
även gett arbetarna en större möjlighet att ta beslut som rör deras eget arbete vilket 
Lashley (1999) kallar för ”empowerment through participation”. Slutligen har de även 
använt sig av ”empowerment through involvement” eftersom de anställda konsulteras 
vid problem.  

Intervjuerna med de anställda visade att de uppskattade den ökade handlingsfriheten och 
det ökade självstyret (task dimension, task allocation). Även det faktum att de med hjälp 
av de nya kommunikationsprocesserna gjorde att de fick veta vad verksamheten nått för 
resultat varje vecka sågs som positivt. De känner sig tack vare detta mer personligt 
involverade och engagerade i deras arbete och organisationen.  

I företaget JetCo (Danford et al., 2004) är de anställdas upplevelser av empowerment 
inte lika positiva. Den typ av empowerment som ledningen här använt sig av skulle jag 
klassificera in under det som Lashley (1999) kallar för ”empowerment through 
involvement”. Det betyder att ledningen försöker dra nytta av de erfarenheter och den 
expertis som finns hos de anställda genom att konsultera dem och lösa problem 
tillsammans med dem.  

Många av de anställda var väldigt positiva till tanken att de skulle få mer att säga till om 
men de upplevde att ledningen inte har ett tillräckligt förtroende för att ta de anställdas 
förslag på allvar. De anställda har heller inte någon möjlighet att påverka vad som skall 
diskuteras under kommunikationsövningarna och cheferna verkar inte bry sig om att 
skapa debatt utan övningarna genomförs rutinmässigt. 

I Greasley et al. (2004) vilken är en studie gjord i byggnadsbranschen tillfrågades 
arbetarna hur de ansåg att empowerment kan uppnås inom deras verksamhet och de 
svarade att det skall finnas en tillit till att arbetaren har kompetensen att utföra en 
uppgift utan att konstant instrueras av ledaren men att den anställde heller inte skall 
överges. Alla intervjupersonerna vill åtminstone känna sig tilltrodda att ta en del 
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vardagliga beslut. Om jag skall använda mig av Lashleys modell skulle jag placera in 
denna empowerment som ”empowerment through participation”. Om de anställda i 
denna organisation känner att de kan vara med och påverka och kan ta egna beslut (task 
allocation) upplever de en hög grad av tillfredställelse eftersom de känner att deras 
prestation har betydelse. De menar dock att hälso- och säkerhetsföreskrifterna är en 
faktor som verkar hindrande för empowerment. 

I organisationen, som studien ”Trusting me, trusting you ? The ethics of employee 
empowerment” (Claydon et al., 1996) är gjord i, har empowerment inte definierats och 
inte explicit uttalats som en del av företagets filosofi. Begreppet har fått olika betydelse 
för olika individer och vissa blev vid införandet oroliga över vad det skulle leda till. 
Trots detta så sade man att empowerment skulle påverka relationerna i organisationen. 
Jag har väldigt svårt att placera in de insatser som detta företag gjorde i någon av 
Lashleys typer av empowerment. Under intervjuer med cheferna framkom det att de såg 
empowerment som självstyre (task allocation), handlingsfrihet (task dimension), 
ansvartagande, äganderätt och att vara företagsam. Om man jämför denna studie med 
exempelvis den gjorts i Harvester Restaurants (Ashness et al., 1995) eller den som är 
gjorts bland fastighetsskötare (Johansson, 1998) så är det svårt att utläsa vad 
empowermentsatsningen egentligen bestod av. Som jag tolkar det verkar mycket fokus 
ligga på att de anställda själva skall ta ansvar för sin egen utveckling genom att delta i 
olika kurser och projekt. Vad dessa kurser är tänkta att leda till framgår inte. Många av 
de anställda har känt sig skyldiga att delta i en massa utbildningar och har tagit på sig ett 
ökat ansvar för att få vara säkra på att få stanna kvar i företaget. För en del personer har 
insatserna lett till ökat självförtroende och karriärmöjligheter medan andra berättar om 
sämre villkor.  

Fastighetsskötarna i studien ”Om ansvar: ansvarsföreställningar och deras betydelse 
för den organisatoriska verkligheten” (Johansson, 1998) har fått ett utökat ansvar, fler 
arbetsuppgifter (task dimension) och mer självbestämmande (task allocation). Jag skulle 
placera in den typ av empowerment som skett i det Lashleys kallar för ” empowerment 
through participation”. Överlag tycker de flesta fastighetsskötarna att det är roligt med 
det nya helhetsansvaret. Många upplever dock en viss stress för att de inte hinner med 
allt de vill göra. 

5.2. Empowered teams 
Modellen i Lashley (1999) behandlar inte huruvida empowermentstrategierna riktar sig 
till individer eller grupper. Av de fem fallstudier jag tagit del av är det bara två som 
infört arbete i team som en del av omorganiseringen och dessa är Harvester Restaurants 
(Ashness et al., 1995) och JetCo (Danford et al., 2004). I Harvester Restaurants har det 
på restaurangnivå skapats ett team för varje område bar, restaurang och kök. I JetCo har 
anställda på designavdelningen delats in produktions och projektgrupper för att 
effektivisera arbetet. Personalen inom tillverkningen delades in produktionsgrupper som 
var ansvariga för en nyckelkomponent eller sammanförandet av en typ av motordesign. 
Tjänstemännen blev också indelade i små specialistgrupper som arbetade sida vid sida 
med grupper som var specialiserade på en typ av motordesign. 

Upplevelserna hos de anställda har dock skilt sig kraftigt åt emellan de olika studierna. I 
Harvester Restaurants (Ashness et al., 1995) upplevde personalen att det var roligt att 
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arbeta i team och upplevde gruppen som ett stöd. Personalen i JetCo (Danford et al., 
2004) upplevde däremot den nya arbetsdelningen som negativ eftersom deras arbete 
blev mindre varierat. När man läser studierna så framgår det en tydlig skillnad i 
organisationernas intentioner med dessa team. I Harvester Restaurants (Ashness et al., 
1995) var teamarbetet en del av ett försök att få personalen närmast kunderna 
”empowered” medan det i JetCo (Danford et al., 2004) handlar mer om att effektivisera 
arbetet. Antagligen har organisationens intentioner påverkat i vilken form som 
teamarbetet skett.  

Jag har inte tillräckligt med information för att säkert avgöra om teamen i fallstudierna 
är empowered eller inte. Däremot kan jag med hjälp av några av de punkter som Brower 
(1995) tar upp som nödvändiga för ett empowered team se vissa skillnader mellan 
teamen i de olika organisationerna. Kanske kan dessa skillnader vara en orsak till att 
åsikterna skiljer sig så kraftigt åt mellan medarbetarna i den ena respektive den andra 
organisationen. 

En förutsättning för att ett team skall kunna betraktas som ”empowered” är enligt 
Brower (1995) att teamet har auktoritet att ta många beslut och att det ses som 
ansvarigt. I Harvester Restaurants (Ashness et al., 1995) fick varje team sina 
ansvarsområden och teamcoachen skulle underlätta och möjliggöra för personalen att bli 
mer självbestämmande. Personalen i JetCo (Danford et al., 2004) blev indelade in i 
arbetsgrupper efter deras specialkompetens och några av de anställda framförde att de 
tycker att det är positivt att deras chefer inte kontrollerar dem till samma grad längre. De 
flesta framförde dock fler åsikter som berörde den förlorade variationen i jobbet.  

I ett empowered team skall den nödvändiga kompetensen finnas (Brower, 1995). I 
Harvester Restaurants (Ashness et al., 1995) har de löst detta med att teamcoachen fick 
ansvaret för att se till att nya anställda fick lämplig utbildning. I JetCo (Danford et al., 
2004) har de istället delat in arbetsteamen efter de anställdas specialkompetens. JetCo´s  
lösning kan strida mot vad Brower (1995) senare skriver, nämligen att medlemmarna  i 
teamet måste ha kunskap och förmågor av många olika slag och djup. Kanske var 
teamen i JetCo för homogena. 

Enligt Brower (1995) bör teamet även ha en väl utvecklad identitet och arbetet i teamet 
skall vara lönade för de som är medlemmar. Huruvida teamen har en väl utvecklad 
identitet är för mig svårt att avgöra men däremot kan jag se att det finns skillnader i hur 
lönande arbetet i teamen är för dess medlemmar. I Harvester Restaurants (Ashness et 
al., 1995) kan arbetet ha känts mer omväxlande tack vare den roterande rollen som 
skiftsamordnare. Den person som jobbar som skiftsamordnare får inte högre lön men 
däremot betalt för fler timmar. Även den övriga restaurangpersonalen gynnas på så sätt 
att de efter empowermentsatningen får mer i dricks. I JetCo (Danford et al., 2004) blev 
de anställdas uppgifter istället mindre varierande när den nya arbetsfördelningen 
infördes och det nämns inte heller någonting om att deras löner blivit bättre. 

Utöver detta behöver teamen mer information än normalt för ett team (1995). Båda 
organisationerna har infört nya kommunikationsprocesser. I Harvester Restaurants 
(Ashness et al., 1995) får teammedlemmarna gå på möten där teamchefen eller 
teamcoachen närvarar och där de får ta del av information om verksamhetens 
prestationer, mål och problem. Detta upplevs av de anställda som en lyckad insats. 
Kommunikationsprocesserna i JetCo (Danford et al., 2004) anses däremot vara mindre 
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betydelsefulla eftersom ledningen inte anses bry sig tillräckligt mycket om att involvera 
de anställda. 

Sammanfattningsvis så har ledningens intentioner med teamen skiljt sig åt. Teamen i 
båda organisationerna har betraktats som ansvariga men medlemmarna av teamen i 
JetCo har förlorat den variation de tidigare hade i jobbet. Teamarbetet kan ses som mer 
lönande för de anställda i Harvester Restaurants än de anställda i JetCo. Utöver detta så 
verkar kommunikationsprocesserna fungera bättre i Harvester Restaurants än vad de gör 
i JetCo. 

5.3. Organisationskultur och förtroende 
I många av studierna lyfts förtroende fram som centralt för empowerment. I studien 
gjord i byggnadsbranschen (Greasley et al., 2004) framförs två huvudsakliga sätt genom 
vilka empowerment kan uppnås. Dessa var: ett visat förtroende för arbetarna och att 
själva låta dem ta beslut som berör arbetet. Arbetarna menar att om ledningen har ett 
stort förtroende för de anställda behöver de inte vara lika kontrollerande. De beskrev 
t.o.m. empowerment som att ledningen hyser tillit till att man har kompetensen att 
utföra en uppgift utan att konstant instrueras av ledaren.  

Fastighetsskötarna i studien ”Om ansvar: Ansvarsföreställningar och deras betydelse 
för den organisatoriska verkligheten” (Johansson, 1998) ser tilliten från företaget som 
en förutsättning för delegering av ansvar. Detta stämmer överens med vad Jacobsen och 
Thorsvik (2002) skriver om förtroende i organisationer. De skriver att graden av 
förtroende är avgörande för hur organisationer organiserar förhållandet till anställda och 
att det krävs förtroende för att delegera, upprätthålla och ge de anställda handlingsfrihet. 
Även Fukuyama (1995) skriver att tillit till att personalen har tillräckligt med förmåga 
att samarbeta för att uppnå organisationens gemensamma mål är grundläggande för 
samarbete.  

I flera av fallstudierna lyfts bristen på förtroende fram som ett problem. Ett tydligt 
exempel är organisationen JetCo (Danford et al., 2004) där de anställda upplever att det 
är få personer som har tillräckligt med förtroende för att ta deras förslag på allvar. I 
studien står det till skillnad från i studien om Harvester Restaurants (Ashness et al., 
1995) ingenting om något försök att förändra den rådande kulturen så att den ska passa 
det nya sättet att arbeta. Organisationen befinner sig också under stark press och har 
redan tvingast halvera sin personalstyrka. Många av de anställda är oroliga för att 
förlora sina jobb och att en stor del av personalen känner sig stressade kan också 
påverka de kommunikationsprocesser som är tänkta att ge de anställda större inflytande. 
Med andra ord kanske chefernas låga engagemang i dessa processer också kan bero på 
stress. 

Även bland fastighetsskötarna (Johansson, 1998) upplevs bristen på tillit av vissa som 
ett problem. Ett bra exempel är den fastighetsskötares chef som gick igenom alla 
servicelappar och bara gav fastighetsskötarna de uppdrag han ansåg att de kunde klara 
av. Detta upplevdes som förnedrande eftersom fastighetsskötarna först blev utnämnda 
till totalansvariga för att sedan upptäcka att så inte blev fallet. Andra fastighetsskötare 
berättade att de ofta fick påminnelser under gruppmöten som uppfattades som 
irriterande eftersom det visar på att de överordnade då innehar en viss oro för att 
fastighetsskötarna inte själva kommer ihåg vad som skall göras.  
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Dessa exempel tycker jag visar på det som Frey (1993) skriver om att förtroende som 
byggs upp i en organisation lätt kan förstöras om den börjar använda styrmedel som 
syftar till att kontrollera de anställda. Detta kan tolkas av de anställda som att ledningen 
uppfattar deras arbetsmoral som lägre än den arbetsmoral de faktiskt har vilket ofta 
leder till att de anställda minskar arbetsinsatsen så att de inte presterar mer än den låga 
arbetsmoral som ledningen tillskriver dem. 

I byggarbetsprojekten (Greasley et al, 2004) berättar arbetarna om att om de tvingas 
följa ett beslut taget av en ledare som strider emot deras åsikter så förekommer det att de 
jobbar saktare för att bevisa att de har rätt. Detta beror på att de känner sig frustrerade 
av att de inte kan påverka ett beslut som det vet en bättre lösning på. Även en del av de 
anställda som yttrar sig i studien ”Trusting me, trusting you? The ethics of employee 
empowerment” (Claydon et al., 1996) känner sig frustrerade för att de hade höga 
förväntningar på det nya sättet att arbeta i organisationen som sedan inte alls uppfyllts. 

5.4. Ledarskap 
Som jag skrivit i den teoretiska referensramen så anses relationen mellan ledare och 
anställda i en mängd litteratur vara av avgörande betydelse för empowermentsatsningars 
utfall (Greasley et al, 2004). Detta stämmer väl överens med vad som kommit fram i 
denna forskningsöversikt. I alla fallstudier tycker de anställda att den närmaste chefen 
har betydelse för hur empowerment påverkat dem. 

De anställda i byggnadsprojekten trodde att deras förhållande till närmaste chefen var av 
större betydelse än för anställda inom andra branscher eftersom det fysiska avståndet till 
ledningen gjorde att deras huvudsakliga kommunikation sker med närmaste chefen. Om 
han eller hon inte vill dela med sig av makt eller inte vill ändra sitt arbetssätt ansågs 
detta vara en faktor som hindrar empowerment. Så var uppenbarligen även fallet i JetCo 
(Danford et al., 2004) där chefer inom vissa områden var helt ointresserade av att 
kommunicera med de anställda på lägre nivåer såvida de inte själva vann något på det. 
De anställda inom dessa områden såg sina möjligheter att bli involverade som 
obefintliga. Det visade sig dessutom i en enkätundersökning att 77 % av arbetarna och 
61 % av tjänstemännen tyckte att deras chefer var dåliga eller mycket dåliga på att 
involvera de anställda i beslutstagandet. Samma sak gällde de anställda som jobbar med 
databehandling i den organisation som behandlats i studien ”Trusting me, trusting you? 
The ethics of employee empowerment” (Claydon et al., 1996). De kände att de inte fått 
ta del av empowerment då deras chefer var motvilliga att utöka de underställdas 
självbestämmande eller öppna upp för möjligheter för de anställda att ansluta sig till 
utbildningar och projektgrupper. 

Bland fastighetsskötarna framförs kritik mot att en del chefer har svårt att släppa ifrån 
sig ansvar och låta fastighetsskötarna få ett helhetsansvar (Johansson, 1998). I 
byggnadsprojekten i studien av Greasley et al. (2004) framfördes sättet som hälso- och 
säkerhetsföreskrifterna användes på som en faktor som hindrar empowerment. Detta 
eftersom arbetarna p.g.a. alla föreskrifter ständigt måste rapportera till sin närmaste chef 
för att inte bryta mot någon av föreskrifterna vilket leder till att de inte kan ta inte kan ta 
självständiga beslut. Dessa regler verkar dessutom bara gälla de anställda på lägre nivå 
eftersom cheferna inte alltid följer dem (Greasly et al., 2004). Kanske är det så att vissa 
av dessa föreskrifter endast finns kvar för att bevaka chefernas egna intressen. 
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Även under studien i Harvester Restaurants (Ashness et al., 1995) kom det fram att för 
att empowerment skall fungera i praktiken krävs ett engagemang hos gruppchefen, att 
gruppchefen känner en stark lojalitet med gruppen och att hon eller han har en ledarstil 
som fungerar tillsammans med empowermentsatsningen. 

5.5. Utökade arbetsuppgifter/Utökad 
Arbetsbelastning 
I flera av fallstudierna har det framkommit att anställda fått utökade arbetsuppgifter. Jag 
tänkte nedan behandla vad de anställda har för upplevelser angående detta. I Harvester 
Restaurants (Ashness et al., 1995) har en roll som skiftsamordnare roterat bland de 
anställda i restaurangerna. Denna skiftsamordnare fick utöver de vanliga sysslorna vissa 
extra ansvarsområden för att koordinera det som sker i teamet. Varje team hade också 
en ”appointed person” som också är medlem i gruppen men som ansvarar för att säkra 
byggnaden, lägga pengarna i kassaskåpet och lämna över nycklarna till nästa person. 
Alla de anställda som jobbat som skiftsamordnare var nöjda med det nya ansvaret och 
även de flesta av ”appointed persons” tyckte om det extra ansvaret. Någon framförde att 
man kände sig mer betydelsefull, involverad i företaget och att man kände att man hade 
ledningens tillit.  

Även de flesta av fastighetsskötarna var positivt inställda till sina nya arbetsuppgifter i 
och med att de på så sätt fått ett helhetsansvar över ett område vilket lett till ökat 
engagemang, stolthet och glädje. De uppskattar också den omväxling som de fått i sitt 
jobb. Många upplever det dock som svårt att hinna med allt som de skall hinna med att 
göra. De fastighetsskötare som var mer negativa till omorganiseringen och det nya 
ansvaret framför bl.a. den ökade stressen i jobbet som en orsak. En annan orsak var att 
de tyckte att en del av de nya uppgifterna, exempelvis städningen, var tråkiga 
(Johansson 1998). 

Många av de anställda i JetCo känner sig stressade och upplever att de aldrig har 
tillräckligt med tid för att avsluta arbetet. En del personer har t.o.m. svårt att låta bli att 
tänka på jobbet när de är lediga (Danford et al., 2004). Några av de anställda i studien 
”Trusting me, trusting you? The ethics of employee empowerment” (Claydon et al. 
1996) tyckte att deras chefer tog deras arbete för givet och dumpade arbetsuppgifter 
över dem. Detta upplevde de anställda som en del av de försämrade arbetsförhållanden 
som förändringen medfört. Att chefer tar de anställdas arbete för givet strider mot vad 
Psoinos et al. (2002) skriver om att ledaren skall värdesätta de jobb som de anställda 
utför genom att lyfta fram de anställdas insatser som viktiga. Vi är alltså åter tillbaka till 
ledarskapets betydelse. Kanske skulle de utökade arbetsuppgifterna ses som mer 
positiva om ledarna i organisationen som fallstudien behandlar värdesatte de 
underställdas arbete mer. 

5.6. Sammanfattning 
I denna komparativa analys har jag besvarat min andra frågeställning som lyder: 

• Vilka faktorer i organisationen påverkar upplevelserna hos ”the empowered”? 
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Sammanfattningsvis så har verksamheterna i fallstudierna använt sig av olika sätt att 
genomföra empowerment på och även åsikterna om dessa empowermentstrategier 
skiljer sig kraftigt åt mellan organisationerna. Det man kan se är att i tre av dessa studier 
så lyfts empowerment fram som ”epowerment through participation”. I dessa studier 
upplevs också den typen av empowerment av de flesta som något positivt. Men det är 
inte bara intentionerna med empowerment som påverkar upplevelserna hos ”the 
empowered”. Att ledningen utlovar att en empowermentsatsning skall ske innebär inte 
alltid att satsningen i praktiken blir som de från början utlovat. När de anställda utlovas 
vinster som de sedan inte får kan de känna sig frustrerade.  

I ett flertal av studierna framförs åsikter om cheferna inte har tillräckligt med förtroende 
för att dela med sig av ansvar eller förändra deras kontrollerande ledningsstil vilket blir 
en hindrande faktor för empowerment. Att det finns ett förtroende från chefernas sida 
upplevs som väldigt viktigt för att empowermentsatsningarna skall bli lyckade.  

I studierna gjorda i Harvester Restaurants (Ashness et al., 1995) respektive JetCo 
(Danford et al., 2004) har nya former av teamarbete blivit en del av omorganiseringarna. 
I Harvetser Restaurants upplevs arbetet i team som roligt och tryggt eftersom man kan 
fråga de andra teammedlemmarna om råd. I JetCo var den dominerande åsikten att 
denna arbetsform minskat variationen i arbetet. De varierande åsikterna om detta skulle 
kunna grunda sig i att ledningens intentioner med teamen skiljt sig åt. I Harvester 
Restaurants (Ashness et al., 1995) var teamarbetet en del av ett försök att få personalen 
närmast kunderna ”empowered” medan det i JetCo (Danford et al., 2004) handlade mer 
om att effektivisera arbetet. En annan orsak kan vara att teamarbetet är mer lönande och 
varierande för de anställda i Harvester Restaurants och att deras 
kommunikationsprocesser upplevs fungera bättre än vad de upplevs göra i JetCo. 

I ett flertal av studierna har de anställda fått utökade arbetsuppgifter eller utökat ansvar 
vilket ses som positivt för att de kan känna sig mer betydelsefulla, mer involverade i 
företagen och de kan känna sig stolta över sina prestationer. Det förekommer dock i 
flera organisationer att de anställda känner sig stressade p.g.a. de utökade 
arbetsuppgifterna. 
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6. Avslutande reflektioner 
En tydlig aspekt som framkommit genom forskningsöversikten är att 
empowermentsatsningar inte automatiskt får ett positivt utfall. Olika sätt att genomföra 
empowerment får olika konsekvenser och upplevs på olika sätt av de anställda i 
organisationen. En lyckad insats kan göra att de anställda känner sig mer involverade i 
organisationen, att nya ansvarsområden och nya arbetsuppgifter upplevs som en 
utmaning, att de känner att deras insatser är betydelsefulla och att de kan vara stolta 
över vad de bidrar med. En mindre lyckad insats kan leda till att de anställda känner sig 
lurade p.g.a. att de utlovades något som de aldrig fick ta del av. Detta kan exempelvis 
vara ökat självbestämmande eller inflytande över ledningens beslut. Ett annat mindre 
lyckat utfall kan vara att utökat ansvar eller utökade arbetsuppgifter upplevs som 
stressande p.g.a. att den anställde inte upplever sig ha den tid som behövs för att utföra 
alla uppgifter med bra resultat.  

Denna forskningsöversikt borde vara av intresse för alla organisationer där man planerar 
en omorganisering som innefattar empowerment. Jag sammanfattar nedan några 
exempel på frågeställningar som de ansvariga i organisationerna bör reflektera över 
innan man bestämmer hur man skall gå till väga. 

• Vad vill man uppnå med empowerment? Vilken form av empowerment skulle 
kunna leda till detta? 

• Skall empowermentsatsningen innehålla ”empowered teams”? Hur skall man se 
till att teamet har alla de resurser, det stöd och den vägledning som det behöver? 

• Hur ser den nuvarande organisationskulturen ut? Finns det förtroende som krävs 
för att man exempelvis skall kunna delegera ansvar eller ge anställda en högre 
grad av självbestämmande? Är den rådande kulturen gynnsam för 
omorganisationen? Om den inte är det, hur skall man förändra den? 

• Vad skall man göra för att få alla chefer, även de på lägre nivåer i hierarkin, att 
våga vara mindre kontrollerande? 

• Hur skall arbetsuppgifter och ansvar fördelas? Vad skall man göra för att de som 
får utökade arbetsuppgifter inte skall bli överbelastade? 

Under min litteratursökning insåg jag fort att antalet studier gjorda med inriktning på de 
anställdas upplevelser av empowermentsatsningar var få. Som jag skrivit tidigare har 
jag själv fått sammanfatta de, ofta korta, delar av studierna som berör detta. Jag förstår 
att det är lättare att få ett helhetsperspektiv av empowermentsatsningar genom att både 
tala med chefer och anställda. Jag skulle däremot vilja se större fokus på de anställdas 
uppfattningar av empowerment än vad som finns i den nuvarande forskningen. En 
anställd som inte upplever sig vara ”empowered” är enligt mig inte ”empowered”. Den 
som inte upplever sig ha någon möjlighet att exempelvis påverka beslutstagandet i en 
organisation kommer troligtvis inte heller att försöka göra det. Däremot blir dessa 
upplevelser mer intressanta om man sätter dem i sitt sammanhang och undersöker vad 
som ligger bakom dem. Jag skulle med andra ord vilja se mer empirisk forskning som 
har inriktning på de anställdas upplevelser och de organisatoriska faktorer som påverkar 



 38

dessa. Jag tror nämligen att man kan identifiera ytterligare faktorer som är av betydelse 
för de anställdas upplevelser.  
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